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Mijn broer ter gedachtenis 



VOORWOORD 

Bij tijd en wijle duikt in Zeeuws-Vlaandeten een anekdote op: het gemeente
bestuur van Sas van Gent (het mag ook Retranchement zijn geweest: de legende 
laat hierin alle vrijheid) richtte eens een verzoek tot een of ander bureau van 
Binnenlandse Zaken in Den Haag. Tot ieders verrassing kwam per kerende post 
een antwoord binnen: „Voor dergelijke zaken gelieve U zich te wenden tot de 
Regering van Uw eigen land". 

Slechts een Zeeuws-Vlaming van oude stam weet de ironie van deze lieve 
legende ten volle te proeven. Zij verdisconteert het eeuwenoude onbehagen van 
dit landje over zijn eigen positie aan de achterdeur van twee vaderlanden, in een 
stoffig hoekje van het diensthuis. Een stiefltinderlijke situatie, die de stille be
rusting deed groeien van 's lands appendix te zijn, waarvan het bestaan pas bij 
een even zeldzame als lichte stoornis werd opgemerkt in het vaderlandse lijf. 

De Zeeuws-Vlaming van katholieke origine placht tot voor kort de verbindingen 
met „over-het-water" grofweg te resumeren tot de belastingbrief en tot een verblijf 
in een brabants, limburgs of hollands internaat. De dieper liggende levensaders 
werden gevoed vanuit Vlaanderen door huwelijk en vriendschap, taal en cultuur, 
medische en recreatieve centra. Pas in onze dagen van toenemende industrialisatie, 
Rijn-Schelde-verbinding, „Gouden Delta" en zijn ecologische misère, Baalhoek-
kanaal en andere snode plannen, draait het gezicht van Zeeuws-Vlaanderen lang
zaam van zuid naar noord: het schijnt tóch een deel van Nederland te zijn. 

Zeeuw noch Vlaming — deze positie van „waar hoor je eigenlijk thuis" wordt 
gereflecteerd in de historische literatuur van Nederland en België. Men hoeft er 
de registers van grote standaardwerken van de politieke, economische, kerkelijke 
of welke geschiedenis dan ook maar op na te slaan. 

De voorliggende studie is geboren uit een ontmoediging. Aanvankelijk trok me 
het vermetele plan om door archiefonderzoek en voorstudies de eerste bisschop 
van Gent, de Hulstenaar Cornelius Jansenius (1510-1576) uit het duister van de 
historie te halen. Zijn levensgang leek important genoeg: studies in Leuven, 
Schriftuurdocent in Tongerlo, pastoor van de Sint Maarten in Kortrijk, professor 
in de theologie en deken van de Sint Jacobs te Leuven, concilievader in Trente 
en bisschop van Gent. Maar deze functies betekenden evenzoveel verspreiding van 
archiefmateriaal, meestal nog ongeordend. Wat lusteloos bladerend in de bisdom-
melijke inventarislijsten in het Rijksarchief te Gent trof ik toen een serie rapporten 
over het dekenaat Hulst in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Bij het 
doorlezen van die documenten trad in enkele vooralsnog vage lijnen een tridentijns 
katholicisme naar voren, waarvan de evolutie bijna op de voet te volgen bleek 
te zijn. Dit groeiproces is de kern geworden van de voorliggende studie. Het is 
beschreven aan de hand van een beperkt aantal primaire bronnen, die van strikt 
kerkelijke oorsprong zijn: de visitatierapporten van de bisschoppen en de dekens. 
Rond deze groep zijn nog vele andere archivalia bestudeerd, deels van niet-
kerkelijke, deels van gemengde aard. Is het dan geen kerkhistorische studie? Het 
zal de lezer gaandeweg duidelijk worden dat mens en maatschappij van de 
zeventiende eeuw dit een vreemde vraagstelling zouden vinden. 

De hoofdlijnen in het groeiproces van de tridentijnse reformatie zijn de volgende: 

V 



— Hoe bereikten de richtlijnen en stimulansen van Trente dit dekenaat aan de 
Schelde; welke zijn de belangrijkste personen en media in dit proces; 
— Hoe was de situatie in de parochies, waarin de tridentijnse dogmata en voor
schriften het katholieke leven moesten restaureren; 
— Welke personen waren in die parochies de eerst-aangewezenen om het door 
Trente gezuiverde gewas te kweken; welke eisen werden aan hen gesteld; hoe 
werd de bodem bereid en ingezaaid. 

Een halve eeuw historie van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen wordt hier gepresen
teerd, een historie die de huidige, onnatuurlijke grenzen overschrijdt en het gewest 
weer terugplaatst in zijn originele milieu: het heerlijk land van Vlaanderen. Laat 
het dan locale historie zijn, het mozaïek van de geschiedenis der Nederlanden 
mag ook deze steentjes niet missen. 

In zijn „Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende 
en zeventiende eeuw", deel II, pagina 621 schrijft Rogier: „Van een rechtstreekse 
bemoeiing van de bisschoppen (van Gent) met het district Hulst blijkt niet veel". 
Ik zou in dit boek het tegendeel willen bewijzen en ontleen de argumenten 
daarvoor aan nog nimmer gebruikt archiefmateriaal. De energie van die bisschop 
pen heeft tussen 1596 en 1645 in dit district een katholicisme doen herrijzen, dat 
het minderwaardige Generaliteitsbestaan kon overleven. Ik geef deze conclusie 
graag op voorhand, als een hommage aan mijn oud-leermeester. Deze studie zal 
evenzeer een affirmatie blijken te zijn van diens stellingen over de religiekaart 
van Nederland. 

In onze dagen gaat deze katholieke samenleving haar tridentijnse aard en 
gelaatstrekken verliezen. Ik hoop begrijpelijk gemaakt te hebben hoe ze, na de 
politieke en kerkelijke troebelen van de zestiende eeuw, in- en aangebracht werden. 

Dit proefschrift is gegroeid uit een doctoraalscriptie. De lange dagen van taaie 
arbeid zijn me dragelijk gemaakt door de hulp en de belangstelling van velen. 
Mijn welgemeende dank gaat uit naar de medewerkers van de Rijksarchieven 
te Gent, Beveren en Middelburg, naar de paters Jezuïeten van het Ruusbroec-
genootschap te Antwerpen, naar de heren P. Brand en W. Bauwens te Hulst, die 
mij naast vele archiefstukken ook adviezen en inlichtingen verstrekten. Ik dank 
voorts de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, die deze studie in haar „Bijdragen 
tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland" heeft opgenomen. De Stichting 
is voor mij gepersonifieerd in Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt en 
Dr. F. J. M. van Puijenbroek, beiden te Tilburg. Hun geduld is ruimschoots 
opgewassen gebleken tegen mijn ongeduld; tijd die ze voor mij vrijmaakten, heeft 
mij van veel gepieker bevrijd en is met een simpele dank eigenlijk onderbetaald. 
Tenslotte dank ik — allerlaatst maar verre van allerminst — mijn confraters te 
Hulst en elders, die mij de vrijdom van velerlei werk gunden om dit ene werk 
te voleindigen en die in een opwelling van broederlijkheid of ware historische 
interesse regelmatig informeerden naar mijn vorderingen. Het werk is voltooid 

— het wordt hun, sinds 1911 werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen — aangeboden als 
signum sincerae amicitiae. 

Th. B. W. Kok 
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HOOFDSTUK I 

VAN TRENTE NAAR TRIEST 

§ 1. Inleiding 

Het tumult, dat Philips II in 1559 door een drastische reorganisatie 
van de nederlandse diocesen verwekt had in hoge kerkelijke en we
reldlijke kringen, was nog maar weinig tot bedaren gekomen in de 
dagen dat het Concilie van Trente zijn laatste zitting besloot — 4 
december 1563. In januari 1564 arriveerden de besluiten van dit 
concilie in Madrid voor de bekrachtiging met het koninklijk placet. 
Philips II liet ze in Spanje onverwijld en onverkort afkondigen, al 
beduidde deze voortvarendheid niet, dat hij van plan was zijn prero
gatieven op kerkelijk gebied zo maar te doen wijken ten gunste van 
de geestelijke gezagsdragers. Zon integrale afkondiging had hij ook 
graag in de Nederlanden zien gebeuren. Maar Margareta van Parma, 
van 1559 tot 1567 Philips' landvoogdes in Brussel, bespeurde van 
heel nabij de broeierige atmosfeer van oppositie en conservatisme in 
haar gewesten. Beducht voor aantasting van hun autonomie, hadden 
meerdere groeperingen — niet op de laatste plaats de gewestelijke 
staten en de kapittels — elkaar reeds gevonden in een hardnekkig 
verzet tegen de diocesane reorganisatie van 1559. Ze sloten zich nog 
hechter aaneen nu hun rechten en vrijheden ten tweeden male 
ernstig beperkt of zelfs weggevaagd dreigden te worden door de 
disciplinaire besluiten van Trente. De landvoogdes remde Philips' 
vaart af, door de gevreesde trentse decreten te onderwerpen aan de 
inspectie van de gewestelijke raden van justitie, de geheime raad 
en de raad van state. Hun legislen brachten restricties aan tot behoud 
van de aloude privileges en verlamden daarmee de hervormende 
kracht van de trentse besluiten. De eveneens naar hun oordeel ge
vraagde bisschoppen en de universiteiten van Leuven en Dowaai 
wensten echter een integrale afkondiging en liefst op korte termijn. 
Trente zou hun handleiding moeten zijn bij de religieuze restauratie 
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in de bisdommen. Margareta zwichtte voor de protesterende partijen, 
die in januari 1565 de graaf van Egmond als hun pleitbezorger naar 
Madrid afvaardigden. Philips gaf toe: Trente zou in de landen van 
herwaartsover niet plechtig per plakkaat afgekondigd worden, maar 
schriftelijk door de bisschoppen, inclusief de restricties. De vader
landse vrijheden hadden weer eens de overhand behaald. In juni 
1565 berichtte Margareta Philips' beslissing aan de bisschoppen. 
Maar met ontkrachte decreten waren dezen weinig gebaat. In de 
komende jaren zou de machtige arm van Alva, landvoogd van 
1567-1573, hen maar al te zeer tot stut en steun moeten zijn tegen 
de onwilligen. Nieuwe diocesen én nieuwe decreten — het bleef voor 
een talrijke prelatuur en magistratuur moeilijk te verteren. En ook 
wie zich niet in zijn privileges voelde beknot, kon vaak maar weinig 
sympathie gevoelen voor disciplinaire maatregelen, gepresenteerd 
door bisschoppen bij wier installatie het gerammel van Alva's harnas 
al te sterk concerteerde.1 

Al in juni 1565 was de kerkprovincie van Kamerijk in concilie 
bijeen rond de decreten van Trente. Pas in juni-juli 1570 volgde de 
kerkprovincie van Mechelen en daartoe behoorde het diocees Gent. 
De eerste bisschop van dit nieuwe diocees, Cornelius Jansenius, ge
boortig van Hulst en hoogleraar te Leuven, was vier jaren na de 
overige nieuwe nederlandse bisschoppen benoemd, op 6 juli 1565. 
Hadden eerst de problemen omtrent een voldoende jaargeld voor de 
bisschop de benoeming vertraagd,2 nu blokkeerden politieke en 

') E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, dl. IV en V (Brussel 1949, 
1951), blz. 22; A. Pasture, La restauration religieuse aux Pays Bas catholiques, 
sous les Archiducs Albert et Isabelle, J596-/633 (Leuven 1931), Introduction V; 
L. E. Halkin, De Katholieke Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden, in Alge
mene Geschiedenis der Nederlanden, dl. V (Utrecht 1952), blz. 287; F. Willocx, 
L'introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays Bas et dans L· prin
cipauté de Liège (Leuven 1928), blz. 252-263; St. Axters, Geschiedenis van de 
vroomheid in de NeSierìanden, dl. IV, Na Trente (Antwerpen 1960), blz. 2-12; L. J. 
Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e 
eeuw, dl. I (Amsterdam 1945), blz. 267-271; H. Pirenne, Histoire de Belgique, 
dl. IV (Brussel 1927), blz. 352, 256: „Le duc d'Albe a rendu les évèques odieux 
à la nation". 
r) M. Dierickx, De ofrichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder 
Philips II, 1559-1570 (Antwerpen-Utrecht 1950), blz. 236; Rogier, a.w., dl. I, blz. 
232; G. de M u n d , De oprichting van het bisdom Gent, in Collationes Ganda-
venses, dl. X (1923), 33-41. 
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religieuze twisten, culminerend in de beeldenstorm van 1566, een 
tijdige installatie.3 Pas op 8 september 1568 werd Jansenius plechtig 
de tot kathedraal omgedoopte St. Baafs binnengeleid. Het laatst be
noemd, realiseerde hij als eerste — zonder diocesane of provinciale 
synodes af te wachten — een centraal punt van de trentse hervor-
mingslijnen: op 25 november 1569 vestigde hij een diocesaan semi
narie in de gebouwen van de Hieronymieten te Gent.4 Het eerste 
provinciaal concilie van Mechelen in 1570, dat bij afwezigheid van 
aartsbisschop Granvelle voorgezeten werd door bisschop Rythoven 
van leperen,5 woonde hij bij. In het daaropvolgende jaar riep hij in 
Gent de eerste diocesane synode bijeen en kondigde er de decreten 
van Trente af.β De statuten van deze synode sluiten zo nauw aan 
bij het eerste provinciaal concilie, dat ze er vaak een duplicaat van 
zijn. Maar in feite betekende deze eenstemmigheid geen wederzijdse 
versterking. De vitaliteit van beide vergaderingen werd zwaar ver
lamd door eendere oorzaken: verzet van seculiere en clericale insti
tuten tegen aantasting van hun oude rechten, onder beroep op 
Philips' en Margareta's restricties ten aanzien van de trentse decre
ten,7 en vooral door de troebelen van de rebellie. Ze zouden ook de 
doorwerking van het tweede provinciaal concilie in 1574 tot misluk
ken doemen. Voor de evolutie van het jonge gentse bisdom was die 
oorlogsellende fnuikender dan de weerbarstigheid van bestaande 
corporaties, maar gelukkig van korter duur. Jansenius' eerste aan
zetten tot hervorming werden in de kiem gesmoord door de calvinis
tische dictatuur van Hembyze, die vanuit Gent een zeer groot deel 
van het vlaamse land rondom terroriseerde,8 aan welke tyrannie pas 
door zijn dood in 1584 en door de een maand later gevolgde verove
ring van de stad door Parma een einde kwam.β Slechts heel langzaam 
herleefden stad en land uit de ruïneuze situatie, nog langzamer het 
kerkelijk leven. Vanaf Jansenius' dood op 11 april 1576 tot de komst 

s) V. Fris, Histoire de Gand (Brussel 1913), blz. 227; Rogier, a.w., dl. I, blz. 401. 
4) B. de Jonghe, Gentsche Geschiedenissen, dl. I (Gent z.j.), blz. 153. 
5) Rogier, a.w., dl. I, blz. 349-350. 
e) P. F. X. de Ram, Synodicon Belgicum, tom. IV, Nova et absoluta collectio syno-
dorum episcopatus Gandavensis (Mechelen 1839), blz. 3-43. 
') De Moreau, a.w., dl. V, blz. 81; Rogier, a.w., dl. I, blz. 350. 
e) Rogier, a.w., dl. I, blz. 402-407. 
•) Pirenne, a.w., dl. IV, blz. 188-189. 



van bisschop Lindanus in augustus 1588 was het bisdom vacant. 
Lindanus zetelde twee maanden; hij overleed op 2 november. Op
volger werd de deken van het kapittel van St. Baafs, de zestigjarige 
Petrus Damant, in 1589 door Philips II benoemd, in 1590 geconsa
creerd en in 1591 geïnstalleerd.10 Bisschop Damant bestuurde het 
gentse bisdom tot 1609, maar van zijn activiteiten is nog weinig 
bekend. Het economisch en sociaal leven van zijn diocees, waar de 
strijd tussen Noord en Zuid op en neer golfde, kon geen veilige 
basis bieden aan de kerkelijke wederopbouw.u Pas de periode van 
het twaalfjarig Bestand zou het getij ten gunste hiervan doen keren. 
Deze pauze in het krijgsrumoer bracht geleidelijk een zekere welvaart 
en de expansie van de religieuze hervorming volgde haar op de voet. 
In de hoofdstukken over de katholieke restauratie in het dekenaat 
Hulst zal dit duidelijker blijken. 

De eerste jaren van de zeventiende eeuw vormden een keerpunt 
in het politieke en het religieuze leven. In het politieke door een 
nijpend gebrek aan financiën bij de Aartshertogen, waardoor zij 
gedwongen werden tot het „kleine" bestand van 1607 en tot het 
„grote" van 15 april 1609;12 in het religieuze door het derde provin
ciaal concilie van Mechelen van 26 juni tot 20 juli 1607, juist in de 
periode van het kleine bestand bijeen. Het belang van dit concilie 
ligt niet op de eerste plaats in de vastberadenheid, waarmee de bis
schoppen de afgevaardigden van koppige kapittels dwongen om 
Trente op het stuk van de bisschoppelijke jurisdictie, nu verwerkt 
in de conciliaire statuten, te aanvaarden.13 Deze overwinning zou in 
de verdere praktijk vaak niet meer dan een morele blijken te zijn, 
omdat bij een eventueel geding voor de raad van Vlaanderen tussen 
een bisschop en een kapittel de advocaten van de laatste partij er met 
recht op konden wijzen, dat deze statuten van 1607 wel door de 
vorsten — en voordien al door de paus — waren goedgekeurd, maar 
nooit als wet gepromulgeerd.14 De bisschoppen stonden desondanks 

"O Biographie Nationale, dl. V, kol. 649, s.v. Damast, Pierre. 
») Fris, a.w., blz. 238. 
1г) Pirenne, a.w., dl. IV, blz. 239-240; P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse 

Stam, dl. I, tot 1648 (Amsterdam 1948), blz. 323. 
1 3 ) D e M o r e a u , a.w., d l . V, blz. 2 9 3 . 
1 4 ) M . Cloet, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van V laenáe ren tijdens 
de XVlle eeuw. Tielt van ¡609-1700 (Leuven 1968), blz. 4. 
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in 1607 veel sterker dan na de concilies van 1570 en 1574: de aarts
hertogen Albert en Isabel, sinds 1599 regerend over de zuidelijke 
Nederlanden, waren nu hun secondanten. 

Al misten de statuten van dit derde provinciaal concilie door de 
niet verleende wetskracht het stringente karakter, dat de vergaderde 
bisschoppen er zo graag aan toegekend zagen en dat naar hun en 
naar Trentes mening onmisbaar was voor het herstel en de verdieping 
van een normaal katholiek leven in de bisdommen, toch zijn ze 
enorm belangrijk geweest voor de katholieke reformatie in de zuide
lijke Nederlanden.15 Doordat er na 1607 geen provinciale concilies 
meer bijeen kwamen, bleven deze statuten tientallen jaren dé norm 
voor bisschoppelijke activiteiten; ze vormden steeds weer het punt 
van uitgang en vergelijk in de vergadering van bisschoppen, een 
nieuwe vorm van samenspraak, die de provinciale concilies zou gaan 
vervangen. Ze zijn deels een reprise van die van 1570 en door duide
lijke referenties bewijzen ze de wil van de bisschoppen hun activi
teiten te laten uitgaan van Trente; deels zijn ze nieuw en ordenen 
punctueel de plichten van clerus en leken.16 Het concilie van 1607 
duurde nog geen maand. Blijkbaar hadden de bisschoppen gehoor 
gegeven aan het verzoek van aartsbisschop Vanden Hove om al van 
te voren de situatie van de kerk intensief te bestuderen en hun voor
stellen tot remedie ter tafel te brengen.17 Het tijdsbeeld van het 
begin der eeuw — de betrekkelijke stabiliteit na de veroveringen 
van Parma en Spinola, de fuissance religieuse van de Aartshertogen, 
de verdrijving van de „ketterij" uit zo goed als geheel de kerk
provincie, de herleving van de landelijke economie, de zekere euforie, 
gewekt door de lopende bestandsonderhandelingen18 — het schept 
een atmosfeer van hoop en vertrouwen dat eindelijk de tempus 
accertabile voor de katholieke reformatie is aangebroken. De statuten 
van 1607 zijn er de echo van. 

De bisschoppen van dit derde mechelse concilie hadden zichzelf 
verplicht om binnen een jaar een diocesane synode bijeen te roepen. 

") Rogier, a.w., dl. I, blz. 351-352. 
") Willocx, a.w., blz. 284. 
17) P. F. X. de Ram, Synodicon Beïgicum, tom. I, Nova et absoluta collectio syno-
dorum tam •provincialium quam dioecesanarum archie'piscopatus Mechliniensis 
(Mechelen 1828-1829), blz. 241. 
") Pirenne, a.w., dl. IV, blz. 240. 
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Bisschop Damant van Gent was van plan dit te doen in 1609. Hij 
zette zich aan de redactie van de statuten, ten dele letterlijk over
genomen van de eerste synode van Jansenius 1571, maar overleed 
op 14 september 1609. Zijn opvolger, Carolus Maes, vatte de plan
nen voor de synode weer op.19 Hij meende dat hij deze belangrijke 
gebeurtenis het best kon voorbereiden door eerst zijn bisdom te 
visiteren. Met een al te grote accuratesse deed hij dit in het voorjaar 
en de zomer van 1611.20 De reis brak zijn toch al zwakke gezondheid 
en voor hij in de volgende zomer zijn plannen kon uitvoeren, stierf 
hij op 21 mei 1612, in de leeftijd van 53 jaar. Toch werd de dio
cesane synode niet op de lange baan geschoven. Henricus Franciscus 
vander Burch, deken van het St. Romboutskapittel te Mechelen en in 
1613 benoemd tot bisschop van Gent,21 bezocht aanstonds enkele 
centra van het bisdom, vergaderde daarna met de dekens en enige 
prelaten en opende op 10 september 1613 de langverwachte synode. 
De andere dag al werd ze besloten: kort van duur, lang van in
vloed.22 Bisschop Vander Burch had de statuten ter goedkeuring 
gereed. Hij schreef ze met die van het derde provinciaal concilie van 
1607 en die van de mechelse synode van 1609 naast zich, geleid door 
zijn persoonlijke ervaringen in die beide vergaderingen en door zijn 
voorafgaande informaties bij kerkelijke en wereldlijke autoriteiten in 
heel zijn bisdom. Vooral de eenstemmigheid met Mechelen sierde 
zijn statuten met dat oerkerkelijke cachet van quod semper, quod 
ubique, quod ab omnibus. Ze gaven aan de disciplinaire decreten 
van Trente, ruim veertig jaar na de afkondiging door bisschop 
Jansenius in de St. Baafs, de definitieve vorm die de trentse concilie
vaders wel voor ogen gestaan moet hebben: duidelijk, praktisch, 
een houvast voor elke zielzorger van goede wil. Hun gezag bleef 
tientallen jaren ongeschokt, want de diocesane synode van 1613 zou 
de laatste zijn. 

") Biographie Natkmale, dl. XIII, kol. 130, s.v. Maes, Charles; A. Sanderas, Flan-
dria Illustrata, dl. I (Brussel 1735), blz. 225. 
w ) Zijn slechts voor een deel bewaarde notities over het dekenaat Hulst in R.A.G., 
B. 167/2; B. 181 en B. 3586. 
*') G. de Munck, Het bisdom Gent van 1609-1621, in Coïlationes Gandavenses, 
dl. XIV (1927), blz. 40-45; De Ram, a.w., dl. IV, blz. 70. 
B) A.E., I, fol. 32: 10 sept 1613 Eodem die inchoata celebrado Condili Dioece-
sani et in eo publícala fuerunt decreta Novissimi Concilii Provincialis, l i a sept. 
Absolutum fuit Concilium Dioecesanum et eius decreta legitime publicata. 
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Drie provinciale concilies van Mechelen, twee diocesane synodes 
van Gent23 — de eerste werden vervangen door de vergaderingen 
van bisschoppen, de tweede door de jaarlijkse bijeenkomst van 
bisschop en dekens. Dit achterwege laten van concilies en synodes 
was overigens in strijd met Trente zelf,24 maar de sancties die er op 
stonden, maakten blijkbaar weinig indruk. Deze sancties zouden 
ook moeilijk te realiseren zijn, want zomin de mechelse kerkprovincie 
als de gentse bisschoppen waren de enige nalatigen. En overal 
schenen de redenen gelijk te zijn: de pastoors zagen op tegen de 
lasten en de onkosten van de synodes, de bisschoppen voelden 
dezelfde pijnen ten aanzien van de concilies; de seculiere kapittels 
hielden steeds het argument van hun exemptie gereed; de civiele 
autoriteiten stonden verre van sympathiek tegenover dergelijke cleri
cale samenscholingen;2·'5 oorlogsomstandigheden vormden wellicht 
vaak een hindernis en tenslotte waren de veelvuldige bisschopsver
plaatsingen, waarover zelfs Rome klaagde,29 niet bevorderlijk voor 
zulke solemnele bijeenkomsten. De clerus vergaderde liever en petit 
comité: de pastoors met hun deken, de dekens met hun bisschop, de 
bisschoppen onderling. Deze laatsten besloten zelfs ronduit, in hun 
vergadering van 1623, geen concilies meer te zullen houden.27 

Was Trente al zozeer historie geworden? Of was wellicht de alge
mene opinie dat de hervormende decreten van Trente voldoende 
gestalte gekregen hadden in het concilie van 1607 en, wat Gent 
aangaat, in de synode van 1613? Feit is in alle geval dat de bisschop
pen en dekens in hun respectieve vergaderingen vooral de effectivi
teit van de in 1607 en 1613 gegeven statuten aan een onderzoek 
onderwerpen en ze, zo nodig, weer eens bekrachtigen. Gewoonlijk 
kwamen daarbij enkele aanpassingen of nieuwe voorschriften, inge
geven door actuele zielzorgproblemen.28 

я ) Pasture, a.w., Introd. IV. 
2 4) Cloet, a.w., Introd. IV. 
я ) Cloet, a.w., blz. 5, nota 18. 
" ) De Moreau, a.w., dl. V, blz. 294. 

») a.w., blz. 288, 290; Pasture, a.w., blz. 165. 
" ) De Ram, a.w., dl. I, blz. 460. 

и) Pasture, a.w., blz. 232. 
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De gentse synode van 1613 had bepaald dat de bisschop jaarlijks 
in de maand augustus zijn dekens ter vergadering zou uitnodigen.29 

In principe althans. Ten paleize werd dan de situatie van de deke
naten doorgelicht, de al langer slepende of actuele moeilijkheden 
in het kerkelijk leven met elkaar vergeleken en eventueel werd het 
overleg samengevat in enkele ordinata of resolutiones, die de dekens 
op hun beurt weer ter kennis brachten van de pastoors. Van 1613 
tot 1621, de rust van het twaalfjarig Bestand, werd jaarlijks verga
derd,30 met een onderbreking in 1616, toen bisschop Vander Burch, 
tegen zijn zin, de aartsbisschoppelijke zetel van Kamerijk moest gaan 
bezetten.31 Zijn opvolger als deken van het mechelse St. Rombouts-
kapittel, Jacob Boonen, werd ook zijn opvolger op de zetel van Gent, 
die hij in 1621 weer verwisselde voor de zetel van Mechelen.32 

Onder bisschop Triest, in 1621 overgekomen van de brugse bis
schopsstoel, verdween deze goede gewoonte van de jaarlijkse congre-
gatio decanorum. Pas in 1625 riep hij zijn dekens voor het eerst 
bijeen, dan weer in 1629, en in de congregatio van 1632 voerde hij 
zijn overvolle agenda aan ter verklaring van zijn absentie. Hij beloof
de zijn leven op dit punt te beteren en vroeg de heren dekens in den 
vervolge geen convocatie meer af te wachten, maar gewoon op de 
eerste maandag van oktober naar Gent te komen. Hij zou er ook zijn 
en de vergadering presideren.33 Maar de eerstvolgende bekende 
congregatio is van 1650. Men kan gevoeglijk aannemen dat ook in 
deze achttien jaren de penibele situatie van een bisdom in oorlogstijd 
de voornaamste spelbreker is geweest. Rampzalig was deze langdurige 
onderbreking van het gezamenlijk dekenaal overleg evenwel niet. 
Zoals we nog zullen zien had bisschop Triest een zeer frequent 
contact met zijn bisdom door persoonlijke visitaties, door de jaarlijkse 
dekenale rapporten, door een drukke briefwisseling. 

M) De Ram, a.w., dl. IV, blz. 94, cap. III. 
ao) Dit blijkt uit E. A. Reg. I, 1609-1621. De Ram gaf deze ordinata uit in zijn 
Synodicon Beïgicutn, dl. IV, blz. 111-252; vergelijk Pasture, a.w., blz. 205. 
") De Moreau, a.w., dl. V, blz. 300. 
") Biografhie Nationale, dl. II, kol. 700-705, s.v. Boonen, Jacques; De Moreau, 
a.w., dl. V, blz. 295. 
*») A.E., Π, fol. 258. 
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De ordinata van de vergaderingen te Gent namen de dekens in 
scripto mee naar huis. Zoals een provinciaal concilie een verlengstuk 
diende te krijgen in een diocesane synode, zo werd de congregalo 
decanorum gemeenlijk gevolgd door het cafitulum •pastorum, de 
jaarlijkse pastoorsbijeenkomst ten huize van de deken, voorgeschreven 
door de gentse synode van 1613.34 Hier bereikten de directieven van 
Trente, aangepast en bijgeslepen, langs alle hogere instanties het ge
wone voetvolk. Het gevaar, dat het pastoorskapittel van meet af aan 
zou vervluchtigen tot een pastoorskransje, was door bisschop Vander 
Burch bijtijds onderkend. In 1613, op de eerste dekenale vergadering 
na de synode, legde hij de heren de Instructio Decanorum voor, een 
gedetailleerde vragenlijst aan de hand waarvan de dekens hun pa
rochies moesten visiteren, en bovendien een reglement voor het 
jaarlijkse pastoorskapittel.35 Volgens dit reglement moest zon ver
gadering geopend worden met een gezongen mis ter ere van de H. 
Geest, waarna een toespraak van de deken en voorlezing van de 
verordeningen van de laatste dekenale vergadering. De deken moest 
deze ordinata dan toelichten en de pastoors vooral op het hart druk
ken ze niet vrijblijvend te aanhoren. De doorwerking tot in de pa
rochies, dáár kwam het op aan. De deken zal dan ook in zijn 
jaarlijkse visitatie de effectieve toepassing van de verordeningen 
onderzoeken. Vanzelfsprekend was er een sterke wisselwerking tus
sen de actuele vragen en problemen van de parochies, genoteerd in 
de dekenale rapporten en in de vergadering van dekens aan aller 
oordeel onderworpen, en de maatregelen die de deken van daaruit 
meevoerde naar de pastoors. Wel waren ze in vrij algemene termen 
geformuleerd, omdat ze toepasselijk moesten zijn op meerdere deke
naten. De aanpassing aan de situatie in de afzonderlijke parochies 
werd overgelaten aan de deken, die in zijn verslagen dan verant
woordde hoe en waarom hij op een bepaalde manier beslist had. 
Een verslag van het cafitulum 'pastorum zou, volgens dezelfde in
structio decanorum, naar de bisschop gezonden moeten worden. 

**) De Ram, a.w., dl. IV, blz. 95, cap. IV: Archipresbyter Gandavensis celebrabit 
Capitulum suum prima feria IIa post festum Assumptionis B .M.V. ; . . . buie feria 
secunda próxima succedei Capitulum Wasianum; deinde Feria IV subséquente 
Hulstense; etc. 
3·) a.w., di. IV, blz. 275: Instructio Decanorum ab Rmo Episcopo Henrico Fran
cisco Vander Burch praescripta die 6 Augusti anni 1613. 
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Dergelijke verslagen, uitgaande van het dekenaat Hulst en vallend 
in de periode tot 1645, zijn er nog niet ontdekt. De eerste tot nu toe 
gevonden is door deken Hesius toegevoegd aan zijn dekenale visitatie 
van 1666.3e Als informatiebron voor de religieuze situatie in het 
dekenaat, zouden die verslagen toch wel waardevol zijn geweest. 

Het is uit de beschikbare bronnen niet te achterhalen of de dekens 
en pastoors van het hulsterse dekenaat plichtsgetrouw jaarlijks ter 
kapittel togen. Drie van dergelijke dagen zijn er zeker geweest. Een 
op 27 augustus 1614, waarbij bisschop Vander Burch zelf aanwezig 
was. Hij noteerde het kort in de acta van het episcopaat.37 Wellicht 
dat zijn opvolgers bij gelegenheid van een visitatie in het dekenaat 
eveneens zon pastoorskapittel bijwoonden. Maar onder de talrijke 
notities van bijvoorbeeld bisschop Triest is er geen die zoiets laat 
vermoeden. Een andere bijeenkomst vond plaats in 1619. Deken 
Maeye releveerde daaruit enkele discussiepunten in zijn visitatierap
port van 1620.38 Daarna is er jarenlang taal noch teken van een 
pastoorskapittel. Desondanks kunnen er regelmatig gehouden zijn. 
Maar het is ook mogelijk dat de gewone relaties tussen de clerici 
van dit dekenaat deze verplichte conferenties in het slop hebben 
doen geraken. En de verwaarlozing van de congregatio decanorum 
tijdens het episcopaat van Triest zal vermoedelijk zijn effect op de 
regelmaat van het capitulum pastorum niet gemist hebben. De 
situatie in het dekenaat Tielt wijst eveneens in deze richting.39 Deze 
veronderstelling vindt steun in de minuten van het derde bekende 
pastoorskapittel, gehouden op 17 september 1640. Deken Wandele 
leest er de constitutio voor, waarin bisschop Triest hem opdraagt de 
pastoors jaarlijks bijeen te roepen.40 

Concilium provinciale - synodum diocesane - congregatio deca
norum - capitulum fastorum: dit zijn de schakels tussen Trente en 
de parochies. Het is een instructielijn van boven naar beneden. 
Vaste punten in deze lijn zijn het provinciaal concilie van 1607 en 

>·) D.V. 1666. 
") A.E., I, fol. 55: 27 Aug. 1614 Interfui Capitulo Pastorum Decanatus Hulsten-
sis. 
38) zie blz. 26. 
3») Cloet, a.w., blz. 14. 
«·) R.A.G.B. 2552. 
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de gentse synode van 1613. De statuten van beide plus een uitgave 
van het tridentinum moest elke pastoor in zijn bibliotheek hebben 
staan. De deken zal er naar omzien bij zijn parochievisitatie of op 
zijn minst er naar informeren. Zijn ze er niet, hij zal het de bisschop 
te gelegenertijd melden. De bisschop en zijn dekens, de deken en 
zijn pastoors zullen in hun conferenties en bij hun beslissingen steeds 
weer refereren aan deze statuten. Maar de dekens troffen elkaar na 
1621 niet dikwijls meer rond de bisschop, de pastoors van het 
hulsterse district elkaar vermoedelijk nog minder rond de deken. 
Toch is Trente in deze uithoek van de lage landen vruchtbaar ge
worden, tóch heeft het kerkelijk leergezag hier een nieuwe statuur 
en aanzien verworven, dank zij het concilie van 1607 en de synode 
van 1613. Dáár liggen de normen en wetten die de trentse refor
matie absorberen en de gentse reformatie inspireren. Ze gaven in het 
gentse bisdom, zo goed als vroeger of later ook elders in Europa, 
gestalte aan de post-tridentijnse kerk, die haar uniformitas zou gaan 
verwarren met haar catholicitas en de stoerheid daarvan zou gaan 
aanzien als de rots waarop ze gevestigd is. Geen spiritualiteit, maar 
autoriteit, geen bijbel maar decreten en resoluties voegden de katho
lieke reformatie in elkaar. Toch wist men zich, ootmoedelijk, bezig 
met Gods werk op aarde. 

§ 2. Bronnetvpresentatie 

De opbouw van het kerkelijk leven in het dekenaat Hulst zal in 
deze studie geschetst worden door de onderlinge toetsing van twee 
lijnen: de hierboven beschreven instructieve lijn en de nog te be
schrijven informatieve lijn, waarin die media gegroepeerd worden, 
die vanuit de parochies gegevens aandragen voor de bisschop. Deze 
informatieve lijn is eigenlijk tweevoudig: informanten van officiële 
en informanten van officieuze aard. Tot de officiële informanten 
behoren de Status Ecclesiae, een soort momentopname van de pa
rochies, de Relationes ad limina, rapporten bestemd voor de romeinse 
curie, en de Compendia visitationis, de dekenale verslagen. Zij wer
den dóór een officiële instantie geschreven vóór een officiële in
stantie: door de pastoor en de deken voor de bisschop, door de 
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bisschop voor de paus. De officieuze informanten zijn dan de bis
schoppelijke visitatieverslagen en het zogeheten Registrum defectu-
um, een particulier klachtenboek van Triest: wel geschreven dóór 
maar niet vóór een officiële instantie. Zoals nog blijken zal, gaat deze 
indeling niet op voor álle bescheiden, die deze studie benut, maar de 
aard van de belangrijkste bronnen wordt er toch duidelijker door 
getekend. 

De nu volgende bronnenpresentatie houdt deze rangschikking aan: 
status ecclesiae - relationes ad limina - compendia visitationis - bis
schoppelijke visitatieverslagen - het registrum defectuum - andere 
bronnen. Tevens willen wij ter plaatse de voornaamste auteurs van 
deze geschriften, de dekens en de bisschoppen, middels biografische 
notities voorstellen. 

A. De status ecclesiae 

Op 7 april 1622 nam bisschop Triest op solemnele wijze bezit van 
het diocees Gent.41 Voordat hij zich reisvaardig maakte voor de 
eerste visitatie van zijn diocees, vroeg hij op 11 januari 1623 aan 
de heren dekens er bij de pastoors op aan te dringen dat zij zo spoedig 
mogelijk de vragenlijst, hen tezelfdertijd toegezonden, zouden in
vullen.42 

De titel van deze lijst luidt: Brevis informaüo Status Ecclesiae 
de ...sub Decanatu... E-piscopatus Gandavensis facta anno 1623 
iuxta interrogatoria subsequentia, iussu Reverendissimi Domini Ant. 
Triest, Episcopi Gandavensis. Ze telt 55 vragen, verdeeld over 4 
tituli: I. De persoms (11 vragen); II. De ecclesia et etus ornatu (14 
vragen); III. De bonis, fundationihus et redditïbus (24 vragen); IV. 
De officio divini et pastorali (6 vragen). 

De pastoors schreven hun meest zeer korte antwoorden in de kant
lijn van de gedrukte vragenlijst of ze namen op een apart papier 
alleen die vragen over, waarop ze een antwoord konden verschaffen. 
Dit verschil van beantwoording bezorgde de schrijvers op de curie en 
de secretaris van de bisschop extra werk. Alle binnengekomen infor
maties werden door hen nog eens genoteerd op blanco vragenlijsten 

") Biographie Nationale, dl. XXV, kol. 614-624, s.v. Triest. Antoine. 
«) A.E., II, fol. 19. 
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en dan in een register samengebonden. Alleen van de dekenaten 
Dendermonde, St. Niklaas-Waas en Tielt bestaan deze bundels 
nog.43 Uit het dekenaat Hulst zijn bekend de vragenlijst van Hengst-
dijk met de bijgekrabbelde notities van pastoor Petrus Billet, en 
verder de apart genoteerde antwoorden van Hontenisse, Wachtebeke, 
St. Jansteen, Vrasene, St. Gillis en Verrebroek. De informaties over 
deze parochies mogen wel betrouwbaar geacht worden. De pastoor 
wist immers dat hij binnenkort bezoek van de bisschop en de deken 
kon verwachten. Een poging om eigen persoon of werk of concrete 
toestanden van de parochie in een gunstiger daglicht te stellen, zou 
weinig baten, tenzij de pastoor kans zou zien om nog vóór de komst 
van de hoge autoriteiten orde op zaken te stellen. 

De status ecclesiae van 1623 — de hele verzameling had een mooie 
doorsnee van het dekenaat kunnen vormen — zou geen vervolg 
krijgen. Het is ook niet bekend of Triest van plan was regelmatig 
zo'n enquête in zijn bisdom te houden. Pas bisschop Albert de 
Hornes, 1681-1694, zond in 1682 weer een vragenlijst rond. Hij 
nam overigens gewoon die van 1623 over en voegde er slechts een 
paar punten aan toe. Maar de parochies, gelegen in het huidige 
Zeeuws-Vlaanderen en sinds 1645 afgesneden van het vaderland en 
de moederkerk, worden daarin niet meer vermeld. 

B. De relatio ad limina 

Zo heet het schriftelijk verslag over de situatie in zijn diocees, dat 
de bisschop in Rome overhandigde als hij er zijn visitatio ad limina 
ging brengen, een sinds 1585 voor de bisschoppen van de noordelijke 
landen verplicht vierjaarlijks bezoek,44 dat als persoonlijk bezoek een 
nauwer contact tussen paus en bisschop beoogde.45 Maar de bulle 
Romanus Pontifex, die deze visitatio regelde, had de vervanging door 
een procurator episcopi al voorzien en deze mogelijkheid is door de 
gentse bisschoppen blijkbaar van meet af aan tot traditie verheven. 
Geen van hen heeft zijn tijd, geld of gezondheid gespendeerd aan de 

a) R.A.G., B. 1; de vragenlijst van de status ecclesiae staat afgedrukt bij Cloet, 
s.w., blz. 524-526. 
") Pasture, a.w., Introd. ІП. 
«) De Moreau, e.w., dl. V, blz. 277. 
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omslachtige statie van een visitano ad limina. Er was een voort
durend va-et-vient van clerici tussen Rome en de zuidelijke Neder
landen, licht kon een van hen het bisschoppelijk opstel ter bestemder 
plaatse bezorgen.46 Zelfs van een regelmatige rapportering per pro
curator kan niet gesproken worden. In de relatio van 1645 bijvoor
beeld verontschuldigt Triest zijn twee en twintig jaar lange stil
zwijgen.47 Hij zou dus vanaf het begin van zijn gentse episcopaat 
geen rapport ingezonden hebben. Maar toch zijn er van hem versla
gen bekend uit de jaren 1625, 1629 en 1631;48 daarna volgt een 
hiaat tot 1645. Uit de tijd vóór Triest is er maar één relatio bekend, 
in 1597 geschreven door bisschop Damant. Diens opvolgers Maes, 
Vander Burch en Boonen zetelden vrij kort, té kort waarschijnlijk 
voor een ordentelijke verslaggeving aan Rome.49 Nemen we dit 
excuus als acceptabel, want het gaat misschien te ver om onver
bloemd te zeggen, dat dit soort verslagschrijverij de bisschoppen in 
feite bar weinig interesseerde. 

Het is inderdaad een vraag wat die verslagen nu eigenlijk waard 
zijn, al waren ze dan ook bestemd ad limina. Nog moeilijker dan een 
deken in zijn visitatierapport, zal een bisschop in zijn relatio de ver
leiding kunnen weerstaan op de apologetische toer te gaan, vooral in 
de slotbeschouwingen.50 Verder toont één blik in de verslagen tot 
1650 aan dat het stadsdekenaat van Gent, steeds het eerst aan de 
beurt, meer ruimte krijgt toegemeten dan alle andere dekenaten bij 
elkaar, omdat alle kloostercommunauteiten en alle parochies van die 
stad een voor een de revue passeren, wat bij kloosters of parochies 
ten plattelande zelden gebeurt. Na Gent krijgen de overige deke
naten maar een vluchtige bespreking, waarbij de lezer het gevoel 
krijgt van een fraseologie van de grootste gemene deler. Het kerkelijk 
en religieuze leven van het volk wordt zelden belicht, laat staan 
doorlicht. Zielzorgelijke problemen komen nauwelijks ter sprake, de 
relaties tussen bisdom, regering, lokale magistratuur, clerus, militaire 
autoriteiten, tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Noor-

") a.w., bh.. 275; Pasture, e.w., blz. 81, 82. 
«) R.A.G.B. 3768, Relatio ad Limina 1645. 
«) In R.A.G. resp. B. 3757, B. 3758, B. 3759. 
<») Pasture, a.w., blz. 78. 
50) a.w., blz. 232: „ . . . on ne peut exiger d'un rapporteur de sa propre cause, un 
réquisitoire contre son activité". 
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den evenmin. Bovendien bevatten deze relationes, als ze cijfers gaan 
geven, onnauwkeurigheden die bepaald onbegrijpelijk zijn, gezien 
de informaties waarover de bisschop toch ruimschoots kon beschik
ken. Zo wordt in de relatio van 1625 meegedeeld dat van de 21 
parochies in het hulsterse dekenaat er 13 zozeer zijn overstroomd, 
dat er bijna niets van over is. Het dekenaat zou dus maar 8 parochies 
tellen. Uit de pastoorstabel van hetzelfde jaar51 blijkt daarentegen, 
dat er 12 parochies zijn met een zielzorger en waar deze ontbreekt 
— Kieldrecht en Zuiddorpe — worden de parochianen geholpen door 
een buurtgeestelijke. Een ander raadsel geeft de relatio van 1645. 
Triest rondt het aantal communicanten van het hulsterse dekenaat 
af op 10 000. Maar onze bronnen — en dat waren ook de informan
ten van het bisdom — geven ander getallen. In 1633 is het com-
municantencijfer van het dekenaat 6695.52 Toen Triest in 1642 „ad 
mehorem dioecesis directionem" de dekenaatsgrenzen wijzigde,53 

verloor het district weliswaar drie numeriek sterke parochies. St. 
Gillis met 1280, Vrasene met 1060 en Wachtebeke met 1000 com
municanten, maar het kreeg er twee van gelijke grootte terug Ste
kene met 1100 en Moerbeke met 1400 communicanten. Dit bracht 
het communicantencijfer van het dekenaat in 1642 op 5590.54 Maar 
hoe kan de relatio van 1645 nu opeens het getal 10.000 geven? 
Zon sterke bevolkingsaanwas in nauwelijks drie jaar is ondenkbaar. 
In dit dekenaat, zo goed als elders,55 vertoonde de demografische 
lijn in de veertiger jaren een dalende tendens, door politieke en 
sociaal-economische faktoren. Voor Rome maakt het weinig uit of 
het dekenaat Hulst, zo ver weg in noordelijke nevelen, rond 6.000 
of rond 10.000 communicanten telt, maar het zet het werk van de 
auteur in Gent wel in een ander licht. Hij heeft immers nauwkeuri
ger cijfers bij de hand gehad. Daar komt bij dat de getallen, die voor-

51) Zie Bijlage 1, pastoorstabel. 
6-) Zie Bijlage II, cotnmuntcantenctjfeTS 
5J) De Ram, a w , IV, blz. 177, tit. XII. 
51) Zie Bijlage II, communtcantencijfers. In die 3000 communicanten van Hulst 
zijn ook de in en rond de stad gelegerde militairen begrepen. Voor de parochianen-
paschanten wordt het getal 1500 aangehouden. 
65) G. van Laere, Demografische evolutie m zes dorpen gedurende de 17e en 18e 
eeuwen, in Mededelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
te Gent, nieuwe reeks, dl. XV (1961), blz. 69 
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komen in deze verslagen, gebruikt zijn voor procentuele bereke
ningen in demografische studies, in de mening dat het betrouwbaar 
cijferen is onder de kromstaf. De exactheid van episcopale verslagen 
is echter niet steeds evenredig aan de hoogheid van de geadresseerde. 

De relationes wekken door hun onregelmatigheid in tijd en om
vang en door hun oppervlakkige trant de indruk dat de auteur zelf 
het nut ervan niet inzag. De relatio van 1631 — om nog één voor
beeld te geven — doet het dekenaat Hulst af in precies 38 woorden. 
Zoiets kan geen serieuze reportage genoemd worden. Al komt het 
dekenaat in de overige verslagen iets royaler aan zijn trekken, dit 
soort documenten — voegen we voorzichtigheidshalve deze restrictie 
toe: uit het gentse bisdom van de eerste helft der zeventiende eeuw — 
moet waarschijnlijk niet hoger gewaardeerd worden dan elke andere 
formeel-ambtelijke, tóch niet controleerbare verplichting tegenover 
het machtige Rome. Wie beschikt over de bisschoppelijke en deke
nale visitatieverslagen kan deze relationes ad limina beslist niet meer 
kwalificeren als "une des sources capitales, de toutes peut-être la 
plus importante".56 Als bron voor deze studie hebben ze de minste 
waarde van alle; ze bieden derderangs informatie. 

C. De compendia visitationis 

Er gaat van Trente over Mechelen en Gent een instructieve lijn 
naar de pastoors in de parochies. Van hen uit gaat er vervolgens een 
informatieve lijn terug, eveneens uitgestippeld door Trente en in de 
resoluties van Mechelen en Gent overgenomen.Б7 

6 β) De Moreau, a.w., dl. V, Ыг. 276. Deze auteur geeft zes relationes voor de pe
riode van Triest. Er zijn er echter acht bekend, uit de jaren 1625, 1629, 1631, 
1645, 1649, 1650, 1653, 1655. (R.A.G. achtereenvolgens: B. 3757, B. 3758, В 3759, 
В. 3768, В. 3775, В. 3769, В. 3770). De relatio van 1649 werd gedeeltelijk gepu
bliceerd door J. D. M. Comelissen, De Gentsche en Brugsche bisschofpen over 

het katholicisme in Zeeuivs-Vhanderen gedurende de 17e en 18e eeuwen, in 
Archief Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, 1930, blz. 120. 
i 7 ) De afkondiging van de trentse decreten in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen was al 
georganiseerd door de aartsdiaken van de utrechtse dom, vóór het eerste provinciaal 
concilie van Mechelen 1570. Verg. Rogier, a.w., dl. I, blz. 349. De weerklank, die 
dit gehad mag hebben, ging verloren in de beroerten van de door Hembyze op
gezweepte gentse Calvinisten, in het rumoer van de oorlog en in de rampen van 
de inundaties. 
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De persoon, die deze parochiële informaties verzamelt, is de deken, 
die zich meestal decanus chnstianitatis noemt, of soms, een oudere 
traditie volgend, archifreshyter. Mechelen 1607 gaf hem nog eens 
de opdracht van Trente door: eens per jaar de parochies van zijn 
dekenaat visiteren en een verslag geven van zijn bevindingen.58 

De nadere uitwerking van deze opdracht was aan de bisschoppen 
overgelaten en de diocesane synode van 1613, steunend op ervarin
gen met dekenale visitaties die sinds het begin van de Treves regel
matig gehouden werden,59 goot de bepaling van Mechelen 1607 in 
zo'n vorm, dat het officiële bezoek van de deken aan zijn parochies, 
tenminste op papier, geen sinecure geweest lijkt te zijn. Zijn modus 
agendi is omschreven in twee documenten: in een uitvoerige instruc
tie door bisschop Vander Burch in aansluiting op de synode van 1613 
gepubliceerd,00 en in de formulering van de benoemingsbrieven.β1 

Elk jaar zal de deken tussen pasen en pinksteren de parochies gaan 
bezoeken en omdat veel belang gehecht wordt aan de zorgvuldige 
beantwoording van de meegegeven vragenlijst, mag hij op één dag 
slechts zoveel parochies visiteren als hij rustig kan afwerken. Hij zal 
de pastoor bijtijds van zijn komst op de hoogte stellen, want deze 
moet op zijn beurt weer tijdig een oproep doen uitgaan naar de magi
straat ter plaatse, naar de kerk- en armmeesters, de koster en de on
derwijzer. Zijn er nog meer notabelen in de parochie,62 dan worden 
dezen ook uitgenodigd om de deken, bij wiens komst zo mogelijk de 
klok geluid wordt, te begroeten en zijn visitatie bij te wonen. De in
formaties van al deze personen moet de deken kort en bondig no
teren en daaruit na afloop van de visitatie een compendium samen-

5e) De Ram, a.iv., dl. I, blz. 392, 393: An pastores ac reliqui sacerdotes et ministri 
ecclesiae honeste vivant et an officio suo in praedicatione Verbi Dei, celebratìone 

Missarum, administratione sacramentorum ac caeteris omnibus satisfaciant. 
BB) Verg. M. Gysseling. Voorlopige, gedeeltelijke inventaris van het ouà archief 
van St. Baafs en bisdom te Gent (Gent 1962, onuitgegeven), blz. 500. 
60) Zie aantekening 35, blz. 9. 
β 1) De Ram, a.w., IV, blz. 273: Commisto Decanorum die 6 Aiigusti anni 1613 

data ab eodem Rmo Episcopo. 
ю) De notabelen (ongeveer twintig in aantal) werden door de magistraat gekozen 
uit de welgestelde lieden, voor een periode ad nutum magistratus en ze konden 
gehoord worden in zaken als belastingheffing e.d. Verg. A. Meerkamp van Emb-

den. De archieven van het Vrije van Sluis 1584-1796 en Hulsterambacht 1242-

1795 ('s Gravenhage 1928), blz. 101. 
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stellen. Dit verslag wordt verondersteld vóór 15 juli op het bisdom 
binnen te zijn. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat in elke 
parochie elk vraagje van de lijst in positieve of negatieve zin werd 
beantwoord. Maar als de deken zijn visitatie aan de hand van deze 
lijst verrichtte, zou hij zeker geen belangrijke punten missen. 

Vergelijking van de dekenale verslagen met de door De Ram ge
publiceerde instructio decanorum toont aan, dat de dekens in hun 
compendia praktisch alleen de negatieve gegevens verwerkten en 
daarbij de beslissingen noteerden, die zij ter plaatse genomen hadden. 
Blijkbaar werd aangenomen dat het niet expressis verbis vermelde 
door het bisdom positief geïnterpreteerd diende te worden. Het ge
volg is dat de dekenale verslagen over het algemeen een vitterig 
toontje laten horen en dat de deken de allure van een lastige inspek-
teur aangemeten krijgt. De formulering, in de hele serie verslagen ge
bruikt, is bovendien nogal stereotiep, een gevolg, dunkt ons, van de 
jarenlang gehanteerde vragenlijst en van de eveneens vaak jaarlijks 
gelijkluidende antwoorden daarop. Een zeker automatisme, een 
sleur, zal op den duur wel het bijverschijnsel van de dekenale visi
taties zijn geweest, vooral daar, waar jarenlang dezelfde deken op 
bezoek kwam bij dezelfde pastoor, als in St. Gillis en Vrasene. 

Aan de hand van de gepubliceerde instructie is het blikveld van de 
deken tijdens de visitatie nauwkeuriger te beschrijven dan vanuit de 
verslagen. Een eerste serie vragen kon de deken zelf beantwoorden 
door eenvoudig zijn ogen de kost te geven. Ze betreffen de toestand 
van het kerkgebouw, de sacristie, het tabernakel, het kerkhof, de be
waring van het H. Sacrament, de doop-, huwelijks- en overlijdens-
registers, de doopvont, de biechtstoel, enzovoorts. Voor de tweede 
serie vragen is de deken aangewezen op de pastoor. Ze informeren 
namelijk naar diens persoonlijke leven en naar zijn ambtsbediening: 
of hij op zon- en feestdagen kerkdiensten houdt en wel op het vast
gestelde uur, niet te vroeg begint of te laat eindigt; of hij de verplich
tingen van de jaargetijden en fundaties trouw vervult; op welke 
wijze hij biechthoort en de communie naar de zieken brengt; bij wie 
en hoe dikwijls hij zelf te biecht gaat; welk honorarium hij ontvangt 
voor rouw- en trouwdiensten; welke liturgische boeken hij gebruikt 
en wat hij in zijn bibliotheek heeft staan; hoe zijn relaties liggen met 
de parochianen, de eventuele kloosterlingen, de magistraat ter plaatse. 
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De deken zal bij de pastoor ook informeren naar zijn naaste mede
werkers: de kapelaan, de koster, de kerk- en armmeesters, de onder
wijzer, de vroedvrouw en tenslotte naar de terminarii, waarmee de 
priester-religieuzen van verscheidene ordes aangeduid worden, die in 
de parochie op bepaalde dagen kwamen biechthoren en preken — de 
zogenaamde stationes — en die daarvoor dikwijls betaald werden door 
collectes in geld of natura. Ook de religieuze en sociale praxis van de 
parochianen wordt onder de loep genomen en de negatieve kant daar
van komt hier eveneens eenzijdig naar voren: wie vervult zijn paas-
plicht niet; wie werkt op zon- en feestdagen; wie wordt er verdacht 
van bijgeloof, ketterij, illegaal exorcisme, blasfemie; wie breekt de 
onthoudings- en vastenwetten; wie pleegt echtbreuk of incest, wie 
leeft in concubinaat? Verdachten en beschuldigden komen met naam 
en toenaam op de lijst voor de curia spiritualis, hetgeen overigens niet 
wil zeggen, dat dit voor ieder van de aangeklaagden direct nare ge
volgen had. Zelfs in dit kleine bisdom krijgt de soep tijd om aanmer
kelijk af te koelen. Deze trant van informeren heeft echter wel kwa
lijke kanten: naargelang zijn vele of weinige sympathie voor sommige 
van zijn medewerkers of van de gewone luitjes, vindt de pastoor hier 
een uitlaatklep voor betichtingen, die bezijden de waarheid kunnen 
zijn. Daar staat weer tegenover dat de opgeroepen medewerkers en 
notabelen evengoed de kans krijgen om hun mening over de handel 
en wandel van de pastoor ter tafel te brengen. Deze taktiek van hoor 
en wederhoor moet wel in het oog gehouden worden bij het gebruik 
van de dekenale rapporten. 

De vragenlijst voor de deken wordt besloten met een rubriek varia: 
zijn er in de parochie bepaalde processies of bedevaarten; hoelang 
duren deze en hoe is het gedrag van de deelnemers; wordt aan immi
granten een testimonium gevraagd; op hoeveel gemeten land kunnen 
pastorale tienden geheven worden en wat brengen ze in feite op; 
hoe heeft de pastoor zijn huishouden ingericht, bewoont hij een huis 
van de parochie of een huurhuis; gaat hij vaak op reis met of zonder 
medeweten van de deken; zijn er kapellen in de parochie en worden 
de eventueel daaraan verbonden fundaties vervuld; wie is de domi
nus temporalis, wie de fatronus ecclesiae; is er een archiefkist voor 
de documenten van kerk- en armbestuur en wie bewaart de sleutel? 

Waarschijnlijk verwerkte de deken alleen het meest relevante over 
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de parochies in zijn rapport. Zijn opmerkzaamheid zou de bisschop 
immers welgevallig zijn en bovendien zijn reputatie ter curie ten 
goede komen. Het eindverslag werd in duplo geschreven en vele zijn 
ook in duplo bewaard gebleven. De gebruikelijke titels luiden: 
Visitatio decanatus hulstensis of Compendium visitationis decanatus 
liulstensis.63 Eén exemplaar liet de deken op de curie bezorgen. De 
bisschop zelf of een van zijn notarii las het door en noteerde in de 
marge zijn opmerkingen.84 Dit exemplaar werd dan terugbezorgd 
bij de deken, die de notities van de bisschop overschreef op het twee
de, zijn eigen, exemplaar, zodat hij er rekening mee kon houden bij 
zijn volgende visitatie. Het eerste exemplaar ging dan weer terug 
naar het bisdom, ter plaatsing in het archief.65 Niet alle bewaard 
gebleven compendia hebben deze notae in margine; ze zijn misschien 
ook nimmer op het bisdom afgegeven. Dit doet overigens aan hun 
bruikbaarheid als bron niets af. 

Bisschop Triest liet, behalve per marginale notities, ook nog uit
voeriger per instructie aan de deken zijn commentaar weten, vooral 
wanneer hij de resultaten van een dekenale visitatie kon vergelijken 
met aantekeningen uit zijn persoonlijke visitaties. Dit zal later nog 
ter sprake komen. 

De dekens hebben in de opbouw van een katholieke maatschappij na 
de troebelen van de zestiende eeuw een zeer belangrijk aandeel ge
nomen. In de historie van het hulstcrse dekenaat zal dit overduidelijk 
blijken. De over dit district achtereenvolgens aangestelde dekens en 
de door hen geschreven verslagen dienen daarom, na de voorafgaande 
algemene beschouwing, afzonderlijk gepresenteerd te worden. 

es) Voorbeelden van volledige titels: D.V. 1618: Compendium visitationis decanatus 

Hulstensis factae anno sexcentésimo decimo octavo per M. Anthonium Maeye 
decanum christianitatis ibidem, exhibitum Rmo in Christo Patri ас Domino Domino 

Jacobo Boonen Episcopo Gandavensi et dignissimo; D.V. 1632: Visitatio Decanatus 
Hulstensis facta per Petrum Wandele, Archipresbyterum ibidem, Anno millesimo 

sexcentésimo trigesimo secundo et exhibita Perillustri et Rmo Domino Domino 
Antonio Triest, Episcopo Gandavensi etc. 
б 1) Zo schreef bisschop Vander Burch in A.E., I. fol. 53:19a Julü perlegi et 
apostülavi acta visitationis Hulstensis. 

ω) De Ram, o.w., dl. IV, blz. 279, Instructio Decanorum. 
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Deken Adriaan Ghyshrechts 1596-1604 

Het schaarse archiefmateriaal uit het laatste decennium van de zes

tiende en het eerste van de zeventiende eeuw verschaft zeer weinig 

gegevens over deze eerste deken van Hulst na de herovering van de 

stad door de spaanse legers in augustus 1596. Alle naspeuringen doen 

vermoeden, dat het archief van het nog jonge bisdom Gent pas na 

1600 enigszins van de grond is gekomen en dat het gelijke tred hield 

met de steeds beter functionerende diocesane bestuursorganisatie. 

Wat we constateerden bij de penetratie van de trentse besluiten naar 

de diocesen en parochies, gaat ook op voor het bisschoppelijk bestuur 

en archief: het voorspel op en het aangaan van de Treves is als een 

reanimatie geweest voor dit bisdom, de atmosfeer klaart op, de „win

ter is vergangen". Maar Ghysbrechts' activiteiten gebeuren nog in de 

woelige nadagen van die lange winter; er valt maar spaarzaam licht 

op hem. Het is aannemelijk dat bisschop Damant hem aanstonds na 

het herstel van 's Konings gezag over Hulst en Hulsterambacht in de 

parochie van Hulst benoemde, op presentatie van de deken en de 

kanunniken van het kapittel van O.L. Vrouw te Kortrijk, van ouds

her patroni van deze cura. De stadsrekeningen spreken overigens het 

eerst over hem: als op de tweede pinksterdag van 1597 de grote pro

cessie weer vrij door de stad mag gaan, lopen de p a s t o o r en 

vijf andere priesters er in mee.ββ Het staat er nuchter alsof er geen 

zes jaren domineesdictatuur aan vooraf zijn gegaan en de presente 

clerus ontvangt van de magistraat zijn paar schellingen wijngeld, 

zoals dat vroeger ook al behoorde tot de aardige attenties na een 

vermoeiende processiegang. Pas in de stadsrekening van het volgende 

jaar wordt de pastoor bij name genoemd: Heer ende Mr. Adriaen 

Ghysbrechts.67 Ook is aannemelijk dat Ghysbrechts minstens vanaf 

1599 deken was van de christenheid van Hulst. In de stadsrekenin

gen krijgt hij deze titel pas in hetzelfde jaar en in de verzamelreke-

ning van de kerk van Pauluspolder over de jaren 1596-1602, die door 

Ghysbrechts zelf gehoord werd,eB staat onder de uitgaven een post 

van 15 schellingen genoteerd, zijnde de visitatierechten voor de 

«·) G.A.H. stdr. 1597-1598, fol. 36. 
β7) G.A.H. stdr. 1598-1599, fol. 36. 
, β) Meerkamp van Embden, a.w. m. 229, Kerkrekening van Hengstdijk 1596-1602. 
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pastoor-deken gedurende drie jaren, het laatste in 1602, à 5 schel
lingen per jaar. In dezelfde rekening staat ook vermeld dat deken 
Ghysbrechts er in 1599 op „sint anne-ommeganck", 26 juli, cele
breerde en preekte.6β Zou hij ook vóór 1599 in deze parochie zijn de
kenale plichten uitgeoefend hebben, dan zou zijn honorarium voor die 
jaren ook wel genoteerd zijn. Hij controleerde immers zelf deze kerk-
rekening. Behalve deze werkzaamheden in de parochie Pauluspolder, 
waar nog geen eigen pastoor was, is er over Ghysbrechts niets bekend. 
Hij overleed te Hulst in 1604.70 

Deken Antoon Maeye 1604-1622 

De deken en de kanunniken van het kapittel van Kortrijk hadden 
de vacante pastoorsplaats van Hulst eerst aangeboden aan de niet 
met name genoemde pastoor van Moerbeke. Deze kwam poolshoogte 
nemen, werd echter ziek en overleed. De magistraat van Hulst be
taalde de „teercosten" bij zijn begrafenis. De volgende aspirant voor 
de vacature was de pastoor van Opwijk (prov. Brabant), de heer 
Beekman, die de pastorie kwam bekijken en met de magistraat di
neerde. Gezien de forse rekening van deze entree-maaltijd, is het 
stadsbestuur royaal voor de dag gekomen, „hoewel deselven mits de 
quade Roupen hem daernaer geexcuseert heeft".71 Wat bewoog 
Beekman om toch maar van Hulst af te zien? Het stadje was zeker 
niet gelegen in het veiligste deel van het bisdom, noch in het wel
varendste en zwaar gehavend was het acht jaren geleden onder 
spaans gezag teruggekeerd. In 1604 heerste er de pest en ook de 
pastorie was enkele weken door deze „contagieuse sieckte" besmet 
geweest. Dit alles kan Hulst een slechte naam bezorgd hebben en 
voor Beekman een gereed excuus zijn geweest. De derde door het 
Kortrijks kapittel gepresenteerde persoon, Antoon Maeye, tilde er 
blijkbaar niet zo zwaar aan. Hij aanvaardde de functie. Ook hem 

eB) a.w., ш. 229. 
'·) G.A.H. stdr. 1604-1605, fol. 56. 
") G.A.H. stdr. 1604-1605, fol. 58. De naam van deze pastoor van Moerbeke wordt 
niet vermeld; evenmin of hij te Hulst dan wel te Moerbeke begraven weid. Het 
zou Joannes Pels geweest kunnen zijn, die op 22 april 1601 pastoor werd te Moer
beke, als opvolger van Joachim Cornelissen (B. 155). 

22 



had de magistraat bij het sollicitatiebezoek met een diner vereerd, 
maar de kosten daarvan waren al ruim eenderde minder.72 

Maeye was geboren in het centrum van een ander der Vier Am
bachten, te Assenede.73 Hij wordt baccalaureus in de theologie ge
noemd. Het is niet bekend of bisschop Damant hem mét de pastoors-
collatie ook het ambt van deken toevertrouwde, of dat dit later ge
beurde, en evenmin of Hulst zijn eerste pastoorsplaats was. Vermoe
delijk werd in deze parochie niemand tot pastoor benoemd, die het al 
niet elders geweest was, juist omdat aan het pastoraat ook het deke
naat verbonden werd. In alle geval was voor geen van Maeye's op
volgers Hulst de eerste pastoorsplaats. Gedurende zijn ambtsperiode 
heeft Maeye flink wat stof doen opwaaien. Hij mengde zich, al of 
niet ambtshalve, in de stadspolitiek, in de herdijkingen van de 
hulsterse buitenparochie en van Hulsterambacht, in de zaken van 
het hospitaal en van de Minderbroeders-Franciscanen. Er vormden 
zich partijen pro en contra de deken, vooral in Hulst zelf. De climax 
kwam in de jaren 1617-1620, toen in stad en dekenaat hardnekkige 
geruchten de ronde deden over een erg onclericale levenswijze. 
Maeye zou herhaaldelijk dronken zijn geweest, verdachte relaties 
onderhouden met vrouwen, de parochie al te dikwijls verlaten en 
ergernis geven tijdens de diensten in de kerk. Bisschop Boonen nam 
het onderzoek daarover zelf ter hand in 1618 en nog weer eens in 
1621.74 Het geroddel over zijn persoonlijk leven latend voor wat het 
is, Maeye heeft in het dekenaat veel goeds tot stand gebracht. Daar
over bereikten de curie van Gent geen klachten. De administratieve 
en zakelijke kant van zijn functie lag hem waarschijnlijk beter dan 
de geestelijke. 

Zijn eerste dekenaal verslag dateert van 22 december 1610.75 De 
parochies worden zeer kort behandeld en de notities daarover vallen 
uiteen in drie rubrieken: over de pastoor, de kapelaan en hun in
komsten; over de goederen van de kerk; over de toestand van het 
kerkgebouw en de pastorie. Vraag is of dit rapport wel het bisdom 
bereikt heeft, want de marginale aantekeningen ontbreken eraan. 

™) CA.H.stdr. 1604-1605, fol. 56 en 64. 
7S) B. 1 6 7 / 2 , visitatio Maes 1 6 1 1 . O n b e k e n d is waar hij studeerde. 
») A.E., I, fol. 137; R.A.G.B. 3602. 
'«) D.V. 1610. 
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Maar het is ook mogelijk dat bisschop Maes het mondeling becom
mentarieerde, toen hij een half jaar later, juni 1611, het dekenaat 
kwam visiteren.7e 

Wat nog rest uit het jaar 1612 beslaat niet meer dan één folio. De 
deken bezocht op 12 april Pauluspolder, op 16 juni Hengstdijk, op 
21 juni Hontenisse en noteerde slechts de eindsommen van kerk- en 
armenkas. 

Het verslag van 1614 is daarentegen interessant, wel het beste uit 
Maeye's jaren. Hulst zelf ontbreekt er, maar alle andere parochies 
krijgen veel aandacht. Duidelijk is hier de invloed merkbaar van de 
diocesane synode en de instmetio decanorum van 1613. De deken 
volgt deze bisschoppelijke vragenlijst wel niet op de voet, maar be
halve over de clerus en de financiën, horen we nu ook over de koster, 
de onderwijzer, de vroedvrouw, de kerkmeubelen, het kerkhof, de 
processies, de parochieregisters, de wel of niet paschanten. Voor de 
situatie in meerdere parochies aan het begin van de zeventiende eeuw 
is dit dekenaal verslag onmisbaar. 

Vergelijking van het verslag van 1615 met dat van 1614 toont aan, 
dat de marginale notities van de bisschop uit 1614 zijn doorgegeven 
aan de betreffende pastoors en dat de gewenste verbetering inderdaad 
op meerdere punten is gevolgd. Eén voorbeeld uit deze correctie-
methode: in 1614 meldt de deken dat de kerk van Vrasene geen 
doopvont en geen biechtstoel heeft. De bisschop krabbelt erbij: 
„urgeatur utriusque mandatum" — beide moeten er komen. Het 
jaar daarop, 1615, schrijft de deken dat de doopvont er is, maar de 
biechtstoel nog niet. De bisschop noteert in de kandijn eerst: „bene" 
— in orde, en dit slaat dan op de doopvont; en daaronder: „jubeatur 
fieri sine mora" — moet onverwijld gemaakt worden, die biechtstoel. 
Als in 1616 nog geen biechtstoel is aangeschaft, schrijft hij weer in 
de marge: „urgeatur promissio" — houd hem zijn belofte nog eens 
voor. In 1617 mist Maeye het kerkmeubel nog steeds en de pastoor 
excuseerde zich tegenover hem door te wijzen op de lege bodem van 
de kerkekas. Maar de bisschop, nu Jacob Boonen, duldt geen uitstel 
meer en noteert kriegel in de kantlijn: „impleatur tandem aliquando 
haec promissio idque intra duos menses" — laat hem eindelijk eens 

*>) R.A.G.B. 3586. 
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doen wat hij beloofde en wel binnen twee maanden... en hij ver
biedt de pastoor in die spanne tijds de biecht van vrouwen te horen. 
In 1618 verzucht de deken, dat de pastoor geen „legitimam excusa-
tionem" — geen geldig excuus meer kan verzinnen voor de ontbre
kende biechtstoel, waarop de bisschop zwaarder geschut in stelling 
brengt: „attenta nimia negligentia post tot monitiones hac in 
parte..." — gezien zijn verregaande zorgeloosheid na zoveel waar
schuwingen, mag de pastoor, op straffe van suspensie van het biecht-
verlof en op straffe van andere maatregelen, zeker geen biechten van 
het zwakke geslacht meer horen. Het laat de pastoor van Vrasene 
allemaal vrij koud, want in 1619 is er nóg geen biechtstoel. De bis
schop gaat nu dreigen met zijn curiale hellebardiers en zelfs het ca
chot staat op een kiertje: „si non pareat dominus pastor denuntietur 
citandus" — als die pastoor nu niet luistert, laat hem dan voor de 
rechtbank dagen. Dit „citare" betekent dat hij zal moeten verschij
nen voor de curia spiritualis van het bisdom, gelijk de ketters, de 
weerbarstigen, de echtbrekers en dergelijke lieden, die geen gewillig 
oor verlenen aan bisschoppelijke vermaningen. Natuurlijk wint de 
bisschop het pleit. In 1620 meldt de deken bijna triomfantelijk: 
„Dominus pastor in Vracene habet sedem confessionalem cum can-
cellis" — hij heeft nu een biechtstoel mét traliewerk. De pastoor is ook 
nog op andere punten tenslotte door de knieën gegaan: hij overhan
digde de deken een specificatie van de goederen van de pastorie en 
van de kapelanie, een kwestie, die al evenlang traineerde als die 
van de biechtstoel. 

Dit verschijnsel van succes op korte of lange termijn en de esca
latie in de randbemerkingen van het bisdom, tekent de dekenale 
rapporten van Maeye en van zijn opvolgers, vooral die van Wandele. 
Waar in een parochie al een pastoor aanwezig is of kortelings be
noemd, worden de resoluties van de synode van 1613 over de gehele 
lijn hardnekkig naar voren geschoven, niets ontsnapt aan de aan
dacht, en hoe langer een reprimande zijn effect mist, des te scherper 
worden de vingertikken in de marge: mandetur - urgeatur manda
tum - perurgeatur mandatum - urgendus pastor - ursi illum et ur-
gebo... tot het vereiste kerkmeubel is aangeschaft of de persoon in 
kwestie zijn hoofd buigt. De toon van deze rapporten doet daardoor 
dikwijls onprettig aan, maar het uiteindelijke resultaat staat buiten 
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kijf: bisschoppen en dekens drukken eendrachtig de decreten van de 
synode erdoor en daarmee de reformatie van Trente. Oerdegelijk; 
het bleef ongeschokt tot in onze dagen. 

Het visitatieverslag van 1620, het laatste dat we van deken Maeye 
bezitten, wijkt wat de vorm betreft af van de vorige. Werden voor
heen de parochies een voor een en meestal alfabetisch behandeld, nu 
schrijft de deken eerst de antwoorden op, die de pastoors hem tijdens 
het laatste kapittel van het dekenaat gaven op de voorgelezen artike
len van de congregatio decanorum van 1619. Het gaat over de 
„citatio" van irregulaire parochianen, waarbij de pastoors kritiek 
leveren op de promotor van de geestelijke rechtbank, die de zaken 
eens wat vlotter moet aanpakken omdat anders hun autoriteit bij het 
volk van nul en gener waarde wordt. De bisschop noteert er bij dat 
prompt een tweede promotor zal worden aangesteld. Verder gaat het 
over de offergang tijdens begrafenisdiensten; over de deelname van 
priesters aan oogstfeesten; over de zondagsrust in de oogsttijd en over 
het laten drukken van de besluiten, die op de laatste dekenale ver
gadering genomen zijn. De pastoors wensen er een exemplaar van te 
hebben. Daarna volgen nog enkele losse opmerkingen over personen 
of parochies. 

Zoals boven is vermeld, stelde bisschop Boonen in de jaren 1618-
1621 een onderzoek in naar de geruchten over een immoreel gedrag 
van deken Maeye: hij zou een „frequens conversatio" onderhouden 
met Constantia, de vrouw van de stadsontvanger Janssens. Personen 
pro en contra Maeye werden gehoord, hun verklaringen genoteerd. 
Het moet een moeilijke tijd zijn geweest voor de deken. Merkwaar
dig is nu dat hij in de rapporten van 1619 en 1620 opeens het minder 
fraaie gedrag van enkele collega's onder de aandacht van de bisschop 
brengt. Dit is een nieuw geluid in zijn verslagen en het suggereert 
dat het compromitterende gedrag van die pastoors nú pas aan het 
daglicht zou zijn gekomen, maar praatjes over hen deden al langer 
de ronde in de dorpen. In Hengstdijk is een fel gekijf gaande tussen 
Cornelia, de vrouw van de koster en voormalig huishoudster van de 
pastoor en Magdalena, de tegenwoordige gedienstige op de pastorie. 
Cornelia werpt Magdalena voor de voeten dat ze niet netjes zou 
leven met de pastoor — „ik hoop dat het niet waar is", verzucht de 
deken — en ze bazuint op straat rond dat die pastoor haar vroeger op 
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alle mogelijke manieren heeft proberen te nemen.77 In St. Gillis 
heeft de pastoor slaande ruzie gehad met een van zijn parochianen; 
hij heeft bovendien een erg jong en vrijpostig dienstmeisje en omdat 
die twee alleen wonen, begint het volk te kletsen.78 In Vrasene 
fluistert men dat de pastoor en zijn gedienstige ál te intiem doen 
met elkaar. En de pastoor van Pauluspolder is verschrikkelijk lomp; 
hij is boers en onbeheerst in zijn optreden.79 Het zijn allemaal zaken 
die de Hulstenaars hun pastoor aanwrijven. Maeye vraagt de bis
schop om te bevelen dat de huishoudsters niet bij hun eigen pastoor 
te biecht mogen; eveneens een punt uit de aanklacht tegen hemzelf. 
Hij heeft Constantia Janssens dan ook gevraagd in den vervolge 
haar biecht te willen spreken bij de paters Minderbroeders. 

Deken Macye lijkt rancuneus geworden te zijn in deze jaren. Hij 
zal zich door de roddel en de daarop volgende inquisitie zeer ge
kwetst hebben gevoeld; maar toch zijn het niet louter fabels geweest, 
die opborrelden nu er diep in het dekenale vijvertje geroerd werd. 
Een aantal inwoners van Hulst legde een verklaring ten zijnen laste 
af met de hand op de bijbel. Op meer kerkelijke toon en onder ver
wijzing naar Mattheus V werd een getuigenis van gelijke strekking 
over de deken én de pastoor van Hengstdijk schriftelijk gegeven 
door de pastoor van Pauluspolder, die boerekinkel volgens Maeye. 
Maar deze man signeerde zijn woorden ten overstaan van bisschop 
Boonen zelf.80 

In het voorjaar van 1621 heeft Maeye zijn functie ter beschikking 
gesteld. In een brief van 18 mei zinspeelt hij daarop en hij vraagt nog 
eens om een spoedige beslissing omtrent zijn wel of niet aanblijven 
in Hulst. In het bisdom is bekend dat Boonen naar Mechelen zal 
promoveren en Maeye ziet nu vol schrik gebeuren dat de hele kwes
tie rond zijn persoon onder de nieuwe bisschop weer opgerakeld zal 

") D.V. 1619: Improperat Magdalenae Cornelia earn cum pastore non vivere 
caste (spero non esse verum); improperat pastori etiam publice quod earn omnibus 
modis voluerit violare dum ei cohabitat. 
'β) D.V. 1620: habet anciUam valde iuveneulam (et ut advertí audaculam) et cum 
nullus alius ei cohabitat, sed ipsi ínter se duos solos sint, incipit populus obloqui. 
"') D.V. 1619: Vrasene: est aliquod obloquium nimiae familiaritatis inter pastorem 
et suam famulam Elisabetham. Pauluspolder: est totus in moribus incivilis; habet 
agrestes et dissolutos agendi modos. 
e») R.A.G.B. 3602, d.d. 26 Julii 1619. 
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worden. „Mihi foret mors" — het zou mijn dood betekenen, zucht 
hij.81 Hoe graag Maeye met een schone lei zou willen beginnen 
onder Boonens opvolger blijkt nog duidelijker uit een brief van een 
maand later. Hij belooft een geheel nieuw dak cadeau te doen voor 
de kapel van het hulsters hospitaaltje, als de bisschop zijn zaak in de 
doofpot wil stoppen — „ut assopiat negotia mea" —, alles wil ver
branden wat er over geschreven is, zodat de opvolger er niet over kan 
praten. „Als ik over die dingen hoor, doet het mij zeer veel verdriet; 
ik zal geen aanleiding meer geven tot kwaadsprekerij; ik heb mijn 
les geleerd", schrijft hij.82 Bisschop Boonen was van 3-12 juli in 
Hulst. De acta episcopatus melden alleen dat hij de eerste steen leg
de voor de kapel van het hospitaal.83 Het ligt echter voor de hand 
dat in deze negen dagen allereerst de kwestie Maeye doorgesproken 
zal zijn en dat ook de heren van Kortrijk daarbij betrokken waren. 
Maar bisschop en deken bewaren een diep stilzwijgen daarover. 
Slechts uit andere documenten valt de verdere gang van zaken te 
reconstueren. Boonen zal Maeye voorgesteld hebben om geen pas
toorsfunctie meer te ambiëren en de status van kanunnik in het ka
pittel van Aalst te aanvaarden.84 Dit moet dan vóór 19 november 
1621 gebeurd zijn, want op die dag werd de secunda portio van 
Hulst gegeven aan Ludovicus vande Berghe, de president van het 
seminarie, en deze portio was een deel van Maeye's inkomen.85 Ook 

") R.A.G.B. 3603, brief van 18 mei 1621: Commendo meum negotium ut alias, 
potest enim id expediré Rma D. Tua cum vult, quia non est mihi alias animus ad 
officia ut solet et peto consilium cui me paratus sum conformare an iudicet ut hic 
maneam an non. Quia iterum subiici molestiis ob praccedentia sub novo episcopo, 
mihi foret mors. 
K) R.A.G.B. 3603, brief van 15 juni 1621: paratus sum meis expensis curare fieri 
totum tectum et plumbum necessarium . . . modo mihi Rma D. Tua earn gratiam 
praestet ut assopiat negotia mea et agat ut amplius non fiat de eis mentio, crematís 
iis quae de eis scripta sunt ut successor Rmus Dominus non loquatur de eis. Non 
enim possum audire de eis rebus sine maxima miseria. Itaque id oro et agam ut de 
similibus rebus nullus sit habiturus causam male loquendi. Doctus sum iam per 
istas molestias. 
β») A.E., I, fol. 137. 
M) R.A.G.B. 2553. 
и ) A.E. I, fol. 139; В. 155; Hulst bezat van oudsher twee portiones pastorales, 
twee pastoors-honoraria. (Verg. R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de 
MiMeleeuwen (Utrecht 1957), blz. 280). Voor beide portiones werd de kandidaat 
gepresenteerd door het kapittel van Kortrijk en slechts met toestemming van deze 
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werd hij nu proprietarius van de parochie Kieldrecht, een gehucht 
zonder volk, maar een kerk mét volk, namelijk een compagnie sol
daten. 8e Hij kon er wat administratie voeren over de enkele gemeten 
niet-geïnundeerde kerkelanden: de jaarlijkse verpachting van de 
tienden ervan zou een deel van zijn inkomen opleveren. Maeye ver
trok naar Aalst en nam alle documenten van de hulsterse kerk mee. 
Hierover werd een aanklacht gedeponeerd bij de officiaal van het 
bisdom. Deze liet Maeye op 23 april 1622 naar Gent komen en 
verbood hem de stad te verlaten alvorens alle bescheiden van Hulst 
ter curie bezorgd te hebben. De kanunnik deed dit op 28 april en 
kreeg toestemming om zich buiten het diocees te mogen begeven.87 

Waarom nam Maeye die documenten mee? Was het een poging om 
zich van alle blaam te zuiveren? Hij had als deken kunnen weten 
dat het niet toegestaan was om bij een verhuizing kerkelijke docu
menten mee te voeren. Hij verspeelde er bovendien zijn schone lei 
mee. 

Deken Legier Cardon 1622-1627 

De volgende deken van Hulst kon zeker geen losse levenswijze 
aangewreven worden, want hij werkte eens in de curie van bisschop 
Vander Burch. Leodegarius Cardon was geboren in 1587, behaalde 
in 1610 te Dowaai het licentiaat in de theologie en begon het jaar 
daarop zijn kerkelijke loopbaan te Winkel, een kleine parochie van 
het gentse bisdom, dicht bij Wachtebeke. Daarna wordt hij genoemd 
als pastoor van Assenede.88 Deze cura heeft hij waarschijnlijk door 
een procurator, een plaatsvervanger, laten bedienen, want in 1613 
blijkt hij secretaris op het bisdom te zijn. Het is allemaal wat duister, 

beren kon de bisschop beide portiones toekennen aan één pastoor. Maeye bezat ze 
beide (D.V. 1610); in 1621 was de prima portio voor Cardon, de secunda voor 
L. v.d. Berghe, die ze op verzoek van de bisschop en van de inwoners van Hulst in 
mei 1622 aan Cardon gaf (A.E., II, fol. 6). In 1627 ontving deken Wandele de 
prima portio en de pastoor van Ekergem, Michael Zachmoorter, de secunda, die hij 
in 1631 weer afstond ten behoeve van pastoor Adriaan de Keysere. (B. 155). 
»») D.V. 1623. 
β7) A.E., II, fol. 4, 5. 
ββ) A.E., I, fol. 30; F. de Potter-J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der 
provincie Oost-Vlaanderen (Gent 1864-1870) dl. II, blz. 14, noot 1. 
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maar vermoedelijk was hij gedurende de ambtsperiode van bisschop 
Vander Burch diens secretaris89 en vanaf 1616 weer pastoor te Asse
nede,90 tot de kanunniken van Kortrijk hem in 1622 inviteerden voor 
het pastoraat van Hulst. De bisschop hoefde niet te aarzelen om 
hem, gezien zijn staat van dienst, ook het ambt van deken in handen 
te leggen. 

Ook deken Cardon kreeg bij zijn aankomst te Hulst een diner aan
geboden door de magistraat in het Lantshuys.91 Op deze traditionele 
welwillende geste van de zijde van het stadsbestuur heeft hij goede 
relaties gebouwd. In 1623 begon Cardon met de herbouw van een 
eeuwenoud bedevaartsoord, de „Capelle van O. L. Vrauwe ter 
Eecken", in 1578 verwoest tijdens de calvinistische dictatuur.92 In 
het erecomité dat hij hiervoor vormde, namen zitting de burgemees
ter van de stad, Jean Jenin, de gouverneur ridder Valentijn de Lan-
noy, de stadsbaljuw François de Castille en de baljuw van Hulster
ambacht Lieven van Overwaele.93 Het getuigt bepaald van diploma
tiek talent bij de deken. Ruzies met de stadsmagistraat, zoals die ge
beurden onder zijn voorganger Maeye,e4 zijn in deze jaren onbekend. 
Nog andere talenten bezat Cardon: hij schreef geestelijke liederen 
en zelfs een „commedie tot Instructie vande Jonckheyt opden Ca
techismus". De magistraat vergoedde hem de drukkosten.95 De be
kwame man overleed echter al op veertigjarige leeftijd9e in het voor
jaar van 1627, misschien ten gevolge van een scheenbeenkwetsuur, 
die hij aan de vooravond van Kerstmis had opgelopen.97 

Drie dekenale verslagen zijn uit Cardons periode bewaard geble
ven. Die van 1623 en 1624/25 zijn niet alleen van gelijke omvang, 
maar ook bijna van woord tot woord identiek. Waarschijnlijk is het 
compendium van 1623 nooit naar het bisdom verzonden, want er is 

θ 9) Cardon ondertekende als secretaris de dekenale rekeningen van 1613 en 1615; 

zie R.A.G.B. 3592. 

ч») A.E., I, fol. 97, 10 November 1617. 
β1) G.A.H. stdr. 1622-1623, fol. 61. 
β2) J. Α. Everaard, Geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken te Ka-

pellebrug (St. Jansteen 1934), biz. 21. 
9Э) G.A.H. stdr. 1625-1626, fol. 63. 
g 4) G.A.H, voorlopige inventaris, τα. 535 К. 
β5) G.A.H. stdr. 1623-1624, fol. 61. 

»») De Potter-Broeckaert, a.w., biz. 14; G.A.H. stdr. 1627-1628, fol. 61. 

»7) R.A.G.B. 3603, brief van 30 dec. 1626 aan bisschop Triest. 
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maar één exemplaar van, dat gezien het slordige handschrift en dito 
uiterlijk, niet meer dan een klad zal zijn geweest. Ook mist het de 
bisschoppelijke notities. Maar Triest kan deze persoonlijk gegeven 
hebben, toen hij in september 1623 het dekenaat kwam visiteren. In 
de zomermaanden van dat jaar was Cardon trouwens zeer actief rond 
de restauratie van de kapel ter Eecken. Op 2 juli legde hij er de 
eerste steen98 en al op 9 september kon bisschop Triest op solemnele 
wijze een nieuw Mariabeeld installeren." Voor het jaar 1624/25 
schreef Cardon het verslag van 1623 dus zo goed als helemaal over, 
voegde hier en daar een zinnetje toe en veranderde slechts de eind
bedragen van kerk- en armenrekeningen van de verschillende pa
rochies. Hieruit, en uit andere opmerkingen in het verslag, blijkt dat 
hij wel zijn visitatieronde heeft gedaan,100 maar hij zal het overbodig 
gevonden hebben nog eens uitvoerig te gaan vertellen wat de bis
schop zelf kort tevoren middels een enquêtelijst — de status ecclesiae 
— al van de pastoors te weten was gekomen. Nog in 1625 verwijst 
Cardon naar die enquête en excuseert hij er zijn beknoptheid mee.101 

In het visitatieverslag van 1626 is de deken wat mededeelzamer 
omtrent de toestand van de kerken, het werk van de pastoors en al
lerlei parochiële probleempjes. Ook nu gaat zijn aandacht vooral uit 
naar de eindrekeningen van kerk- en armenkas, altaren en broeder
schappen en naar de goederen en de fundaties in de parochies. Zijn 
voorganger vernoemde deze financiële zaken zelden, zijn opvolgers 
zullen ze zelden onvermeld laten. 

Deken Petrus Wandele 1627-1639 

Op 16 mei 1627 bevestigde bisschop Triest de door het kortrijks 
kapittel gepresenteerde Petrus Wandele tot pastoor van Hulst en 
benoemde hem vervolgens op 4 augustus tot deken van de hulsterse 
christenheid.102 

ίβ) В. 136 Itinerarium sub Hulst. 
»·) A.E., II, fol. 28. 
'M) D.V. 1624-1625 sub Vrasene: Audivi dicto biennio computus . . . ; sub Verre
broek: . . . computus visitavi in quibus ecclesiae veniunt.. . 
ш ) D.V. 1624-1625, in fine: De reliquis quae in hac visitatione non habentur in-
formabitur Rma V.G. responsionibus pastorum ad interrogatoria illis a Rma V.G. 
missa. 
"·) R.A.G.B. 155. 
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Deze nog zeer jonge pastoor-deken (hij was 4 maart 1601 ge
boren te Huise in het gentse diocees103) behoorde om de een of an
dere reden tot de carrière-makers van het bisdom. Op 29 maart 1625 
priester gewijd, begon hij zijn kerkelijke loopbaan als pastoor te 
Vinkt,104 kwam in 1627 naar Hulst, dat hij in 1631 weer verliet om 
pastoor te worden van de St. Nikolaaskerk in de stad Gent.105 Het 
vreemde is dat hij toch deken blijft van het hulsterse district. Het 
ambt van deken behoefde niet per se verbonden te zijn aan het 
pastoraat van de doorgaans voornaamste parochie in het dekenaat 
zelf,106 maar het samengaan in één persoon van twee functies, waar
van het territoir zo ver uiteen ligt, is een verschijnsel, dat we voor 
deze periode elders niet konden ontdekken. Zon scheiding van woon-
en werkterrein doet na Trente ouderwets aan. Ze lijkt te wijzen op 
een meer bureaucratische opvatting van de dekenale functie, terwijl 
dit toch tegen de synode van 1609 is, waar de deken de pastor pastorum 
heet.107 Pas in 1685 wordt een deken van Hulst — Antoon van 
Daele — vermeld als pastoor van Kruibeke, maar dat is dan nog een 
parochie in een aangrenzend dekenaat.108 Hoe het ook zij, deken 
Wandele behield wel de prima portio pastoralis van de hulsterse 
parochiekerk;loe de secunda portio werd gegeven aan Adriaen de 
Keysere, die in 1630 reeds als vicepastor werkte in Hulst110 en die 
vanaf 1631 de volledige pastoorstaak kreeg toegewezen.111 Vanuit 
Gent visiteerde Wandele zoveel hij kon zijn hulsters dekenaat. In 
1639 promoveerde hij — hij was licentiatus in de theologie — tot 
canonicus graduatus en in 1642 tot poenitentiarius van de gentse 

,0') E. A. Hellin, Histoire chronologique des évêques et du chapitre exempt de 
l'église cathédrale de S. Bavon à Gand, tome I, (Gent 1772), blz. 220. 
•e*) R.A.G.B. 155, sub 13 juni 1625; В. 4916. 
'M) R.A.G.B. 155, sub 12 dec. 1631; Hellin, a.w., blz. 220; Wandele bleef pastoor 
tot 1639 (В. 155). 
">·) Cloet, a.w., blz. 80. 
и») De Moreau, a.w., di. IV, blz. 63. 
, M ) R. de Groodt, Geschiedenis van Kruibeke, in Annalen van de Oudheid
kundige Kring van het Land van Waas, jg. XLVI (1934), blz. 35. 
i»·) R.A.G.B. 155, sub 6 jan. 1632. 
no) D.V. 1631: Habeo bic vice-pastorem M. Adr. de Keysere, qui per totum 
annum catéchisât et diligens est. 
in) D.V. 1632: pastor bic modo Adr. de Keysere, qui recenter ad hoc promotus 
est. 
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kathedraal. Terzelfdertijd werd hij secretaris van het gentse kapit
tel. 1 1 2 Opgenomen in de hoogste regionen van het bisdom, deed hij 
in 1639 afstand van zijn pastoraat te Gent en in 1640 verwisselde hij 
het dekenaat Hulst voor dat van Dendermonde.113 

Petras Wandele behoorde in 1644 tot de enkele vooraanstaande 
clerici, die door gedelegeerden van bisschop Triest gehoord werden 
over de opschudding — het „schandalum" — die de in 1640 te 
Leuven gepubliceerde Augustinus van de ieperse bisschop Jansenius 
verwekt zou hebben onder de zuidnederlandse clerus. Hij prees het 
werk als een „summam gemmam doctrinae sancti Augustini" en 
vond het een uitstekende hulp ter verwerving van vroomheid, nede
righeid, zelfkennis, een visie, die hij in 1642 ook al uit de mond van 
hollandse priesters vernomen had.114 Een van Triests gedelegeerden 
voor dat onderzoek van 1644 was Adriaan de Keysere — eveneens 
licentiatus in de theologie — die in 1639 zijn pastoraat te Hulst had 
neergelegd om deken te worden van Oudenaarde.115 De Keysere be
hoorde met Wandele, met deken Mol van Tielt,11β met bisschop 
Triest zelf en anderen tot de anti-jezuïetische en pro-Augustinus-
l'actie van het bisdom. Hij zegt het lijvige werk van Jansenius gro
tendeels gelezen te hebben. Hij genoot er zelfs van.117 

Petrus Wandele overleed op 16 september 1652; zijn grafmonu
ment bevindt zich ter linkerzijde van de kooromgang in de gentse 
St. Baafs. 

Tot nu toe zijn er zeven verslagen uit de periode van Wandele 
geregistreerd, een aaneensluitende reeks van 1628 tot en met 1633 
en nog een verslag uit 1639-1640. Vergeleken met de rapporten van 
zijn voorgangers zijn het lijvige geschriften; hun omvang neemt zelfs 
telkenjare toe. Ze openen alle zes met opmerkingen die Stad en 
Ambacht aangaan: de slechte observantie van de feestdagen; de zor
geloosheid in het godsdienstonderwijs, het ontbreken van archief-

"¡0 R.A.G.B. 155 sub 26 maart 1639 en 3 jan. 1642; Hellin a.w., blz. 220. 
" ' ) R.A.G.B. 155 sub 7 december. 
1M) L. Ceyssens, L'enquête officielle, faite en 1644 clans les diocèses des Pays Bas, 
sur le scandale causé par ¡Vlîigustinus de Corneille ]ansénius, in Jansenística mi
nora, dl. 1 (Mecbelen z.j.) blz. 36. Deze hollandse priesters blijven anoniem. 
«5) R.A.G.B. 155, sub 28 maart 1639; verg. D.V. 1639. 
n«) Cloet, a.w., blz. 106. ζ 
m ) Ceyssens, t.a.p., blz. 36. 
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leisten. Daarna komen in alfabetische volgorde de parochies aan bod 
en uit het genoteerde blijkt dat deken Wandele nauwkeurig obser
veerde; wel een man naar het hart van Triest. Vaste punten in zijn 
visitatie zijn de interne en externe toestand van de parochiekerk, de 
handel en wandel van de pastoor, de financiële afrekeningen, de 
dissidenten in de gemeenschap. Daar tussendoor geeft hij kortere of 
langere notities over variërende zaken als het onderwijs, het koster-
schap, het salaris van de vroedvrouw, het kerkhof, het toneelspel, de 
tienden, de bedijkingen, de rechtsgedingen. Van de puntsgewijze 
ordening, die de instructio decanorum van 1613 voorstelde, is weinig 
over. Wandele pent zijn informaties neer zoals hij ze krijgt en hij is 
er niet zuinig mee. Daarom zijn deze visitatierapporten nog interes
santer dan de vorige, waarbij als apart pluspunt valt te vermelden, dat 
de deken zeer dikwijls de pastoors bij hun eigennaam vernoemt en 
niet slechts naar de parochie. Bovendien geeft hij vaak het aantal 
communicanten. 

Het verslag van 1639-1640 is uniek door zijn onleesbaarheid. Het 
is niet meer dan een verzameling notities over parochies, die behalve 
Hulst (gevisiteerd op 23 en 24 mei 1639) alle buiten het Hulsteram
bacht zijn gelegen. Het eerste folio van dit stuk is redelijk te ontcij
feren. Het bevat een lijst van 39 vragen, voor zover na te gaan niet 
opgesteld door een officiële instantie van het bisdom. Het lijkt eerder 
een aide-mémoire te zijn voor de visitator. De notities over de pa
rochies volgen deze vragenlijst echter geenszins op de voet. 

Deken HenTKus Hesius 1640-1676 

In 1639 was de cura van Hulst vacant door het vertrek van 
Adriaan de Keysere naar Oudenaarde. De kanunniken van Kortrijk 
presenteerden Henricus Hesius, die van bisschop Triest zijn co/Zatio 
ontving op 21 mei 1639.118 Toen vervolgens in 1640 Petrus Wan
dele het dekenaat Dendermonde ging besturen, werd aan Hesius op 
14 december van dat jaar het dekenaat Hulst toevertrouwd.119 

Henricus Hesius was geboortig van het diocees 's-Hertogenbosch, 

"«) R.A.G.B. 155, sub 21 mei 1639. 
»·) R.A.G.B. 155, sub 14 dec. 1640. 
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bezat het baccalaureaat in de theologie en was reeds vanaf 1635 als 
pastoor van Kallo — in de concursus daarvoor werd hij als meest 
geschikt beoordeeld — werkzaam in het dekenaat.120 Hij heeft wel 
zijn deel gehad in de oorlogsellende van die jaren. In 1638 was zijn 
parochie het rampzalig centrum van een enkele dagen durende ver
woede strijd tussen de legers van Noord en Zuid: de door de over
winnaars veelbezongen slag bij Kallo. Zijn pastoraal en dekenaal 
territorium leefde sindsdien in een permanente alarmtoestand. In 
1645 was hij gedwongen Stad en Ambacht te verlaten, waardoor hij 
een groot deel van zijn dekenaat verloor. Vanaf dat ogenblik had hij 
praktisch een dubbel domicilium, want hij woonde óf in Stekene, dat 
sinds 1642 bij het hulsterse dekenaat was gevoegd en vanwaaruit hij 
in contact bleef met de parochies in het Staatse deel van zijn district, 
óf te Gent, waar bisschop Triest hem in 1647 had benoemd tot ka
nunnik van de St. Veerle-kerk. Twintig jaar later promoveerde de 
negende bisschop van Gent, Eugène-Albert d'Allamont, hem tot 
aartspriester van de kathedrale kerk,121 Hij overleed op 26 juni 
1676.122 

Tot nu toe zijn twee visitatieverslagen uit Hesius' tijd bekend.123 

Beide vallen ver buiten het bestek van deze studie. Het lijkt niet on
waarschijnlijk dat bij een verdere speurtocht in de archieven nog 
meer verslagen en andere documenten aan het licht kunnen komen. 
Hesius noteerde veel en voelde zich als deken verplicht zoveel mo
gelijk documenten te bewaren.124 De verbanning uit Hulst na de 

1M) R.A.G.B. 155, sub 28 juni 1635; Hellin a.w., blz. 133 vermeldt eveneens 
's-Hertogenbosch als Hesius' geboortediocees en noemt als zijn ouders Jan Hesius 
en Helena van Esch. Helena was een zus van Pieter van Esch, van 1620 tot aan 
zijn dood in 1637 Cantor van de St. Baafs te Gent (B. 155). Deze „heeroom" van 
Hemicus was in 1568 te Oirschot geboren; hij zou de verklaring kunnen zijn 
van Hesius' overgang naar het gentse diocees. N.B.: in de Biogr. Nat., dl. IX, kol. 
318 worden Jean en Helena van Esch genoemd als de ouders van Wilhelmus 
Hesius s.j. (1601-1689), geboren in Antwerpen, befaamd geworden als ontwerper 
van de St. Michielskerk te Leuven (Verg. Th. Luykx, Beschavingsgeschiedenis van 
België (Hasselt 1966), blz. 159) De deken en de Jezuïet zouden broers kunnen 
zijn, al vonden we van deze relatie nergens een spoor. 
і г і ) Hellin, a.w., blz. 210. 
•я) a.w., blz. 133. 
'И) D.V. 1666 en 1667. 

' " ) R.A.G.B. 2099, responsio H. Hesii: Varios status, codices mannuales et registra 
de singulis confeci et unum generale exactissimum de omnibus totius decanatus. 
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reductie van 1645 heeft hem niet ontmoedigd; bij de pakken neer
zitten lag niet in zijn aard. De eerste pagina's van zijn rapporten be
wijzen zijn energie. In forse lijnen kraste Hesius daarop een Andries-
kruis, en in de balken ervan, als zinspeling op zijn naam, het devies: 
Nihil Haesites (Jac. 1,6). 

D. De bisschoppelijke visitatieverslagen 

Informatie van de eerste orde verschaffen ons, naast die van de 
dekens, de visitatie-notities van de bisschoppen zelf. Het mechelse 
concilie van 1607 nam van de twee voorafgaande het trentse voor
schrift over: elke bisschop of zijn vicarius moet tenminste eens in de 
twee jaren de parochies van het diocees visiteren.125 De bevindingen 
van deze persoonlijke bezoeken vormden samen met de dekenale 
verslagen voor de bisschop de primaire bron voor zijn relatio ad Umi-
na. Deze notities horen daarom thuis in de informatieve lijn, maar 
dan als officieuze geschriften. De dekenale verslagen en ook de reL·-
tiones ad limina dragen de kenmerken van het officiële verslag: orde
ning van de materie, royale bladspiegel, duidelijke hand, weinig of 
geen afkortingen, inleiding en slot. De bisschoppelijke visitatie
notities zijn hiervan de volstrekte negatie: klein, onduidelijk zo niet 
onleesbaar schrift, haastwerk, halve woorden, kromme zinsconstruc
tie, telegramstijl, bepaalde gegevens over de ene parochie wel, over de 
andere niet, zoals bijvoorbeeld namen van clerici en communicanten-
cijfers; kortom ze zijn bedoeld voor de insider, de bisschop zelf. 
Slechts met voorbehoud van dit officieuze notitiekarakter, wordt in 
het vervolg de term visitatieverslagen gebruikt.126 

Behalve Petrus Damant, bezochten alle gentse bisschoppen van de 
periode 1596-1648 het dekenaat Hulst, maar hun verslagen — als zij 
die tenminste over elke reis maakten — zijn niet alle bewaard ge
bleven. In het kader van deze studie verdienen vanzelfsprekend ook 
de bisschoppen en hun eventuele verslagen een eigen presentatie. 

ι») Wülocx, a.w., blz. 51. 
12e) De term visitatieverslagen nemen we over van Cloet, a.w., hoewel hij m.i. te 
weinig het onderscheiden karakter van de dekenale en bisschoppelijke visitatiever
slagen benadrukt. Bisschoppelijke visitatieverslagen in de echte zin zijn wel de 
Relationes ad limina. 
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Bisschop CaTolus Maes 1610-1612 

Onder de talrijke prominenten van kerk en staat, naar Gent ge
nodigd ter bijwoning van Maes' intrede als bisschop op 5 november 
1610, bevonden zich ook stadsbaljuw Mare Clippel en pastoor-deken 
Antoon Maeye, als gedeputeerden van het hulsters schepencollege. 
In hun bagage voerden zij een geschenk van eigen bodem mee voor 
de nieuwe bisschop: „dry sacken schoone terwe".127 Toen de volgen
de zomer de tarwe weer deed rijpen in de polders, begon Maes aan 
zijn eerste visitatiereis door het bisdom. Hij startte in het verst gele
gen district, het dekenaat Hulst. 

Op 3 juni 1611 was hij vanuit Gent in Waasmunster gearriveerd. 
Daar begroette hem de volgende morgen een delegatie uit Hulst: de 
stadsbaljuw, de pastoor-deken en de griffier Jan Loodt.12e Maes was 
vergezeld van zijn aartsdiaken Franciscus del Rio en van zijn kape
laan Wachtendoncq.129 Hij heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. 
Met goed recht had het een feestelijke reis kunnen worden, want in 
geen twintig jaar had er zich een bisschop in het dekenaat laten 
zien.130 Een zeker minimum aan protocol zal er geweest zijn, maar 
de lezing van 's bissch ops dagprogram laat niet veel vermoeden van 
episcopale pompa. Op 4 juni wordt Maes dus verwelkomd in Hulst, 
v/aar hij begint met de toediening van het vormsel aan 368 gelovigen. 
Vervolgens inspecteert hij grondig de toestand van de kerk, de sacris
tie, de gewaden, de liturgische boeken; hij informeert naar de wijze 
van sacramenten-toediening en naar de uren van de kerkdiensten; 
dan volgen notities over de stoolrechten, het inkomen van de pastoor, 
de fundaties, het werk en het salaris van koster en vroedvrouw, de 
processies, de haeretici, de defectuosi, de kapelaans en hun inkomen, 

'") G.A.H. stdr. 1610-1611, fol. 66, 68. 
lte) G. A. H. stdr. 1611-1612, fol. 55. 
lîe) R.A.G.B. 3586. Dit verslag is een dikke bundel papier van klein formaat, 
waarin alleen de notities over Wachtebeke staan. De visitaties van de andere pa
rochies van het hulsters dekenaat zijn terecht gekomen deels hij de dekenale ver
slagen onder B. 167/2, deels bij de bisschoppelijke instructies onder B. 181. Toch 
horen ze onder B. 3586: ze zijn van gelijke hand en papierformaat, bij elke pa
rochie staat het aantal vormelingen genoteerd en bovendien nog bij St. Jansteen: 
Eadem die, videlicet 4 Junii post meridiem fuit visitata a Rmo Dno Episcopo 
ecclesia Sti. Joannis ad Lapidem, non procul a civitate Hulstensi. 
и») R.A.G.B. 167/2: visitatio non fuit facta a 20 annis. 
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de rekeningen van kerk- en armbestuur; hij hoort de burgemeester 
over de parochieclerus en over de Franciscanen. De bisschop werkt 
aan de hand van een vragenlijst, vermoedelijk ad hoc opgesteld. 
Onder Hulst staan 162 antwoorden genoteerd, maar bij ruim 30 er
van valt de bijbehorende vraag niet te achterhalen, omdat er slechts 
„dicit quod sic" — ja, of „dicit quod non" — nee staat ingevuld. Ook 
de andere parochies zijn gevisiteerd naar deze lijst, maar de nota's 
zijn veel minder in aantal. Bovendien staat er geen nummering bij, 
uitgezonderd voor St. Gillis en daar dan nog maar gedeeltelijk. In 
de namiddag van diezelfde vierde juni is Maes in St. Jansteen, waar 
zich 58 personen aanboden voor het vormsel. Het verdere onderzoek 
nam niet veel tijd in beslag. Teruggekeerd in Hulst zit hij aan bij 
een diner, door de magistraat aangeboden aan „Syne Eerweerdicheyt 
met zyn suyte" en aan enige stadsnotabelen. Deze geste was hoffelijk 
én diplomatiek. De bisschop kreeg nu vier zakken tarwe gepresen
teerd „in recommandantie van diversche stadts affairen tot Brussele 
als tot advanchement vande prochiekereke deser stede".131 Op 5 juni 
rijdt Maes naar Pauluspolder, vormt er te tien ure 112 katholieken, 
verricht de visitatie en besteedt de namiddag aan Hengstdijk en Hon-
tenisse (respectievelijk 105 en 136 vormelingen). In deze laatste 
plaats informeert hij in het kort naar de vacante en desolate parochie 
Ossenisse. Daarna rijdt hij terug naar Hulst om er te overnachten. 
Op 6 juni bezoekt de bisschop het hospitaal van Hulst,132 waar hij 
de moeder en de zes zusters heel minzaam en royaal de tijd geeft om 
haar hart te luchten over eikaars gebreken en die van de leefregel, 
over de pastoor, de burgemeester en de gouverneur van de stad, wier 
relaties met het hospitaal en vooral met de moeder overste niet uit
munten door vriendelijkheid. Op 7 juni is de bisschop al om acht 
uur in de morgen te St. Gillis, dient er het vormsel toe aan 236 per
sonen, visiteert er, bedient in de namiddag nog eens het vormsel voor 
273 gelovigen te Vrasene, controleert ook daar alles en arriveert om 
zes uur in de avond te Beveren.133 Daar kan een bisschop behoorlijk 
logeren bij de deken of op het kasteel van de dorpsheer. Vanuit 
Beveren visiteert Maes van 8 tot 15 juni de 21 parochies van het 

»') G.A.H. stdr. 1611-1612, fol. 67, 79. 
«*) R.A.G.B. 181. 
1M) R.A.G.B. 181. 
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dekenaat Waas. Als hij dan op 16 juni in de richting Gent reist, doet 

hij onderweg nog de parochie Wachtebeke aan en vormt er 50 ge

lovigen. ш Dit kerkdorp behoort ook bij het dekenaat Hulst. Vier 

parochies komen in dit visitatieverslag niet voor: Kieldrecht, Verre

broek, Kallo en Polder van Namen. De bisschop is er waarschijnlijk 

— evenals te Ossenisse — niet heen gegaan omdat in 1611 de curae 

van deze plaatsen nog vacant waren. 

Vergeleken bij het dekenaal verslag van 1610 is dat van de bis

schop veel uitvoeriger en concreter. Het weerspiegelt duidelijk zijn 

intenties: persoonlijke informaties over het kerkelijk en maatschap

pelijk leven in zijn bisdom, ter voorbereiding van een diocesane sy

node. Dit laatste kwam er niet meer van, maar de notities van deze 

reis zouden Maes zeker in staat hebben gesteld om met kennis van 

zaken te spreken over zo goed als elke parochie en iedere clericus. 

Bisschop Henicus franciscus vander Burch 1613-1616 

Bisschop Vander Burch is kort na zijn aankomst op de gentse 

zetel op reis gegaan naar de dekenaten. Het werd geen uitgebreide 

visitatie; de bisschop wilde voorlopig slechts enkele centra aandoen, 

ter voorbereiding van de diocesane synode. Zijn notities van deze 

eerste reis bleven grotendeels bewaard,1 3 5 maar juist over het hulster-

se dekenaat is in deze bundel niets te vinden. De stadsrekeningen 

van Hulst vermelden maar eenmaal een bezoek van hem en dan nog 

in het verkeerde jaar. Maar we kunnen de zeer mobiele Vander 

Burch op zijn tochten door het dekenaat volgen aan de hand van 

summiere aantekeningen in de acta episco-patus.13e 

Op 1 mei 1613 consacreerde de bisschop drie altaren in de pa

rochiekerk van Hulst en diende er het vormsel toe. Dit laatste ge

beurde eveneens op de tweede en de derde mei, wat doet vermoeden 

dat ook gelovigen van Hulsterambacht dit sacrament kwamen ont

vangen. Vander Burch was dus drie dagen in Hulst, visiteerde er 

nog het hospitaal, wijdde het kerkhofje dat er bij hoorde en confe

reerde met de burgemeester en de buurtpastoors. Op 4 mei was hij 

i«) R.A.G.B. 3586. 
" s ) R.A.G.B. 2142, bisschoppelijke visitatie 1613. 
"») A.E., I, fol. 22. 
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in St. Gillis voor de wijding van zes altaren en voor vormseltoedie-
ning. Hij trof er de pastoors van Vrasene, St. Pauwels en anderen, 
met wie hij onder meer de reorganisatie van de jaarlijkse processies 
besprak. Na de reconciliatie van het kerkhof te Stekene op diezelfde 
dag, vertrok hij naar Moerbeke. 

In een dergelijk tempo visiteerde Vander Burch ook de overige 
dekenaten en dan lijkt de vergadering met alle dekens, op 6 augustus 
in Gent bijeen, wel de afronding te zijn van deze informatieve reis.1S7 

De bisschop kon de nu lang verwachte diocesane synode bijeen
roepen. Ze vond een maand later plaats, op 10 en 11 september 
1613.138 Kort daarna was hij weer op pad. Hij ontmoette op 1 okto
ber in de parochie Kemzeke deken Maeye en de moeder van het 
hulsters hospitaal en regelde er enkele financiële kwesties met de 
rentmeesters van het hof Ter Zande onder Hontenisse, de cister-
cienser Bernard Campmans. Over Temse reisde hij vervolgens naar 
Leuven, waar hij, naast andere bezigheden, een bespreking had met 
een pasgewijd priester, een zekere Bellemans, aan wie hij de vacante 
parochie Hontenisse en de deservitma van Ossenisse aanbood. Be
halve een keurige woning werd hem een jaarsalaris van 400 gulden 
voor Hontenisse en 150 gulden voor Ossenisse toegezegd. Zoals we 
nog zullen zien: geen slecht honorarium voor die dagen.139 Maar 
Bellemans weigerde, tenzij die 400 gulden tot 500 zouden verhoogd 
worden. Hontenisse kreeg een ander als pastoor... 

In de zomer van 1614 zien we de bisschop weer in het hulsterse 
dekenaat. Ditmaal ging zijn aandacht speciaal naar de kleine pa
rochies. Op 23 juni visiteerde hij het kerkje van St. Jansteen en gaf 
er opdracht het kerkhof te egaliseren. Einde augustus zou hij het dan 
komen zegenen.140 De volgende dag wijdde hij in de kerk van Hon
tenisse negen altaren en diende er het vormsel toe. De bisschop 
zegende er ook het kerkhof en reed toen naar de ruïnes van de kerk 
te Ossenisse. De problemen van de wederopbouw en het honorarium 
voor een eventuele pastoor besprak hij hier met verscheidene nota
belen. De parochianen van Pauluspolder en Hengstdijk konden op 

"') A.E., I. fol. 27. 
139) zie blz. 6. 
,a9) voor verklaring van deservitura, lie hfst. III blz. 270. 
"o) A.E., I. fol. 52. 
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25 juni in hun kerk het vormsel ontvangen, waarna de bisschop ook 
daar altaren wijdde en het kerkhof zegende.ш Via Wachtebeke reed 
hij weer terug naar Gent, op 26 juni. 

De acta efisccrpatus delen dan mee dat de bisschop op 6, 7, 8 en 
9 juli de binnengekomen visitatierapporten van de dekens doorlas 
en annoteerde.142 Hierbij was ook het rapport van Maeye van 8 juli, 
de meest uitgebreide van zijn reeks. Het zal wel de samenvatting zijn 
van de bisschoppelijke en de dekenale visitatie. 

Twee maanden later, 27 augustus 1614, woonde Vander Burch 
in Hulst het pastoorskapittel bij. Op diezelfde dag diende hij weer 
het vormsel toe in de parochiekerk en daarna de tonsuur aan een 
hulsterse jongeman, Bernard Janssen, zoon van Cornelius.14S De rest 
van deze en de gehele volgende dag besteedde hij aan besprekingen 
met de baljuw van Hulsterambacht, met de pastoor-deken, de stads
magistraat en de overste van het hospitaal. Dit hospitaal zat in veler
lei moeilijkheden verstrikt: met de magistraat over huurkosten en 
zieke soldaten, met de pastoor over begrafenisrechten en de controle 
van de boeken. Op 29 augustus ging de bisschop eerst in St. Jansteen 
zijn belofte inlossen: hij zegende er het kerkhof. Daarna inspecteerde 
hij in het hospitaal van de stad de jaarrekeningen van 1608 tot 1612 
en benoemde de deken en de stadsmagistraat tot voogden-provisoren 
van deze instelling. Zij zouden in den vervolge namens de bisschop 
de boekhouding controleren.144 

Na augustus 1614 is bisschop Vander Burch niet meer in Hulst 
of Hulsterambacht geweest. De zuidelijker gelegen parochies van het 
dekenaat bezocht hij nog wel, maar dan tijdens visitaties in het Waas
land. Op 2 oktober 1614 was hij, op doorreis naar Beveren, even in 
Kallo. Hij bekeek er de kerk; wat zou er ook in het uitgestorven, 
trieste Scheldedorp méér te zien zijn geweest? De katholieken woon
den in de nabijgelegen polders Den Doel, St. Anna en Ketenisse. 
Met de eigenaars van die landen had hij op 3 oktober te Antwerpen 
een gesprek over het honorarium van een in Den Doel te benoemen 

141) In D.V. 1614 staat dat bezoek genoteerd ondei 26 juni. 
'«) A.E., I, fol. 53. 
ι«) We weten niet of er verwantschap is tussen deze Cornelius Jansen en de 
gelijknamige eerste bisschop van Gent, eveneens Hulstenaar van origine. 
"«) A.E., I, fol. 55. 
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pastoor en over een contract aangaande te herdijken kerkegronden. 

Toch is het na 1614 niet tot heroprichting van een parochie in Den 

Doel gekomen. De condities van de herdijkingscontracten belemmer

den dit. Het kerkje van Kallo zou nu, na restauratie, de katholieken 

onderdak moeten bieden. Op 16 mei 1616 was de bisschop er terug 

om het hoofdaltaar te wijden en het kerkhof te zegenen. Op dezelfde 

dag visiteerde hij nog Verrebroek en reisde door naar Bazel aan de 

Schelde.145 

De visitatiereizen van Vander Burch hebben enige eigen facetten. 

In de eerste plaats: de bisschop bezocht dit dekenaat nimmer in zijn 

geheel gedurende één reis. De onregelmatigheid ervan en het frag

mentarisch karakter laten vermoeden, dat hij steeds met een speciale 

reden op tocht ging. In mei 1613 kon de aanstaande synode die 

reden zijn en in augustus 1614 misschien de problemen van het 

hospitaal. Voor de reizen van juni en oktober 1614 en van mei 1616 

lijkt het hoofdmotief te zijn: de reconciliatie van altaren en kerkho

ven. Het dekenaat is door de Treves op adem gekomen, herdijkingen 

en restauraties worden alom in de polders aangevat, de katholieken 

keren terug. De bisschop wil er tijdig bij zijn om het religieuze 

leven op de goede weg te helpen. Een tweede eigen trek van Vander 

Burchs visitaties is dat hij per dag maar een of twee parochies be

zoekt. Hij heeft waarschijnlijk veel tijd gespendeerd aan gesprekken 

en overleg en volgens de acta episcoptus werkte hij bijna elke dag 

enige correspondentie af, regelde benoemingen, stelde contracten 

op en zo meer. Het is te begrijpen dat het bisdom Gent hem node 

naar Kamerijk zag vertrekken.1 4 β 

Bisschop Jacobus Boonen 1617-1621 

In de bijna vijf jaren van zijn gentse episcopaat is bisschop Boonen 

drie maal in Hulst en omgeving op bezoek geweest. Persoonlijke 

notities van hem zijn daarover niet bewaard gebleven; ook nu ver

schaffen de acta episcopatus ons informatie, met zo nu en dan een 

kleine handreiking uit andere documenten. 

»«) A.E., I, fol. 58, 86. 
14β) verg. Cloet, a.w., bh. 510. 
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De f eestklanken van de bisschopswijding op 5 februari 1617 wa
ren nauwelijks verstild of wanklanken uit Hulst bereikten de gentse 
curie. De eerste werd er al vernomen op 22 februari.147 Nog vele 
volgden en ze vormden samen een klaagzang voor gemengde stem
men contra deken Maeye. In het jaar 1617 voerden de Franciscanen 
de boventoon — op 1 januari 1618 nam zuster Maria François, moe
der van het hospitaal, die over. Haar stem is lief bij de goede wensen 
voor de bisschop, venijnig bij het beschuldigen van de deken. Einde 
maart 1618 zond Boonen een canonist, een zekere Jacques, naar 
Hulst om er getuigenverklaringen op te nemen.148 Op 15 september 
kwam hij persoonlijk en ook hij werd door de magistraat vereerd met 
een diner.14e De volgende dag diende hij eerst het vormsel toe in de 
parochiekerk en begon vervolgens aan een langdurig en omzichtig 
onderzoek over het „obloquium magnum publicum et generale" — 
de publieke en wijdverspreide opspraak in Stad en Ambacht, verwekt 
door de bedenkelijke relaties tussen deken Maeye en Constantia 
Janssen.150 Conclusies of zijn persoonlijke opinie geeft hij niet, ten
minste niet op papier. Op 17 september ging Boonen ter visitatie 
naar Pauluspolder en reconcilieerde op diezelfde dag de kerk, het 
hoofdaltaar en het kerkhof van Ossenisse. Op de 18e wijdde hij een 
altaar in de kerk van Hontenisse, visiteerde Hengstdijk en keerde 
terug naar Hulst. Zaken en ceremonies in het hospitaal — de intrede 
van drie zusters — en gesprekken hielden hem daar nog twee dagen 
bezig. Op 21 september visiteerde hij St. Janstecn en keerde vervol
gens huiswaarts. 

De kwestie Maeye bleek na deze visitatie niet uit de wereld ver
dwenen te zijn. De curie ontving nog steeds brieven uit Hulst en bij 
het tweede bezoek van Boonen aan het dekenaat, van 27 april tot 3 
mei 1619, komt ze weer ter sprake. De bisschop arriveerde op de 
27e. De volgende dag reconcilieerde hij eerst de kerk van Polder van 
Namen en diende er het vormsel toe. De acta e-piscopatus vertellen 
verder dat hij op de 29e het hospitaal van Hulst visiteerde en op de 
30e confereerde met de landbouwers van Ossenisse en Polder van 

,4:7) R.A.G.B. 3602, brief van Jud. de Saínete o.f.m. aan de bisschop. 
»8) R.A.G.B. 3602. 
'«) A.E., I, fol. 113-115; G.A.H. stdr. 1618-1619, fol. 65. 
150) R.A.G.B. 3602, notitie van Boonen bij de verklaring van kapelaan J. Huber t s . 
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Namen over het honorarium van de pastoor.ш Maar in andere 
documenten zien we hem op diezelfde dagen weer bezig met de ge
ruchten rond deken Maeye. De „grote clap ende opspraecke onder 
'tvolck" was blijven aanhouden en naast Constantia werden nu na
men genoemd van publieke vrouwen uit de stad — „openbaere 
hoere voir soldaten ende andersints". Nergens wordt echter vermeld 
of de deken volgens de bisschop bij die „andersints" geteld diende te 
worden. Nergens ook is er een notitie over een gesprek tussen die 
twee. Dit silentium is barmhartig. Toch is er in deze dagen of later 
een onderhoud geweest. In latere brieven aan zijn bisschop spreekt 
Maeye immers over deze „negotia" — deze verdrietige zaken — en 
over de ondervonden ergernis.152 Beiden begrijpen elkaar ten deze. 

Boonen reed op 30 april naar Verrebroek om ook daar, zoals in 
Polder van Namen, door herwijding van kerk, hoofdaltaar en kerk
hof de kleine katholieke kudde geestelijk en materieel onderdak te 
verschaffen. De eerste mei 1619 was hij in Beveren, bezocht op de 
tweede mei de kerken van Kallo en Vrasene, visiteerde en vormde 
op 3 mei in St. Gillis en reed nog in de avond spoorslags terug naar 
Gent. Voor de derde keer al had een bode hem bericht dat zijn 
moeder zeer ernstig ziek lag. 

In één parochie van het dekenaat was de bisschop nog niet geweest: 
in Wachtebeke. Op 7 december 1620 bezocht hij het, vormde er en 
wijdde er een altaar.15S 

Het laatste bezoek van Boonen aan Hulst gebeurde van 3 tot 12 
juli 1621. Volgens de acta episcapatus kwam hij om de eerste steen 
te leggen voor de nieuwe kapel van het hospitaal en om de uitbrei
ding van het zieken verblijf te bespreken.154 Wel wat al te weinig 
activiteit voor een negendaags verblijf. Hoogstwaarschijnlijk heeft 
het definitieve beraad over de affaire-Maeye de meeste tijd gevergd. 
De deken vertrok enkele maanden nadien naar Aalst. Boonen zelf 
verliet op 7 december 1621 de stad Gent om via Brussel naar Meche-
len te gaan, waar hem de aartsbisschoppelijke zetel wachtte. „Quem 
Deus conducat et conservet" — moge God hem leiden en behouden, 

ш ) A.E., I. fol. 118. 
15г) R.A.G.B. 3602; zie ook biz. 28. 
Іі3) А.Е., I. fol. 133. 
, м ) A.E., I. fol. 137. 
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luidt de vrome wens, waarmee de acta cpiscopatus zijn periode be

sluiten. 1 5 ε 

Bisschop Antonius Triest 1622-1657 

Een zeer interessant document is het Itinerarium van bisschop 

Triest, een boek van 247 dichtbeschreven folio's, waarop hij eigen

handig de notities van elke gevisiteerde parochie neerpende. Hij be

gon dit reisverslag op 2 september 1623 en zette de laatste krabbels 

op 2 september 1654.15e Het geheel is een gedetailleerde rapportage 

over de dekenaten, meest van gelijke, vaker nog van hoger informa

tieve waarde dan de dekenale verslagen. Dit itinerarium tekent 

evenzeer de auteur als de parochies, de clerus, de gelovigen; het 

beschrijft 31 jaren wederopbouw van katholiek leven, 31 jaren lei

ding en inspiratie. 

Die opbouw wordt in het volgende hoofdstuk verhaald; een levens

schets van deze prominente bouwheer en een nadere kennismaking 

met zijn uniek itinerarium moge er aan voorafgaan.1Ъ1 

Het kost moeite aan Antoine Triest het aureool van „specimen van 
het nieuwe bisschopstype" te onthouden, zo fascineren persoon en 
werk de onderzoeker. De toekenning van dit aureool blijve voorbe
houden aan zijn biograaf. Maar wie via de bronnen met hem kennis 
maakt, zal hem toch al kunnen prijzen als een waardig vertegenwoor
diger van de tridentijnse kerkvoogden van de katholieke reformatie, 
van een gelijke allure als een Vander Burch in Kamerijk en een 
Boonen in Mechelen. Geboren in 1577 in Beveren-Waas uit een 
familie die behoorde tot de noblesse de robe,158 was hij een zoon uit 

' " ) A.E., I. fol. 140. 
1 ! ί ) В. 136. Dit itinerarium zwijgt van 8 mei tot 15 oktober 1653, d.i. de „straf
periode" van Triest. 
1 3 7) G. de Munck, Antonius Triest (1621-1657), zevende bisschop van Gent, in 
ColUtiones Gandavenses, dl. XIV (1927), blz. 90-95; dl. XV (1928), blz. 42-49. 
Cloet, a.w., blz. 510; Rogier, a.w., register sub voce; R. Matthys, Iconografie van 

bisschop Triest, met biografische aantekeningen, in Buïletijn der Maatschappij van 
Geschied- en Oudheidkunde te Gent, jg. XLVI-XLVII (1938-1939), blz. 15-34; 
Prud. Janssens, Mgr. Antoon Triest, in Het land van Beveren, jg. XII (1969), blz. 
7-23; Triests geboortejaar is genomen volgens Janssens, t.a.p. blz. 9. 
15e) Biographie Nationale, dl. XXX, kol. 614-624: zijn vader was Philip Triest, 
heer van Auwegem etc , meermalen schepen van Gent; zijn moeder heette Maria 
van Royen. 
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het eigen vlaamse land en bleef hij de vlaamse taal gebruiken Nog 

maar tien jaar oud, ontving hij al de klerikale tonsuur 1 5 9 en dit laat 

vermoeden dat hij de latijnse school volgde in het gentse klein

seminarie, dat na de diktatuur van Hembyze weer onder het eigen 

dak was teruggekeerd In 1594 ging hij naar de universiteit van Leu

ven en behaalde daar op 14 februari 1596 het licentiaat in de beide 

rechten Hij was toen negentien jaar oud Enkele maanden later 

mocht hij zich al kanunnik van de gentse St Baals noemen, wel een 

gevolg van relatie en protektie Op 20 december 1596 ontving hij de 

zogenaamde lagere wijdingen, de dag daarop het subdiakonaat 1 6 0 

Maar de normale theologiestudie had hij toen nog niet gedaan Het 

is nog steeds een raadsel waar hij die volgde 1 β 1 Bisschop Damant 

wijdde hem op 1 september 1602 tot diaken en op 8 september daar

aanvolgende tot priester De jonge kanunnik werd niet voorbijgezien 

bij de toekenning van prebenden in 1606 ontving hij eerst het aarts 

diakonaat in de St Baafs162 en werd daarna te Brussel hofkapelaan 

bij de aartshertogen Albert en Isabel 1 6 3 Deze functies bekleedde hij 

tot hij op 5 juli 1610 benoemd werd tot deken van het kapittel van 

St Donaas te Brugge en korte tijd nadien tot kanunnik van de St 

Pieters te Anderlecht 1 6 4 Als deken van het St Baafskapittel kreeg 

Triest qualitate qua een zetel in de raad van Vlaanderen Zes jaren 

was hij lid van dit illuster college en verwierf er faam door zijn 

prudentie en zijn verdediging van de kerkelijke vrijheden De Aarts

hertogen wezen hem op 12 augustus 1616 aan voor de zetel van 

Brugge, als opvolger van Philippe de Rodoan Paus Paulus V beves 

tigde dit m het consistorie van 3 april 1617, waarna de consecratie 

volgde op 9 juli Het is verleidelijk om bij het zien van deze recht-

l j e ) Janssens, t a p blz 9, Matthvs, я w , blz 23 

" · ) R A G В 1439 
1β1) Volgens de Biogr Nat en Matthys, aw blz 23, studeerde Ц van 1596-1599 

theologie te Rome Ze geven nochtans met aan m welk instituut Janssens, t a p 

blz 10, stelt daarentegen dat m geen enkele romeinse studentenhjst de naam van 

Triest vermeld wordt en dat die studie te Rome zelfs door geen enkele informant 

gememoreerd is m het informatieproces van 1616, voorafgaande aan zijn benoeming 

tot bisschop van Brugge Dezelfde auteur heeft blijkbaar met kunnen ontdekken, 

waar Tnest dan wel studeerde 

"*) Hellin, a w , blz 130 

^ 1 ) Janssens, t a p blz 11 
1 β 4) Matthys, o w , blz 24, Janssens, t a p blz 12 
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lijnige carrière alleen maar te denken aan protektie en een gunstig 
gesternte. Dit zou echter tekort doen aan de intenties van de Aarts
hertogen. Zij protegeerden wel, maar geen salon-bisschop in aanleg. 
Daarvoor stelden zij hun normen te hoog.165 Triests persoonlijke 
kwaliteiten konden de toets van de vorstelijke veeleisendheid door
staan. 

Van meet af aan tekenen zich daar in Brugge zijn dominante 
interessesferen af. Allereerst zijn zorg voor een goedgevormde clerus. 
Een seminarie was er al in Brugge, deze bisschop verruimde er de 
studiemogelijkheden.1ββ Dan zijn aandacht voor het kerkelijk-religi-
cuze leven in de parochies. In 1618 publiceerde hij de Instructio 
decanorum dioecesis Brugensis, daartoe geïnspireerd door de gelijke 
instructie van zijn gentse collega Vander Burch. De resultaten van 
die dekenale enquête door heel het bisdom en zijn plannen voor een 
herindeling van de dekenaten zouden de belangrijkste punten zijn 
voor de diocesane synode die Triest bijeen wilde roepen. Maar de 
Aartshertogen hadden in 1620 weer eens een diocesenwisseling op 
gang gebracht. Boonen riepen zij van Gent naar Mechelen, Triest 
van Brugge naar Gent, waar hij vanaf 7 april 1622 tot enkele dagen 
voor zijn dood op 28 mei 1657 onvermoeibaar zijn aktiviteiten ont-
pooide in kerk en maatschappij. Daarvan getuigen zijn visitatie-
reizen, méér dan Trente of een provinciaal concilie het van een bis
schop verlangden; verder de enkele dekenale vergaderingen, zijn zorg 
voor de religieuzen, zijn correspondentie met stedelijke en geweste
lijke magistraten, de vergaderingen in de raad van state, tot welk 
college hij al in 1618 benoemd was, zijn diplomatieke missies,167 zijn 
vertrouwelijke connecties met de hoogste regeerders in den lande, 
culminerend in zijn keuze als executeur-testamentair van de Infante 
Isabel.168 

I , s) De Moreau, a.w., dl. V, blz. 288; H. J. Elias, Kerk en Staat in de zuidelijke 
Nederlanden, onder de regering der Aartshertogen Albrecht en IsabelL· (1698-
1621) (Leuven 1931), blz. 153, 154. 
">·) De Moreau, a.w., dl. V, blz. 296. 
"") Biogr. Nat. dl. XXX, kol. 616; ook dient nog onderzocht te worden of er ver
banden liggen tussen Triests ondergrondse relaties met noordnederlandse autori
teiten en zijn episcopale zorgen voor de randdekenaten, o.a. Hulst. Verg. J. Poel-
hekke, De Vrede van Munster ('s-Gravenhage 1948), blz. 207, noot 2. 
iee) Janssens, t.a.p. blz. 19. 
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De notities van het іипетатшт, de marginale noten bij de deke
nale verslagen, de directieven voor de dekens en zijn persoonlijke 
klachtenboek — het registrum defectuum — bieden voldoende om de 
rol van Triest in de katholieke reformatie van het bisdom Gent voor
lopig maar gefundeerd te omlijnen en te waarderen. Door zijn 
langdurige arbeid in deze wijngaard van de universele kerk, in de 
moeilijke jaren tussen het Bestand en Munster, is hij Gents grootste 
bisschop van de zeventiende eeuw geworden: hij plantte, snoeide, 
bouwde een omheining. Waren zijn kort regerende voorgangers 
slechts inaugmatoT van de katholieke restauratie, Triest werd de 
consolidator. In het na 1645 Staats gebleven deel van zijn bisdom 
was de oogst voor de vermomde missionarissen, niet overvloedig, wel 
konstant. 

Naast deze uiterlijke aktiviteiten ligt nóg een part van Triests 
persoonlijkheid te wachten op een grondig onderzoek in een bio
grafie: zijn religieuze mentaliteit. Enkele trekken daarvan gaan wel 
spreken uit de bovengenoemde bronnen: zijn eerbiedige zorgzaam
heid rond de Eucharistie, zijn verering voor O. L. Vrouw, zijn aan
dacht voor de armen, zijn devoties, zijn soberheid.1ββ Maar intri-

ш ) Zijn devotie tot Maria uitte zich in zijn bezoeken aan de kapel van Ter Eecken 
nabij Hulst, aan andere Mariakapellen in het bisdom (B. 136, itinerarium), in zijn 
royale toestemming tot het oprichten van de Broederschap van de Allerheiligste 
Rozenkrans in meerdere parochies (dekenale verslagen); door zijn lidmaatschap van 
de „Slavernij van Maria", na de slag bij Kallo 1638 gevestigd in de parochiekerk 
aldaar (R. van Gerven, De slag te Kallo, in A.O.K.W. L (1938) blz. 18 e.V.). Zijn 
eerbied voor de Eucharistie bleek uit zijn scherpe controle op de toestand van 
tabernakels, godslampen, altaarschilderijen, kerklinnen, op de verzorging van de 
ziekencommunie, op volksgebruiken bij processies (B. 127). Hiermee hangt ook 
samen zijn ijver voor een goede biechtpraktijk (De Ram, a.w., dl. IV, blz. 312-321; 
dekenale verslagen) en zijn devotie voor de Vijf H. Wonden (hij stichtte een 
confraterniteit in zijn eigen St. Baafs op 1 april 1652). Naast zijn richtlijnen voor 
het beheer van de parochiële armenkas (Pirenne, a.w., dl. IV, blz. 360) wordt zijn 
persoonlijke liefdadigheid geprezen (Biogr. Nat. dl. XXX, kol. 618; L. Ceyssens, 
Les dernières années de Triest, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiede
nis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks XIII, 1959, blz. 48) en, tekenend 
voor de kerkelijke grand seigneur van de baroktijd: Triest onderhield vriendschap
pelijke relaties met veel kunstenaars, o.a. Van Dijk en Rubens, die voor hem per
soonlijk de „Bekering van St. Paulus" schilderde en voor zijn kathedraal de 
„Roeping van St. Baafs" (De Moreau, a.w., dl. IV. blz. 479; A. Stubbe, Rubens, 
in Jan Steen en zijn tijdgenoten (Amsterdam z.j.), blz. 30). En de tuin van het 
buitenverblijf Belvédère diende niet alleen tot recreatie van Zijne Excellentie; de 
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gerender nog is een bepaalde „pre-jansenistische-mentaliteit en spiri
tualiteit" in bisschop Triest.170 Sloot deze affiniteit aan bij zijn 
persoonlijkheidsstructuur? Had ze wellicht wortel geschoten door 
studie en vorming in Leuven of elders? Door nauwe relaties met 
Jansenius zelf, wiens medeconsecrator hij was geweest op 28 oktober 
1636, of met Booncn? Was het een soort infectie in die door geza
menlijke inspanning van Aartshertogen en bisschoppen bijna ob
sederende atmosfeer van katholiek herstel? In zijn aanmerkingen bij 
de dekenale rapporten bezigt Triest voortdurend woorden als: quam-
primum, tempestive, insta opportune importune, non dissimuletur 
ulterius, ut tandem... en dergelijke. Ze liggen op de punt van zijn 
tong, verraden een nooit verslappende pressie, de punctualiteit van 
de jurist, de warsheid van allerlei laksisme, de drang om de kudde 
in een hechtdoortimmerde kooi te bergen vóór vanuit het noorden 
weer een ketterse stormvlaag mocht binnendringen in het kielzog 
van de legerbendes. Heel dat komplex van niet aflatende zorg en 
bemoeienis rond de kudde in kerk en maatschappij is tekenend voor 
juist die clericale kringen, waarin het boek van Jansenius een be
reide bodem en een royale resonans zou vinden. De reeds genoemde 
opiniepeiling van 1644 rond het zogenaamde „schandalum" van de 
Augustinus levert dan ook een reeks namen op van zielzorgers, die 
door activiteit en mentaliteit kunnen gelden als trouwe adepten van 
Triest, zo de deken van Deinzc Michael Zachmoorter, die van Den-
dermonde Petrus Wandele, van Oudenaarde Adriaan de Keysere,171 

van Tielt Jan de Mol,172 verder de kommissaris-generaal van de 
vlaamse Franciscanen Pierre Marchant, allen mannen met een be
langrijke functie in het bisdom. Zij kunnen het niet verkroppen dat 
hun tijdgenoot, de geleerde Cornelius Jansenius van leperen, na zijn 
dood door de luidruchtige tegenpartij uitgemaakt wordt voor een 
lutheraan, een calvinist, een in het helse vuur brandende ketter. Niet 
diens boek verwekte dat „schandalum", maar de Jezuïten met hun 
vinnig rumoer, antwoorden ze. Triest zelf heeft blijkbaar niet aan 

vakkundig bedreven bloemen- en kruidencultures moesten in 'sbisschops ogen 
voldoen aan dezelfde eisen die hij stelde aan zijn clerus en overig kerkelijk per
soneel: model-zijn. (Cloet, a.w., blz. 223, noot 514). 
170) Ceyssens, L'enquête ... blz. 35 noemt het een „tendance janséniste". 
»") t.e.p. 
"«) Cloet, e.w., blz. 106. 
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deze enquête meegedaan, want er is van hem geen testimonium be
kend.17S Toch was hij een overtuigd aanhanger van Jansenius, In 
1647 schreef hij een defensto, die twee jaren later in het trans, 
spaans en latijn werd gepubliceerd.174 Toen in 1651 de bulle In 
Eminenti, waarin paus UrbanusVIII de Augustinus veroordeelde, 
in de zuidnederlandse gewesten afgekondigd werd,175 leken Triest 
en zijn strijdmakker Boonen m een geïsoleerde positie te geraken. 
De raad van Brabant echter, steunend op het recht van placet, wei
gerde de afkondiging voor het hertogdom. Triest en Boonen stonden 
nog niet alleen in hun verzet tegen de aantasting van Jansenius' eer, 
al waren de gronden daarvoor bij hen en bij de raad van Brabant niet 
van gelijke aard. Deze koppigheid had tenslotte tot gevolg dat Rome 
beide bisschoppen strafte met suspensie, gevolgd door een interdict. 
Dit vonnis bereikte Triest op 6 mei 1653, ter visitatie onderweg in 
zijn bisdom. Direct trok hij zich terug op het landgoed van een 
vriend, de graaf d'Ursel te Hingene, waar aartsbisschop Boonen zich 
bij hem voegde. Toen door de verenigde machten van Rome en van 
Leopold-Willem van Oostenrijk, gouverneur-generaal in de zuidelijke 
Nederlanden en fel anti-jansemstisch, de raad van Brabant gedwon
gen werd de afkondiging van de bulle in het gewest te laten geschie
den, bogen ook de twee bisschoppen het hoofd. Triest verscheen 
weer in Gent, nadat hij, bejaard bisschop, nederig neergeknield voor 
de jonge internuntius Mangelli van alle censuren geabsolveerd was. 
Het was voor Rome nog niet genoeg, tot tweemaal toe moest Triest 
stringentere verklaringen van submissie en obedientie ondertekenen 
(3 november 1654 en 16 januari 1655) en zich met name distancieren 

17a) Ceyssens, L'enquête . . blz. 56. 57 
174) Ceyssens, L'enquête . . blz 46, R A G К. 9553, titel van dit verdedigings-
geschnft Raisons pour lesquelles on n'a trouvé convenir, de jrubher au diocèse de 
Gand avec les sollemnités accoustumees certaine Bulle, contre le livre du défunct 
Evesque d'Ipre lanssentus, représentées par Monseigneur le Reverendissime Evesque 
de Gand, au Conseil Pnve de sa Maieste Catholique en Bruxelles, le 20 de mars 
1647. Het is in 1649 gedrukt. 
,75) G. A M Abbink, De feerfe ten tijde van het vorstelijk absolutisme en de ver
lichting (17e en 18e eeuw), deel IV van Handboek van de Kerkgeschiedenis (Nij
megen 19545), blz 69, M. G. Spiertz, Onfeilbaarheid en de oud-hisschoppeltjke 
cleresie van Utrecht, in Annalen van het Thijmgenootschap, jg. LVI (1968), afl. 1, 
blz. 55-57, een verhelderend artikel over deze onzindelijke kerkpolitiek schreef 
eveneens L. Ceyssens, Diepere gronden van het Jansenisme in Tijdschrift voor 
Theologie, jg. VI (1966) afl 4, blz 395^20. 
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van zijn „Raisons". Op 28 mei 1657 overleed deze bisschop. Hij 
werd ter ruste gelegd in de gentse St. Baafs onder het barokke monu
ment dat hij de beeldhouwer Jeroom Duquesnoy (1602-1654) had 
laten vervaardigen.178 

De positie van Triest in het conflict rond het jansenisme en de 
daarmee corresponderende attitude in de zielzorg, verdienen juist in 
verband met de katholieke reformatie m het bisdom een aparte 
bestudering.177 Daar ligt waarschijnlijk de verklaring van zijn vast
houdendheid in allerlei détails van de parochiële herordening, van 
zijn veeleisendheid ten aanzien van de clerus, de religieuzen en de 
godsdienstige praktijk van de gelovigen, van de pressie, om niet te 
zeggen het rigorisme, waarvan zijn visitaties en instructies niet vrij 
te pleiten zijn Ook zijn reserve tegenover de Jezuïeten houdt er wel 
verband mee. Hij beticht hen van bepaalde „hbertinistische" invloe
den op de clerus en de parochies, ze zouden zelfs zijn instructies ridi
culiseren.178 Zijn voorganger Vander Burch had bij de reorganisatie 
van het seminarie in 1613 de hulp ingeroepen van de Jezuïeten, niet 
zozeer uit nood, veeleer uit sympathie. Hij vertrouwde hun de filo
sofische en theologische vorming van de seminaristen toe.179 Als 
Triest echter in 1622 in Gent arriveert, is een van zijn eerste daden 
de opheffing van dit seminarie „On ne sait trop pourquoi", schrijft 
De Moreau. Het lijkt waarschijnlijk dat de controversen in de theo
logie tussen jezuietische en dugustijnse richtingen en Triests afkeer 
van de eerste, niet vreemd zijn aan deze ingreep.180. Financiële te
korten zouden debet zijn aan de opheffing.181 Maar dit is toch wel 
discutabel, al zat het seminarie inderdaad nooit ruim bij kas. Triest 

170) Biogr. Not dl XXX, kol 622, Ceyssens, Les dernières . biz 35, 40; de 
acte van deze absolutie in De Ram, a.w , dl IV, blz. 307 310, een reproductie van 
Tnests portret en van zijn grafmonument in M Cloet, Pastoors op het plattehnd, 
in Spiegel Historiael, jg. V (1970) afl. 5, blz. 284, 287, verg Luykx, a.w., blz. 159. 
177) H Willems, Les publications du Père Lucien Ceyssens concernant le Jansénis
me m Augustiniana, jg. XIII (1963), blz 7-57. 
•'s) De Moreau, a w , à\ V, blz. 420. 
17») a.w., blz 375 
1 β 0) Pas na de pijnlijke interdictie-affaire van 1653 worden de relaties met de Je

zuïeten wat milder; verg. Ceyssens, Les dernières . . t a.p. blz. 45 
ш ) De bisschop van Brugge, S. de Qumckere, voerde dit wel als oorzaak aan, toen 
hij in 1632 zijn seminane ophief en de weinige studenten naar Leuven zond. (De 
Moreau, aw., dl V, blz. 296) 
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zou er wel een oplossing voor gevonden hebben. Hij keerde links en 
rechts in zijn bisdom subsidies uit voor kerkreparatie, voor het onder
houd van kosters en schoolmeesters, voor prijsjes om uit te delen aan 
katechisatiekindertjes, en dan zou hij niet bij machte zijn geweest om 
het seminarie boven water te houden? Toen de studenten naar 
Leuven en Dowaai verhuisd waren, verminderde het aantal beurzen 
niet; van de clerus bleef een vaste bijdrage voor het seminarie ge
vraagd worden en de bisschop deed het onverkort de helft van de 
boetes toekomen, die zijn priesters bij ontrouwe ambtsvervulling 
moesten betalen. 

Het itinerarium van Triest is, evenals de dekenale verslagen, nog 
in geen enkele historische studie over Zeeuws-Vlaanderen gebruikt. 
Slechts eenmaal is het bestaan ervan vermeld.182 In de tabel van de 
bisschoppelijke visitatiereizen zijn ook die van Triest bijeengebracht .183 

Hieruit blijkt bij eerste oogopslag dat dit dekenaat, hoezeer ook ge
legen in een uithoek van het bisdom, moeilijk bereisbaar en aan alle 
kanten open voor en omringd door de vijand, door de gentse bisschop
pen nooit veronachtzaamd is.184 

Triest heeft de parochies van het dekenaat nooit te samen op één 
reis gevisiteerd. Grosso modo vallen zijn reizen naar deze contreien 
van Vlaanderen in twee groepen te verdelen: 
1: De bisschop is op visitatie in het dekenaat Waas en bezoekt dan 
tevens díe parochies van het hulsterse dekenaat, die tegen het Saaf-
tingergat en tegen het Hellegat, ten zuiden van Axel, gelegen zijn; 
zo bijvoorbeeld in 1626, 1633, 1636, 1638, 1646. Tussen deze twee 
watergeulen door is er een verbinding naar St. Jansteen en Hulst, en 
deze plaatsen bezoekt de bisschop dan ook vrij dikwijls: in 1623, 
1627, 1629, 1635, 1637, 1639, 1641 en 1642. 
2: De bisschop is op visitatie in het Waasland, gaat weer naar het 
noorden, richting Hulst, en blijft daar nu enkele dagen voor een 
bezoek aan de parochies in het Hulsterambacht: 1628, 1631, 1643. 

1вг) Everaard, a.w., blz. 20. 
i e s) Zie Bijlage ІИ, Bisschoppelijke visitatiereizen. 
Ц Rogier, O.W., dl. II, blz. 621. 
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Triest reisde per paard, in gezelschap van zijn secretaris en van 
de deken, die van te voren bericht had ontvangen en op zijn beurt 
de pastoors moest waarschuwen of te Hulst bijeenroepen. Door de 
bank genomen visiteerde de bisschop twee of drie parochies per dag, 
soms ook maar één, als bijvoorbeeld in 1643. Hij logeerde vermoede
lijk meestal op dezelfde adressen, vanwaar hij dan „mane" of zelfs 
„summo mane" — heel vroeg in de morgen aan een dagtocht be
gon. 185 Het was geen uitzondering dat hij reeds om acht uur in de 
morgen op een dorp arriveerde,18e om dan „ante prandium" — voor 
het middageten naar een volgende door te reizen. Sommige kerken 
doet hij „per transitum" — in het voorbijgaan aan: hij begroet de 
pastoor en noteert in het kort iets over de kerk. Een volgende maal 
zal hij er langer vertoeven voor een échte visitatie en dat wil dan 
zeggen: nauwkeurige inspectie van de kerk en de bijgebouwen, van 
de administratieve en financiële boeken, informaties van en over de 
pastoor, de koster, de magistraat, de notabelen, de dissidenten enzo
voort. Kortom, de materie wijkt niet veel af van wat een accurate de
ken verondersteld werd ook al jaarlijks te onderzoeken. Dit alles 
moet behoorlijk veel tijd gevergd hebben. Toch verrichtte de bis
schop meestal ook nog specifiek episcopale functies als een altaar
consecratie, de zegening van een kerkhof of een beeld en natuurlijk 
vooral de toediening van het vormsel. Onder de plaatsnamen staat 
dan genoteerd: „collatio sacramenti confirmationis", maar nooit het 
aantal vormelingen. Het gebeurde ook wel dat hij een parochie voor 
een bijzondere gelegenheid met zijn bezoek vereerde. Zo was hij op 
27 mei 1629 in Hulst om de nieuwe kloosterkerk van de Francis
canen te consacreren, waarbij hij en fassant de zusters van het 
hospitaal begroette.het vormsel toediende in de parochiekerk, een 
conflict met de stadsmagistraat besprak, maar verder geen visitatie 
deed; op 26 mei 1637 confereerde de bisschop in de vroege morgen 
te Beveren met de aldaar wonende pastoor van Kallo over de benarde 
situatie in diens parochie, vertrok toen naar Vrasene voor een visi-

le5) B. 136. Itinerarium passim: Beveren, waar een familie Triest woonde, is zeer 
dikwijls bet eindpunt van een dagtocht; verder het hospitaal van Hulst, de uithof 
Ter Zande te Hontenisse; de bisschop van Antwerpen; Kruibeke, bij de heer 
Beaufort, hoofdbaljuw van Waasland. 
1M) B. 136 Itinerarium, bijv. Vrasene 8 sept. 1626; Hulst 2 juli 1627. 
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tatie, een altaarconsecratie en een vormselbediening en reed in de 

namiddag expresselijk naar Hulst, waar zijn persoonlijke bemiddeling 

wenselijk bleek in de conflicten tussen de zusters van het hospitaal 

en de gouverneur, tussen de magistraat en het bisdom. Na deze be

sprekingen diende hij in de parochiekerk weer het vormsel toe, visi

teerde op de terugweg de parochie St. Jansteen en spande die avond 

af te St.Gillis. Zon dagprogram heeft de allure van een overladen 

werkbezoek, maar was toch geen uitzondering. Het itinerarium 

maakt nergens melding van enigerlei γοτηψα of feestelijkheid in de 

parochies. Maar zo totaal verstorven leefden de bezoekers in feite 

niet, want de stadsrekeningen van Hulst spreken onder de rubriek 

„erewijnen" meerdere malen van een aantal „portcannen wyns" ter 

verering van het bisschoppelijk bezoek. Toch vermeed Triest blijk

baar alle protocol. Soberheid, informatie, instructie, attentie, perfec

tionisme, een zekere gedrevenheid, dergelijke indrukken dringen 

zich op bij het lezen van dit reisjournaal. Het is in al zijn compact

heid en directheid een directors notebook. 

De stijl van het itinerarium reflecteert dit: kort en krachtig latijn, 

geen notities over het landschap, de huizen, de dorpen, de mensen 

langs de weg of op het veld, over de gastheren, de militairen, het 

klimaat of wat dan ook, spaarzaam met lovende adjectieven als ,,in-

signis" of „pulcher". Verdient een persoon een bisschoppelijk pluimp

je, dan is het hoogstens: „bene audit" — heeft een goede naam, of 

„bonus, diligens, zelus" — goed, ijverig, doet zijn best. Vlotter komen 

de adjectieven uit de pen, als iets of iemand zijn ergernis wekt: „calix 

vilissimus" — een waardeloze kelk; „ecclesia in misserrimo statu" — 

de kerk is allerbelabberdst; „pastor totus ridiculus" — de pastoor is 

compleet bespottelijk; „custos totus sordidus et negligens" — de koster 

is vuil en slordig; „baillivus totus insolens et dissolutus" — de baljuw 

is een losbandige rekel; „pastor totus deditus potationibus" — de pas

toor is volkomen aan de drank verslaafd, enzovoort. Zelfs het hand

schrift van Triest past er helemaal bij: gedrongen, petieterig, krachtig, 

na enige oefening toch wel leesbaar, al neemt de duidelijkheid met 

het klimmen der jaren af. De bisschop schreef zijn itinerarium ofwel 

ter plaatse of in Gent aan de hand van notities. Hij bezigt over zich

zelf de derde persoon enkelvoud, een rol waaruit hij maar zelden 

terugvalt naar de eerste. Een enkele keer voegt hij tussen het latijn 
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wat zinnen in de nederlandse taal en gebruikt zo nu en dan woorden, 
die bij nader onderzoek verlatiniseerde franse termen blijken te 
zijn.187 

Vergelijken we de royale rapporten van Petrus Wandele uit de 
jaren 1628 tot en met 1633 met het reisjournaal van bisschop 
Triest uit diezelfde periode, dan valt in beider beoordeling van per
sonen en zaken een grote mate van overeenstemming te constateren. 
Wandele geeft natuurlijk geen kritiek op zichzelf als pastoor, maar 
Triest noteert evenmin iets over Wandele of diens opvolger in het 
pastoraat, Adriaan de Keysere. Beide heren stonden blijkbaar goed 
aangeschreven bij de bisschop en toch mogen we aannemen dat 
Triest bij eventuele mankementen niet gezwegen zou hebben. Zijn 
kritiek op het pastorale werk van bijvoorbeeld Jan de Mol, van 1616 
tot 1657 deken van Tielt, was ongezouten,188 en als de pastoor van 
St. Jansteen zich na herhaalde waarschuwingen niet wat clericaler 
gaat gedragen, wordt hij in 1632 zonder pardon aan de dijk gezet.18e 

Wat betreft de pastoors klinkt de beoordeling van Wandele soms 
wat scherper dan die van Triest, maar hun meningen lopen niet ver 
uiteen, evenmin als over de koster, de onderwijzer en anderen. De 
notities over materiële zaken zijn bij Wandele gevarieerder en door 
de jaarlijkse reprise informatiever dan bij Triest. Daar staat tegen
over dat het itinerarium laat weten wat de bisschop in de parochies 
belangrijk genoeg achtte om het te memoreren. 

Ter illustratie van Triests werkwijze volgen we hem nu op zijn 
visitatiereizen door Hulst en Hulsterambacht in de jaren 1628, 1631 
en 1643. 

Visitatiereis van 1628 

De bisschop arriveert op 23 juni in de avond vanuit Stekene in 
Hulst, waar hij vermoedelijk ten huize van de deken logeert. Op de 
24e vertrekt hij al vroeg naar Pauluspolder, waar hij twee altaren 

18') Bijv. capitosus, lateres redoutatum, airieragia, nebulonis, audacula, intertenere, 

depost. Een facsimile van Triests handschrift in Cloet, Pastoors op het plattehnd. .. 

t.a.j>. hlz. 285. 
1ββ) Cloet, Het kerkelijk leven . . . blz. 105 e.v. 

' e e ) R.A.G.B. 127, sub St. Jansteen. 
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consacreert en aan enkele gelovigen het vormsel toedient. Hij inspec
teert het kerkgebouw van binnen en van buiten, heeft een bespre
king met de heren van het kerk- en armbestuur over de juiste wijze 
van boekhouden en over de besteding van de financiën. Bij deze 
heren en andere dorpsnotabelen informeert hij ook naar het kerkelijk 
leven in de parochie en naar het privéleven van de pastoor en zijn 
huishoudster. Dan volgt een gesprek met de pastoor zelf. Hem wordt 
bevolen binnen veertien dagen zijn gedienstige de deur te wijzen, op 
straffe van suspensie en ontheffing van het pastoraat. De deken is 
hierbij als getuige aanwezig. 

Nog in de voormiddag rijdt de bisschop rond de Vogelkreek naar 
Hengstdijk. De toestand van het kerkje is er miserabel en hij wijt dit 
aan de zorgeloosheid van de ongezeglijke, koppige pastoor, die bo
vendien niet punctueel blijkt te zijn in de kerkdiensten en er zonder
linge gebruiken op nahoudt bij begrafenissen. Over het huishouden 
van de pastoor wordt niet meer geroddeld: behalve een jong dienst
meisje woont er ook een oud besje op de pastorie. Al is de viering 
van de kerkelijke feestdagen niet veel zaaks, het volk is van goede 
wil. Ook op het kerk- en armbestuur valt weinig aan te merken, 
maar wel moeten de heren de limieten van de kerkegronden beter 
omschrijven bij de inkomsten van de pachten. 

Het middagmaal gebruikt de bisschop bij de monniken van Ter 
Zande bij Hontenisse en rijdt dan naar Ossenisse. De materiële toe
rusting van de kerk is er dieptreurig, de religieuze toerusting van het 
volk niet veel beter. De inkomsten van de kerk zijn erg schamel: de 
meeste mensen daar zijn povere landarbeiders en de tiendheffers nog 
gebonden aan de herdijkingscontracten; bij hen valt dus voorlopig 
niets te halen. De bisschop bespreekt er het voorstel cm bij de 
regering een indult aan te vragen voor de verhoging van de bier· 
accijns tot 30 stuivers per vat, ten bate van de kerkrestauratie. Dan 
controleert hij nog de boekhouding en de registers. Hij hoort dat de 
pastoor wel gezien is bij zijn parochianen, maar beklaagt hem omdat 
hij zover van de kerk woont: „vix vir honestus habitare vellet remotus 
ab ecclesia iuxta aggerem" — een fatsoenlijk man zou toch niet zover 
van de kerk tegen de dijk willen wonen. Zijn woning is overigens 
vrij behoorlijk. Jammer dat de pastoor en zijn huishoudster zulke 
vuilpoezen zijn: het stinkt er zo dat het niet te harden is: „foetet 

56 



adeo ut vix in ea potuerit se continere aut aliquantulum morari". En 
dan te bedenken dat de pastoor het Allerheiligste bewaart op zijn 
kamer, in een armzalig kastje. De bisschop schrijft nog enkele no
toire ketters en onwilligen in zijn boekje en keert terug naar Zande, 
waar hij overnacht bij de monniken, die hem ook de ψτοουταύο doen 
toekomen.190 

Voor de visitatie van de parochiekerk van Hontenisse hoeft de 
bisschop geen rit te maken. De oude kerk is in het zeewater ver
dwenen en met toestemming van de abt van Duinen gebruiken de 
katholieken nu de kloosterkerk van de uithof Ter Zande. De bisschop 
prijst de parochianen (ongeveer 600 communicanten), die door hun 
financiële steun de keurige verzorging van de kerk mogelijk maken, 
die de pastoor jaarlijks 50 ponden groten geven voor zijn huishuur 
en bovendien nog 21 ponden groten aan de koster. Deze toelagen 
zijn wel royaal, vindt de bisschop, maar goed, hij zal er verder niets 
op aanmerken want de parochianen zijn nu eenmaal zo vrijgevig. De 
kerkekas blijkt weinig bezittingen te hebben; toch kan ze rond
komen, noteert de bisschop, weer dank zij de gulheid van het volk: 
„tanta est devotio; quem Deus benedicat" — zo groot is zijn devotie; 
moge God het zegenen. Triest dient er het vormsel toe, wijdt het 
kloosterkerkhof en rijdt in de namiddag naar Polder van Namen, 
waar de situatie nog erger is dan in Ossenisse. 

De toren en het schip van de kerk zijn nagenoeg een ruïne; alles 
ziet er armetierig, onderkomen en vochtig uit. Dit is te wijten aan 
de voortdurende overstromingen en aan de armoe van de landarbei
ders (ongeveer 140 communicanten), die nochtans door hun aalmoe
zen de kerk pogen te onderhouden. De enkele ingedijkte landen zijn 
in handen van ketters of lauwe katholieken. De bisschop is niet te
vreden over het godsdienstig meeleven van de mensen: ze biechten 
weinig, gaan nog minder ter communie, onderhouden de feestdagen 
slecht, eten vlees op verboden dagen. Maar, verzucht hij, de dorps
meier is er ook erg nonchalant. De pastoor is wel een goede man, 

ш) Bij veel parochies in het itinerarium staat genoteerd: „data procuratio", d.w.z. 
de bisschop ontving er het honorarium voor zijn visitatie. Interessant is dat noch 
bisschop Vander Burch noch bisschop Boonen tijdens hun visitatiereizen ooit een 
„procuratio" vroegen en zelfs het aanbod van de hand wezen (B. 3765). 
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maar zonder fut; hij geeft veel te weinig katechismus. De koster 
schijnt niet helemaal recht in zijn geloof te staan. De kerk heeft wei
nig eigendom, maar de boeken daarover worden wel exact bijgehou
den. Het eindoordeel van de bisschop over deze parochie luidt dan 
ook: vix in toto corpore est sanitas" — aan dit lijf is weinig gezond. 
Het vormsel is hier, evenals in Hengstdijk en Ossenisse, niet toege
diend. Over het waarom laat de bisschop niets weten. 

Triest logeert in Hulst, begint daar op 26 juni 1628 met het vormsel 
en schijnt verder geen aparte inspectie van het kerkgebouw cum 
annexis gehouden te hebben. Hij controleert wel de afrekeningen 
van de kerkfabriek en de armenkas en besteedt veel tijd aan vergade
ringen. Met de magistraat van Hulsterambacht, die zijn zetel in de 
stad heeft, confereert hij over de kerkelijke praktijk in het Ambacht 
— de zorg daarvoor valt immers ook onder hun plichten — en hij 
dringt er op aan dat ze de pastoors wat geld toestoppen, zodat ze met 
prijsjes de kinderen naar de katechese kunnen lokken. Ook moeten 
ze eindelijk eens met de stadsmagistraat tot een akkoord komen over 
de kostenverdeling van de hoognodige reparaties aan de grote kerk in 
Hulst. De heren beloven ernstig dat ze er werk van zullen maken. 

Op dezelfde dag visiteert de bisschop ook het hospitaal; overigens 
vrij vluchtig, want, zegt hij, dit is al grondig gebeurd in 1627. De 
moeder-overste, nog steeds zuster Maria François, krijgt gelegenheid 
om kritiek te geven op haar medezusters, daarna mogen de acht an
deren haar hart luchten over de moeder, over elkaar, hun werk, de 
recreatie, de biechtvader, de niet-vervulde wensen.191 

De bisschop noteert dat hij Kieldrecht niet gaat bezoeken, omdat 
er geen parochiaan woont, de kerk er totaal verwoest is en de ruïne 
bezet door militairen. 

lg l) B. 136 Itinerarium, sub Hulst 26 juni 1628: Mater de suis respondit prout se
quitur: sororem Anna Meulemans esse valde rebellem, inquietam et turbulentem, 
ita ut vix contineri possit in officio. Et sororem Catharina Janssens esse deditam 
potatìonibus nee firmi cerebri. Daartegenover zegt: Soror Helena: matrem esse 
parum rigorosam et cholericam . . . Soror Anna: matrem esse indiscretam in suis 
monitionibus . . . Soror Catharina: quod Sacellanus adhuc sobrie potitet. . . Soror 
Antonia: quod mater sit parum colerica et indiscreta . . . Soror Joanna, matrem 
esse morosam et non satis discretam . . . Soror Cornelia: de nulla conquesta est; 
desideravit a Rmo Domino licentiam retinendi cilicium; concessit sed ut moderate 
eo utatur. 
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De volgende morgen vertrekt hij al vroeg naar St. Pauwels, in
specteert verder de dorpen Nieuwkerken en Beveren en gaat logeren 
in Antwerpen. 

Visitatiereis van Í63] 

De bisschop is op 24 september in Sinaai en Stekene en hij arri
veert tegen de avond in Hulst. 

Op 25 september trekt hij weer het Hulsterambacht in en nu is 
Hontenisse de eerste halte, waar hij begint met de toediening van het 
vormsel. Ook dit jaar vernoemt hij de goedgeefsheid van de parochi
anen, controleert de afrekeningen van kerk- en armenkas en dringt 
er op aan dat dit geld belegd zal worden in rentes of landerijen, in
dien het niet nodig is voor reparaties aan de kerk of voor de armen. 
Meer dan bij de vorige visitatie besteedt hij nu aandacht aan enkele 
dissidenten en hij verneemt dat een occulte exorcist in het dorp 
praktizeert. 

Diezelfde dag rijdt hij door naar Polder van Namen, waar hij 
nauwelijks kans krijgt zijn visitatie naar behoren te verrichten, omdat 
er zoveel soldatenvolk komt toegelopen. De kerk is er nog even mise
rabel als voorheen, maar de pastorie ziet er vrij goed uit. Het dorp 
wemelt van de ketters. Exacte cijfers over hen kan de pastoor echter 
niet verschaffen, omdat die mensen zo mobiel zijn: ze komen en 
gaan naarmate er werk te vinden is bij het herstel of de nieuwbouw 
van de dijken. 

De monniken van Ter Zande bieden de bisschop weer gastvrijheid 
en eveneens de verschuldigde procuratio. 

De voormiddag van 26 september is voor Ossenisse, waar de bis
schop toch enige vooruitgang kan constateren. De kerk bezit wel 
weinig liturgische utensilia, maar hij kan er het vormsel toedienen. 
De pastoor, in dat jaar pas aangekomen, kent zijn kudde nog te wei
nig om de goeden van de kwaden te kunnen onderscheiden. Enkele 
aperte dissidenten vernoemt hij wel, maar die zijn het al van ouds
her. Triest merkt op dat in deze kerk, evenals in de ander van het 
Ambacht, veel schamel meubilair van de boeren staat opgeslagen. Ze 
zijn bang het kwijt te raken aan plunderende soldaten. De woning 
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van de pastoor steekt onder een goed dak, merkt hij verder op. Blijk
baar is de hygiëne er nu beter dan bij de vorige pastoor, want de 
visitator gebruikt er het middagmaal. 

De bisschop rijdt dan naar Hengstdijk, waar de situatie er niet 
rooskleuriger op geworden is. Hij noteert in negatieven: geen orden
telijk tabernakel, geen reparatie aan toren en koor, geen vespers, 
geen rust op de feestdagen, geen verbetering in het gedrag van de 
pastoor, al belooft hij het nu weer. Er zijn enkele verdachten in het 
dorp en behalve een leek schijnt ook de pastoor klandestien te 
exorciseren. De deken moet hem later eens vragen of hij ooit verlof 
kreeg voor exorcisme en dan tevens discreet informeren naar zijn 
relaties met de vrouw van de koster. Gelukkig is er toch íets in orde: 
de parochieregisters en bovendien de pastorie, die er aardig uitziet 
en door een grachtje is omringd. 

De derde visitatie van deze dag gebeurt in Pauluspolder; voor 
de bisschop prettiger dan Hengstdijk. Hij stipt natuurlijk wel wat 
feilen aan in het godsdienstonderwijs, in de vespers, de zondagsrust 
en in de afsluiting van de rekeningen, maar de kerk ziet er toch 
netjes uit; de bisschop kan er het vormsel toedienen. Hij treft er 
zelfs een waardevolle monstrans en er is maar één dubieuze katholiek 
op de ongeveer 200 inwoners. De pastoor staat goed aangeschreven. 
Dronkelappen zijn er in alle dorpjes, maar hier is de koster de aan
voerder van dat gilde. 

Het gezelschap overnacht in Hulst, waar voor het eerst de pastoor 
niet tevens deken is. De volgende dag, 27 september, na de cere
monies van het vormsel, wil de bisschop eerst precies weten hoe het 
zit met de iura pastoralia — de pastoorsrechten. Hij wijst er met na
druk op dat de giften, die de clerus bij het ziekenbezoek toegestopt 
krijgt, niet tot deze iura gerekend mogen worden. Ze moeten „sponte 
oblata" blijven — een vrije gift. In het kort noteert hij nog het een 
en ander over het kerk- en armbestuur, over de magistraat, over de 
kwade faam van de baljuw. Hij loopt ook nog het hospitaal binnen, 
maar verwijst daarvoor verder naar de acta e-piscopatus. Triest is ken
nelijk gehaast. De Infante Isabel heeft hem laten roepen: „his pe-
ractis vocatus fuit R. D. Antwerpiam a Serenissima Infante et profec-
tus est Gandavum". 
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Visitatiereis van 1643 

Tijdens deze visitatiereis heeft de bisschop in alle parochiekerken 
het vormsel toegediend. Dit is voor Hulsterambacht toch wel een 
blijk van welvaartstoename. Tenslotte heeft ook de laatste kerk, die 
van Polder van Namen, een kerkruimte die een bisschoppelijke 
ceremonie waardig bevonden wordt. Triest geeft in elke parochie 
veel aandacht aan twee zaken: de rekeningen en het beheer van de 
kerkfabriek en van het armbestuur, waarvan hij ditmaal zelfs het 
overschot of de tekorten noteert; de hele of halve ketters en de licht-
zinnigen in de huwelijksmoraal. 

Op 28 augustus is hij in Hulst en voert er een reeks besprekingen 
met de magistraat van de stad, met die van het Ambacht (over de 
woning en het salaris van de vroedvrouw en weer over de kerkelijke 
viering van de feestdagen) en met de gouverneur van de stad, die hem 
belooft het in de kerk opgestapelde oorlogstuig te laten verwijderen. 
Over een bezoek aan het hospitaal wordt niet gerept, evenmin over 
een inspectie van de parochiekerk, maar de bisschop had allebei al 
het vorige jaar gevisiteerd. Hij geeft enkele notities over de afreke
ningen van de kerk, over een paar kettersgezinden en schrijft dan: 
„de reliquis nil nisi bonum auditum" — voor de rest alleen maar 
goede dingen vernomen. Een pluim voor pastoor Hesius. 

In Polder van Namen verblijft Triest dit jaar een hele dag, de 29e 
augustus. Hij ziet tevreden dat ondanks de roerige tijden het koor 
van de kerk toch wat is opgeknapt en hij belooft honderd gulden bij 
te dragen aan de herbouw van de toren en het schip, als de dorpe
lingen ook over de brug komen. Ze beloven het, maar veel fiducie 
heeft Triest niet in deze dorpelingen, want de meesten zijn ketters 
of lauwe katholieken. Ook de pastorie heeft dringend een goede beurt 
nodig, maar de tiendheffers laten het afweten „per turbas" — wegens 
de onrust in het land. De kerkelijke registers en rekeningen worden 
gecontroleerd en de bischop vertrekt naar zijn vaste logeeradres te 
Hontenisse. 

In de kerk aldaar bedient hij op 30 augustus het vormsel en be
steedt de rest van de dag aan de inspectie van de kerk, de registers 
en de rekeningen. Bij de laatste plaatst hij nogal wat bemerkingen, 
die de deken bij de eerstvolgende visitatie nog eens moet nagaan. Hij 
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informeert naar de rechtgelovigheid en de huwelijkstrouw onder 
de gelovigen en noteert enkele namen. 

Duidelijk is dat de bisschop deze reis in alle rust volbrengt, want 
ook aan de kleine parochie Ossenisse wordt een hele dag gespen
deerd, de 31e augustus. De notities zijn echter gering in aantal. De 
pas benoemde pastoor kan over zijn mensen maar weinig inlichtingen 
verstrekken en hij had bovendien lange tijd ziek te bed gelegen. De 
bisschop dient het vormsel toe en neemt de rekeningen door. De in
komsten van de kerk zijn miniem. De landbouwers van dit dorp 
lijken hem niet veel over te hebben voor kerk en godsdienst; ze zijn 
bovendien erg onbeschaafd. De parochie ligt in een ongezonde 
streek, vindt hij, en de wegen er heen zijn moeilijk berijdbaar. Ver
moedelijk zal Triest bijtijds weer teruggegaan zijn naar de gastvrije 
Duinheren van Ter Zande. 

Op 1 september begint de bisschop in Hengstdijk, waar het schip 
van de kerk er redelijk uitziet, maar aan de toren en het koor is nog 
steeds niets verbeterd. Ook in deze parochie is er een nieuwe pastoor, 
een monnik van de abdij Drongen, die echter de dissidenten in zijn 
kudde toch al weet aan te wijzen. De kerkrekeningen worden inge
zien en dan rijdt de bisschop door naar Pauluspolder, waar even
eens een aantal gelovigen zich aanbiedt voor het vormsel. Hij laat 
zich de boekhouding en de registers voorleggen, gebruikt er het mid
dagmaal en vertrekt naar Hulst. Daar ontvangt hij in de namiddag 
alle zusters van het hospitaal „de quibus nil relatum nisi quod 
maxime gratum" — over hen alleen maar loffelijke dingen vernomen. 
Toch zijn er drie of vier, die kritiek hebben op de moeder: ze is te 
zacht voor de novicen, geeft geen penitentie aan ongehoorzame zus
ters, en ze laat nooit iets los over de financiën van het huis. Stel dat 
ze plots zou sterven, géén andere zuster weet dan iets. 

De visitatie van Hulst en Hulsterambacht is ten einde; de bisschop 
reist de volgende dag af naar Deinze. 

E. Het Registrum Defectuum 

Het itinerarium van Triest is een document van uniek karakter, 
dat een eigen bestudering en uitgave zeker waard is. Geen enkele 
studie over de kerkelijk-maatschappelijke historie van het belgische 
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Oost-Vlaanderen of het hedendaagse nederlandse Zeeuws-Vlaande-
ren in de zeventiende eeuw kan er zonder. Hoe omvangrijk het ook 
is, Triest had er blijkbaar nog niet genoeg aan om zijn honger naar 
informatie en overzicht te stillen. Hij bleef notities neerpennen tot 
ongeveer aan zijn laatste adem toe. Over elk dekenaat van zijn bis
dom legde hij nóg eens een boekwerk aan, dat als titel meekreeg: 
Registrum defectuum, ahusuum et inordinatorum in decanatu... 
(b.v.)... Hulstensi.192 De bisschop verdeelde gewoon een dik pak 
folio's over het aantal parochies van het betreffende dekenaat, schreef 
de plaatsnaam op de eerste bladzij van ieder stapeltje en noteerde 
dan onder het bijbehorende jaar een aantal punten, die hij uit zijn 
eigen visitatiejournaal of uit dat van de deken overnam. Deze over
genomen notities variëren per jaar van één tot ongeveer vijf en twin
tig regels handschrift; slechts eenmaal is er een uitschieter tot bijna 
tachtig regels. In de kantlijn krabbelde hij bovendien nog allerlei 
opmerkingen. Waren na verloop van tijd bepaalde „defecten, mis
bruiken of wanordelijkheden" in een parochie verbeterd of verdwe
nen, dan haalde de bisschop er in zijn registrum een dikke streep 
doorheen. 

De begindatum \'an dit klachtenboek is niet voor alle parochies 
gelijk. Meestal is dit het jaar, waarin de bisschop voor het eerst de 
parochie visiteerde, maar een enkele maal gaan er noties van een 
oudere datum aan vooraf, die hij dus uit dekenale rapporten of 
andere stukken overgeschreven moet hebben. Ook de einddatum 
varieert. De allerlaatste notities staan onder Verrebroek 1656. Voor 
de huidige nederlandse parochies zijn de geannoteerde jaren: Hengst-
dijk 1628-1655; Hontenisse 1628-1655; Hulst 1623-1648; St. Jan
steen 1627-1651; Ossenisse 1628-1649; Polder van Namen 1628-
1649; Pauluspolder 1628-1648; Zuiddorpe 1628-1649; Westdorpe 
1648-1655. Voor de jaren ná 1645 kon de bisschop, indien hij infor
maties wenste over deze plaatsen, alleen maar putten uit mondelinge 
of schriftelijke mededelingen van de deken of uit andere, niet nader 
bekende bronnen. 

Het is een merkwaardig iets, dit registrum defectuum. Waarom 
legde de bisschop dit excerpt uit tweeërlei verslagen aan? Was het 

in) R.A.G.B. 127, ín perkament gebonden, ongeveer 150 folio's. 
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een soort pro-memorieboek voor zijn visitatiereizen? Dit lijkt accep
tabel te zijn, maar lost toch niet veel raadsels op. Tijdens de visitaties 
kon Triest immers beschikken over zijn itinerarium, het jongste deke
naal verslag, over directe informaties van de deken zelf of van de 
pastoor, de koster, de magistraat, enz. Bovendien heeft hij uit een 
paar eigen visitaties geen nota's overgenomen. Zo vermeldt dit re
gister niets uit zijn bezoek aan Hulst op 23 augustus 1639 of aan 
Verrebroek op 20 augustus 1636 en 1 augustus 1638.193 Ook de 
volgorde van de excerpten pleit tegen het gebruik als reisagenda. 
Onder Hontenisse volgen bijvoorbeeld direct na elkaar: punten uit de 
eigen visitatie van 25 september 1631 — uit de visitatie van de deken 
1628 — uit de visitatie van de deken 1629 — uit de visitatie van de 
deken 1630 — uit de visitatie van de deken 1641. Diens visitaties 
van 1631, 1632 en 1633 worden overgeslagen, terwijl daaruit wél 
notities zijn overgenomen onder bijvoorbeeld Ossenisse en Hengst-
dijk. Toch sommen de laatstgenoemde verslagen ook voor Hontenisse 
nog heel wat defecten op. Vond Triest deze wellicht niet important 
genoeg? Over het hele register ligt trouwens als een groot raadsel 
de selectie van deze excerpten. Waarom sommige notities wel, en 
andere, die toch even grote of kleine defecten lijken te signaleren, 
weer niet? Vele zijn inderdaad de moeite van een aparte memorie 
in een speciaal register wel waard, bijvoorbeeld ergerlijk gedrag van 
een pastoor, schulden van of aan een kerk, niet nagekomen financiële 
toezeggingen door een magistraat, dringende reparaties aan gebou
wen, over het algemeen zaken die niet veel uitstel gedogen. Maar 
wat te denken van futiliteiten als: een slechtzingende koster (St. 
Gillis, 1623); ganzen op het kerkhof (Verrebroek, 1627); een oud 
wijfje, dat niet de kerk maar wel haar buurvrouwen bezoekt (Osse
nisse, 1633); slordig geschreven kerkrekeningen (ibidem, 1628); on
regelmatige vespers (Verrebroek, 1653); geen corporale onder de kelk 
(Wachtebeke, 1625); één vrouwelijke non-paschant (Hulst, 1631). 
Het antwoord is vermoedelijk dat er in de ogen van Triest geen 
futiliteiten bestaan, waar het kerk en religie betreft. Gechicaneer met 
kerkelijke geboden, een natuurlijke discrepantie tussen sommige ker
kelijke voorschriften en 's mensen inschikkelijkheid lijkt voor deze 

in) Verg. B. 136 Itinerarium sub anno. 
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punctuele, veeleisende, ook wel betuttelende bisschop-jurist onaan
vaardbaar. Maar daarmee is het raadsel van dit registrum defectuum 
en de toegepaste selectie van de notities nog niet opgelost. 

Wie de beschikking heeft over het itinerarium en over de deke
nale verslagen tot 1633, zal tot aan dit jaar tussen de excerpten van 
dit register weinig relevante gegevens meer vinden. Maar belang
rijk wordt dit document, waar het informatie gaat bieden uit dekenale 
rapporten die niet meer tot onze beschikking staan, dus vooral vanaf 
1633. 

F. Andere bronnen 

Ditzelfde geldt ook voor een laatste groep informatieve documen
ten die getuigen van Triests directieve drang: de schriftelijke instruc
ties voor de dekens van Hulst.1Я4 

We zagen dat de deken zijn jaarlijks verslag over de visitatie in 
duplo schreef. Eén exemplaar ging naar het bisdom, werd er door de 
bisschop of door een curie-beambte geannoteerd en weer terug
gezonden naar de deken, die de notities overschreef op zijn eigen 
exemplaar en het eerste retourneerde naar Gent. Blijkbaar vond 
Triest deze kanttekeningen een al te beknopte verwoording van zijn 
wensen, vermaningen en bevelen en aan de jaarlijkse serie respon
sen op rapporten van allerlei aard, waarmee hij zijn illustere voor
gangers toch al verre overtrof, voegde hij er nog een toe. Elk deke
naal verslag werd beantwoord met een brief — Instructio of Decretum 
geheten — die de reeds toegezonden aanmerkingen ruimer uitwerkte 
en aanvulde. Had de bisschop in hetzelfde jaar ook een visitatiereis 
gedaan, dan voegde hij zijn eigen waarnemingen er aan toe. De 
inhoud betreft steeds: „nonnulla corrigenda ac emendanda" — enkele 
terechtwijzingen en verbeteringen195 en dat geeft aan deze brieven 
hetzelfde karakter als aan het vorengenoemde registrum defectuum 
Ze zijn een frustrerende besomming van al wat er had moeten zijn 
en gebeuren in het oog van deze intransigente herder. Triest leefde 
in de grote vlaamse steden in de atmosfeer van de barok en het triom-

'«) R.A.G.B. 181. 
l") R.A.G.B. 181, 30 augustus 1628. 
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ferend katholicisme; het wat duffe katholicisme van het platteland, 
bijvoorbeeld in het dekenaat Hulst, lijkt voor hem wel irritant ge
weest te zijn. 

Deze instructies waren echter méér dan een jaarlijkse klachtenlijst 
van de bisschop en werkinventaris voor de deken. De terminologie 
van de inleidende zinnen verleent er een bepaald gezag aan, waarop 
de deken zich kan beroepen als hij de pastoors de inhoud van deze 
brieven overbrengt.19e Wat de bisschop de deken wil zien doen, staat 
kategorisch in de imperatief: dring er op aan, zeg hem, zorg er voor, 
geef bevel, breng hem over — instabis, transmitte, urgebis, ages, in
quirendum, mandabis, providendum, enzovoort. Triest wist zijn heilig 
ongeduld wél uit te drukken en de constatering dat zelfs in de vijfti
ger jaren nog een ongetemperde pressie doorklinkt in zijn woorden, 
wekt bewondering voor zijn vasthoudendheid, maar doet meteen 
vermoeden dat het hem niet gelukte vuur te slaan uit het laagveen. 

Niet alle instructies van Triest voor de dekens van Hulst zijn be
waard gebleven.197 Slechts tien, waarvan er twee wel geen commen
taar leveren op een dekenaal verslag, maar toch in deze reeks thuis
horen omdat ze directieven voor de zielzorg bevatten: de instructie 
van 28 maart 1626 steunt op waarnemingen van de bisschop zelf en 
op de pastorale besprekingen van de kort tevoren gehouden congre-
gatio decanorum; de instructie van 21 mei 1628 is bedoeld als een 
handreiking voor deken Wandele, die in dat voorjaar zijn eerste 
visitatie zou gaan doen.198 Hun inhoud wijkt echter nergens af van 
die in de andere instructies. Steeds is het een aaneenrijging van min 
of meer belangrijke defecten, wensen, opdrachten, richtlijnen, dreige
menten. Het merendeel ervan is bekende stof uit andere, eerder 
genoemde bronnen. Maar waar deze verstek laten gaan, leveren de 
instructies bij tijd en wijle weer nieuwe gegevens. 

'"О R.A.G.B. 181, bijv.: 28 maart 1626: . . . ut iis lectis ea irmotescere facias tuis 

respective pastoribus; november 1628: . . . pastoribus tibi subditis sequentia ex parte 

nostra demandabis; 21 mei 1628: . . . pastores, aedituos, praefectos per te ex parte 

nostra monitos volumus obligationis eorum; 10 maart 1629: . . . judicavimus decer-

nenda quae subsequuntur, mandantes ut quamprimum corrigantur. 
1V') Aanvulling van deze reeks door nader archiefonderzoek lijkt niet onwaar

schijnlijk. 
1 9 8) R.A.G.B. 181, 21 mei 1628: ut instructus ad prinam tuam visitationem acce

das . . . 
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Deze studie over het kerkelijk en sociaal leven in het dekenaat 
Hulst in de periode 1596 tot 1648 is dus allereerst en het meest ge
baseerd op de bovenbeschreven archiefstukken. Zij belichten steeds 
weer dezelfde objecten: de parochies in de fasen van hun opbouw 
na de paralyserende troebelen van de zestiende eeuw. Vandaar de 
vele herhalingen in deze bronnen, die echter weer een onderlinge 
garantie voor betrouwbaarheid vormen; vandaar ook een vaak aparte 
observatie, want al inspecteren bisschoppen en dekens dezelfde 
mensen en dingen, ze doen het niet altijd door eenzelfde bril. 

Trekken we de parallel van de wederopbouw nog even door: 
Trente gaf de opdracht ertoe en tekende de grote lijnen; het provin
ciaal concilie van Mechelen 1607 en de diocesane synode van Gent 
1614 werkten deze lijnen uit en leverden het bestek; de bisschoppen 
vervulden energiek hun architectenrol, daarbij gesteund door veelal 
bekwame uitvoerders, de dekens. Beschermheren van het opbouw
werk gedurende een lange periode: de Aartshertogen. 

Architecten en uitvoerders zijn in het kort voorgesteld, nu wachten 
nog de bouwlieden in het veld: de pastoor, zijn medewerkers en de 
parochianen. In de volgende hoofdstukken zal gepoogd worden een 
beeld te schetsen van hun vele miserie en hun weinige grandeur. 
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HOOFDSTUK II 

T'AVANCEMENT SOO VANDE STEDE 
ALS VAN TVLACKE LANDT 

§ 1. Het Ambacht en het Dekenaat 

Het in 1559 opgerichte bisdom Gent kreeg een deel van het 
utrechtse diocesane territorium toegevoegd, het aloude Decanatus 
Quatuor Officia Fhndriae. Dit dekenaat ontleende zijn naam aan de 
Vier Ambachten van Hulst, Axel, Assenede en Boekhoute, staatkun
dig gezien een vierling, waarvan de oorsprong nog in het duister ligt. 

Het graafschap Vlaanderen was in de elfde eeuw verdeeld in een 
aantal kasselrijen,1 opvolgers van de oudere comitatus, de graafschap
pen. De Vier Ambachten zijn in hun geheel nooit zo'n graafschap 
of kasselrij geweest. Hun naam — officium, ministerium — duidt er
op, dat ze vanaf het begin een lagere bestuurs- en rechtsformatie 
waren.2 Dit begin moet gezocht worden in het vroeg-middeleeuwse 
Zeeland, in dat oeverloze uitmondingsgebied van de Schelde, de 
Maas en de Waal, waar de zee met de regelmaat van het getij of in de 
\voede van een stormvloed zijn rechten deed gelden over een archipel 
van schorren, slikken, platen, duinen en eilandjes. De mens bouwde 
zich een woning op de zandheuvel tjes tussen de armen en de kreken 
in de delta van de Schelde; hij bond de strijd aan tegen de zee en 
ontplooide zijn handelsrelaties naar alle windstreken. Dergelijke 
nederzettingen kregen op den duur een „daghelixse rechter", een 
schout, die namens een graaf bestuurde en rechtsprak en de varende 
handelaars een zekere protectie bood. Een groep van zulke schout
ambachten — ten dele misschien al door erfrecht tot ambachtsheer-
lijkheden geëvolueerd — werd in 1012 door de duitse koning Hen
drik II (sinds 1014 keizer) in leen gegeven aan BoudewijnlV, graaf 

') J. Buntinx, De instellingen van de vorstendommen tot het einde van de twaalfde 
eeuw in A.G.N. dl. II, blz. 162; Рітеппе, a.w., dl. I, blz. 127. 
') Buntinx, t.a.-p. blz. 167. 
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van Vlaanderen.3 De Vier Ambachten behoorden sedertdien tot het 
zogenaamde „Rijksvlaanderen". Door deze belening kreeg de vlaamse 
graaf een sterkere greep op de Schelde, waarlangs de heffing van tol-
rechten op de koopvaardij een profijtelijke bedrijvigheid kon worden. 

We mogen veronderstellen dat al vóór het jaar 1000 een groot 
deel van de Schelde-archipel door bedijkingen vastgegroeid was aan 
het vlaamse land, dank zij vooral de energie van de benedictijner
monniken van de abdijen Sint Pieter en Sint Baafs te Gent.4 Ná 
het jaar 1000 verschijnen de bewijzen daarvan in de vorm van 
schenkingsacten en koopbrieven.5 Vanaf 1012 zal geleidelijk de 
organisatie van bestuur en rechtspraak in de Vier Ambachten op de 
vlaamse leest zijn geschoeid. Ze werden opgenomen in het militaire 
en civiele ambtsgebied van de burggraaf — de kastelijn — van Gent.β 

Dit proces van innestelen in het territorium van de vlaamse vorsten 
kan niet met jaartallen gemarkeerd worden, maar het bereikte een 
bepaalde eindfase onder Philips van den Elzas, van 1168-1191 
graaf van Vlaanderen.7 Hij verleende in de zogenaamde Keure van 
de Vier ambachten een aantal privileges, bekend geworden door een 
latere herhaling en bevestiging in een charter van 1242, uitgevaar
digd op naam van Thomas van Savoye en Johanna van Vlaanderen.β 

Wat in deze Keure oud of nieuw is, dat wil zeggen: stammend uit de 
dagen van Philips van den Elzas of uit die van Thomas van Sovoye, 
valt moeilijk te beoordelen. Hulst ontving zijn stadsrechten in 1180 
en Axel in 1183; daar bestond dus al een bepaalde vorm van ma
gistratuur.9 Maar het is nog steeds een vraag of de gelijknamige 
Ambachten in die jaren ook reeds schepencolleges kenden. Wel is het 

') I H. Gosses R R Post, Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Neder

landen, dl. I, De Middeleeuwen, ('s Gravenhage 1959), blz. 58, F L Ganshof, 

Vlaanderen onder de eerste Graven (Antwerpen 1944), blz 29, J Dhondt, Vlaan

deren onder het Huis van de Elzas, 1128 1191, m A G Ν., dl II, blz 76 
4) F. L. Ganshof, Het tijdperk der Merowmgen, m A.G N , dl I, blz 288, 299. 
5) J. Adriaanse, De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw, (Hulst 1927), blz 60 
6) Meerkamp van Embden, a.w , blz 85 Ganshof, Vlaanderen, blz. 92. 
7) Dhondt, tap, blz. 118-120 
e) J. Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel, dl II (Middelburg 1787), blz. 1-

21, J. Adriaanse, Gedenkboek der Hulstersche Stede, 1180 1930, (Amsterdam 1930), 

blz. 21; Meerkamp van Embden, aw, blz 85 
0) L. A. Wamkonig, Vlandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305, 

dl. № (Tubingen 1837), blz 231,233 
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zeker dat rond 1218 zulke colleges functioneerden 10 De Keure van 
1242 bevestigde dus een bestaande situatie. Ze regelt uitvoerig de 
voor elk van de Vier identieke bestuurs- en rechtsbedeling. Het 
magistraatscollege bestaat uit zeven schepenen, van wie de eerste, de 
primus inter fares, als burgemeester fungeert. Allen worden op 
voordracht van de zittende magistraat benoemd door de graaf van 
Vlaanderen of diens commissarissen. Deze vernieuwing van het 
schependom gebeurt „elkers jaers in Sinte Jans dage, te huutgaende 
Oegste, ofte binnen aght daghen daer na", dus op 29 augustus — St 
Jans Onthoofding — of binnen het octaaf. De commissarissen zullen 
terzelfdertijd de jaarrekeningen controleren en signeren. De baljuw 
van het Ambacht wordt gesubordineerd aan de kastelijn van Gent als 
hoofdbaljuw, maar hij pacht zijn ambt direct van de graaf. 

Het territorium van Hulsterambacht omsloot de stad Hulst, dat 
dus een eigen, eveneens door de graaf benoemde magistraat en baljuw 
had, en de heerlijkheid St. Jansteen met een door de vrijheer gewezen 
schepencollege.11 Het baljuwschap van St Jansteen en van Hulster
ambacht was nu eens gescheiden, dan weer in dezelfde hand.12 De 
schout van Hulst fungeerde als zodanig ook in het Ambacht,13 waar 
hij voor de ordedienst ter plaatse een officianus aanstelde.u De 
jurisdictie van de Ambachtsmagistiaat strekte zich m feite uit over de 
vijf dorpen Ossenisse, Polder van Namen, Hontenisse, Pauluspolder, 
Hengstdijk en hun onderhorige polders. Bovendien over de zöge 
naamde hulsterse buitenparochie,15 een aantal polders die kerkelijk 
onder Hulst ressorteerden,16 maar in het temporele onder de magi
straat van het Ambacht 17 Verder zetelde in elk dorp nog een college 

i') W Blommaert, Les chateUms, de Flandre, (Gent 1915), blz 68 
") Meerkamp van Embden я w , blz 86, J Adnaanse Τ Everaard, De heerlijkheid 

i'an Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe, (ζ ρ 1930), blz 7 
і г) a w , blz 27 
13) Meerkamp van Embden, a w , blz 86, R A G К 9100 
l l ) D V 1610 
15) De buitenparocliie omvatte de polders Lamswaarde, Oude Polder of Dullaert, 
Oost en Westvogelpolder, Havenpolder, Stoppeldijk, Absdale, Hulstemieuwland, 
Ferdmandus Chnge, Langendam, Oude en Nieuwe Grouwe Vergelijk Meerkamp 
van Embden, я w , blz 95, J van Lansberghe, Beschryvmge van de Stadt Hulst, 

(Rotterdam 1692), blz 58, R A G В 167/2, Visitano Maes 1611 
, 6) Adnaanse, De Poort, blz 6 
1 ) Van Lansberghe aw , blz 59 
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van dijkschout en dijkschepenen, die oordeelden over waterschaps
delicten en aanverwante zaken.18 

Als de magistraat van het Ambacht vergaderde of vierschaar hield, 
gebeurde dit in de stad Hulst, waar het Ambacht sinds het einde 
van de zestiende eeuw een extraterritoriaal gebouw en srtaatgedeelte 
in bezit had — het „Landshuis" in de Steenstraat — dat magistraats-
huis bleef tot 1795 toe.19 Op 23 september 1?96, ruim een maand 
na de reductie van Hulst in de spaanse gewesten, stelden in deze 
schepenkamer de heren De Hertoghe en Wyts, leden van de Raad 
van Vlaanderen, en jonker De la Biche, gouverneur en kapitein van 
Hulst „by synen Majesteyt daertoe ghecommitteert" een nieuwe 
magistraat over Hulsterambacht aan.20 

De politieke wederwaardigheden van dit Ambacht in de periode 
1596-1645 zijn, zoals daarvoor en daarna, dezelfde als die van Hulst. 
Het is een uithoek van de spaanse Nederlanden, een invalsgebied 
voor de staatsen vanuit Axelerambacht, Zuid-Beveland en West-
Brabant.21 De economische situatie was totaal afhankelijk van het 
aantal door stormen en militaire strategie geïnundeerde of alweer 
nijver door de eigenaars beverste polders. Het landbouwareaal was 
aan het begin van de zeventiende eeuw zozeer ingekrompen, dat in 
de meeste dorpen een zekere welvaart pas vrij laat terugkeerde. Het 
aangaan van de Treves — het twaalfjarig Bestand — betekende ook 
hier het aangaan van orde en veiligheid; de boeren durfden de han
den weer uit de mouwen te steken, geldschieters en dijkwerkers 
organiseerden samen de droogmaking van veel polders. De Staten-
Generaal in Den Haag en de Aartshertogen in Brussel verleenden 
zonder dralen en onder gunstige condities de daarvoor gewenste 
octrooien.22 Duizenden gemeten lands noord, oost en west van Hulst 
werden op de zee herwonnen: 1609-1610 de polders van Ossenisse, 
1612 Polder van Namen en Zuiddorpe, 1614 Kmispolder, Den Doel, 
Sint-Annapolder, Ketenisse, 1617 Westdorpe tot Sas van Gent, 1619 
St. Margrettepolders, Graauw en Langendam. De eigenaars en de 

ls) Meerkamp van Embden, a.w , blz. 87. 
19) a.w., blz. 91-92. 
2") R.A.M. 104. 
") Chronique de Castro, in A.O.K.W., dl. XI (1894), blz. 137. 
-"-') R.A.G.B. 2545. 
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pachtboeren, de meestal in het welvarende Holland en Zeeland 

residerende financiers-bedijkers, de dijkwerkers en landarbeiders met 

hun gezinnen genoten krachtens deze octrooien vrij entree en 

werkvergunning voor hun polders gedurende en ook na het twaalf

jarig Bestand.23 Toen echter het einde daarvan naderde, en „alsoo 

by alle apparentie geschaepen is dat de oorloghe wel weeromme 

mochte werden begonnen",24 bleken veel pachters in Polder van 

Namen en Ossenisse maar weinig fiducie te hebben in de toegezegde 

vrijheden en protectie. Zij wilden naar veiliger oorden verhuizen. Dit 

zou een ramp kunnen worden voor het land en de dijken. Niet in 

het minst ook voor de eigenaars en financiers. Daarom wendden 

dezen zich per verzoekschrift tot de Staten-Generaal in Den Haag 

om nogmaals verzekering van de vroeger verleende vrijheden te vra

gen voor de pachtersgezinnen en voor henzelf, „zynde vertroude 

Patriotten".25 De ingelanden van de Kruispolder en van andere pol

ders onder de parochie Hontenisse sloten zich bij deze petitie aan, 

„zich verobligerende mede naer rato inde oncosten ende poursuite 

der selver vryheden te zullen contribueren".26 Hare Hoogmogenden 

in Den Haag stemden toe en reeds in april 1621 liet prins Maurits 

weten „dat wy omme seecker consideratien ons daertoe moverende, 

genomen hebben ende nemen mits dese in onse besundere bescher-

minge ende Sauvegarde het geheele Hulsterambacht, de eyghenaers, 

bedyekers ende generalycke alle de inwoonders van dyen van wat 

qualiteyt ofte conditie die zouden moghen syn, geestelycke ofte 

wereldycke personen .. ."2 7 Ook de bewoners van de polders onder 

Lamswaarde, Graauw, Langendam en Pauluspolder zouden op deze 

sauvegarde mogen rekenen.28 De protectie van Prins Maurits om

vatte zo alle ingezetenen van Hulsterambacht. Dit is minder dan de 

bovengenoemde petitie had voorgesteld. Daarin was een pleidooi 

opgenomen voor die poorters van Hulst „houdende beesten ofte 

eenig agriculture doende, met wyf, kinderen, ende heurlieder dienst-

3J) R.A.M. 128. 
») R.A.M. 126. 
Ώ) R.A.M. 128. 
=») R.A.M. 126, brief van 2 februari. 
«) R.A.M. 126. 
«) R.A.M. 128, akte van 10 april. 
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boden ende wercklieden", die buiten de stadswal hun akkers bewerk
ten. Zij van hun kant zouden dan bijdragen aan de maandelijkse 
contributie. Maar nergens is er later een spoor van een algemene 
sauvegarde voor of betaling van contributie door inwoners van Hulst. 
De scheiding tussen Stad en Ambacht en de controle op het alle
daags verkeer tussen beide lijkt na 1621 vrij scherp geweest te zijn. 
Zelfs Lieven van Overwaele en Bertolf de Paix, respectievelijk bal
juw en griffier van Hulsterambacht, maar permanent wonend bin
nen de stad, waagden zich niet altijd buiten de poorten zonder een 
speciaal paspoort. Samen met Guillaume Marquis „docteur deser 
Stede ende vander voorseyde Ambachte", verzochten zij de konink
lijke Majesteit van Spanje om interventie bij het aanvragen van een 
sauvegarde aan de Staten van de Geünieerde Provinciën.29 Deken 
Wandele kon in 1629 en 1632 de parochies van het Ambacht niet 
visiteren bij gebreke van een paspoort. Hij riep dan de pastoors bij
een in Hulst.30 Misschien is dit paspoorten-probleem ook de ver
klaring van het feit dat bisschop Triest de dorpen van het Hulster
ambacht slechts driemaal visiteerde: in 1628, 1631 en 1643. Geen 
van zijn notities laat ook het vermoeden toe dat hij met een sauve
garde reisde of er een aangevraagd had. Ik veronderstel dat de bis
schop eerst informeerde naar de veiligheid in het gebied rond Hulst, 
alvorens zich er in te wagen. Hij lijkt wel beseft te hebben dat hij 
dan in een soort „niemandsland" rondreed, want dergelijke bezoeken 
memoreerde hij apart.st Staatse troepen hielden vanuit het Axeler
ambacht of vanuit Liefkenshoek het Hulsterambacht onder controle, 
maar de intensiteit ervan is moeilijk te peilen. Ze zal vermoedelijk 
parallel zijn gegaan met de militaire activiteiten in deze streken. 
Ook over de contributie, door de inwoners van Hulsterambacht op te 
brengen als tegenprestatie voor de sauvegarde, delen de bronnen 
maar weinig mee. Al in september 1621, kort na het verzoek om de 
condities van de bestaande polderoctrooien te bevestigen, was in Pol-

-'») R.A.M. 127. 
w) D.V. 1629 en 1632 sub Hontenisse: ubique solvitur hosti contributío; unde ad 
eas non patet accessus, nisi cum pasporto; quod hoc anno babui quidem, sed cum 
non esset in debita forma, excurrere ausus non fui, atque Hulsti ad aliquot dies 
haerens, eo omnes Pastores evocavi. 
•») A.E. И, Ы . 293. 
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der van Namen en Ossenisse een lijst samengesteld van huiseige
naren die aan de contributie zouden moeten bijdragen. Jan Wie-
landt, „Baillieu ende Dyckgrave van Goereede ende vant Landt van 
Westvoorne", financier van de herdijkingen in Polder van Namen 
en een van de „getroue Patriotten", overhandigde deze „Quodsacie 
over tdorp" aan de magistraat van Hulsterambacht met het verzoek 
voor eenieder de taxatie te bepalen, zorg te dragen voor de continu
ïteit van de contributie en een boete voor wanbetalers vast te stel
len.3Z Waarschijnlijk is iets dergelijks ook in de andere dorpen van 
het Hulsterambacht georganiseerd. De bronnen verschaffen echter 
geen nadere informatie over deze noodgedwongen coöperatie met de 
vijand. 

Vanzelfsprekend bood een sauvegarde van staatse kant alleen geen 
voldoende veiligheid aan de bedijkers, eigenaars en bewoners van de 
polders in het Ambacht. Ook spaanse troepen vanuit Hulst of het 
Waasland zouden zeker niet afkerig zijn van plundering, brand
schatting of andere vormen van molest, als ze daarvoor de kans 
schoon zagen. Iets ervan klinkt door in de klacht van deken Wandele 
uit 1632, dat in de maand augustus de viering van de zon- en feest
dagen zo weinig nageleefd wordt: de boeren zijn bang dat soldaten 
de oogst van het veld zullen gappen.3S Tegelijk met de bovenvermel
de petitie aan Den Haag werd een gelijkluidende suppliek naar 
Brussel verzonden. Op 26 maart 1621 beloofden de Aartshertogen 
even grootmoedig als de haagse Hoogmogenden, „bon et leal saulft 
conduict et passeport" voor de supplianten, „leurs héritiers ou 
ayans censes, fermiers ou entremetteurs, varlets ou domestiques".84 

De brieven van sauvegarde uit Noord en Zuid namen zeer ruimhar
tig iedereen en alles in Hulsterambacht onder hun bijzondere hoede. 
Maar het feitelijke effect ervan moeten we waarschijnlijk niet erg 
hoog aanslaan. De klacht van deken Wandele over dievende soldaten 
was geen alleenstaand geval. Bisschop Triest, in 1631 op visitatie in 
de parochies onder contributie van de vijand, noteerde dat arme 
plattelanders, uit vrees voor de militairen, hun meubilair onderbrach-

M) R.A.M. 128, akte van 9 september. 
") D.V. 1632: festa hic in Augusto libere violantur, quia juste conqueruntur agri-
colae rapinis militum. 
M) R.A.M. 189. 
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ten in de kerk.35 Wel een zonderlinge interpretatie van het aloude 
canoniek asielrecht! 

In de sauvegarde van de Staten-Generaal was nadrukkelijk gesti
puleerd, dat de inwoners van Hulsterambacht ongehinderd de pro
ducten van hun akkers zouden mogen vervoeren „naer dese landen", 
dus naar de overzijde van de Honte.3 β Deze bepaling betekende de 
redding van minstens één rendabel en dus graag verbouwd gewas: 
de meekrap.87 De ovens — m eestoven — waarin de wortels van deze 
planten bewerkt werden voor de extractie van rode kleurstof, waren 
in HuJsterambacht onbruikbaar geworden. Omdat nu „de meede den 
principaelsten middele is omme slandts costen ende dese contributie 
maendelycx op te brinken", gaven de Staten-Generaal in 1621 ver
lof om dit product n?xar het land van Goes te transporteren ter be
werking en verkooj·,.38 Een dergelijke vrije handel naar de landen 
van de vijand var mit het Ambacht was volgens de letter van de 
aartshertogel ijke sauvegarde niet verboden: wat toegestaan was tij
dens het В esta nd, zou gecontinueerd worden zolang de polder
octrooien v.'in Vracht waren. Maar een plakkaat van 16 juli 1621, 
getekend doere de Infante Isabel, bracht enkele restricties aan. Dat 
vrije verke er van personen en goederen zou in den vervolge alleen 
toegestaan zijn voor ingezetenen van de Verenigde Provincies: 
,,... que les adheritez et propriétaires de telles terres residens es 
Province s Unies pourront aller, venir et frequenter lesdictes terres 
pour les labourer et cultiver avecq ce qu'en depend seullement...". 
Dit pia jclcaat liet blijkbaar, zowel in Hulsterambacht als elders, nog 
voldoej ìde ruimte voor een lucratieve export naar de staatse gewesten, 
ten n? ¿e\e van de economie in de verpauperende zuidelijke streken. 
In jv Jï 1625 volgde dan ook een plakkaat „inhoudende verbodt 
vand .en Coophandel mette gherebelleerde Provinciën", zowel de di
rect! ¿ bandel langs nabije weg- en waterverbindingen, als de indirecte 
'a r i .gs Frankrijk of Duitsland. Veel baatte het niet. De verboden en 

" ^ B. 136 Itinerarium, sub Obsemsse: haec et omnes ecclesiae huius districtus erant 
•repletae mobilibus pauperum rusticorum nc deripeientur a militibus. 
") R.A.M. 128. 
") T. S. Jansma, De Economische en Sociale ontwikkeling van het Noorden, in 
A.G.N., dl. VI, bh. 131. 
*) R.A.M. 128. 
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straffen van 1625 werden per plakkaat van juli 1626 weer eens 
ingescherpt.39 Maar bewoners van Hulsterambacht en van andere 
polders langs de Schelde meenden dat deze algemene wetgeving hen 
niet raakte. Als contributiebetalers konden zij immers „sonder eenich 
empeschement int gaen ende commen" handeldrijven met de Beve-
landen en verderop. Zij voelden zich geen smokkelaars.40 Een na
dere verklaring van de Infante.gegeven 27 maart 1626, kwam deze 
interpretatie verstoren: de bepalingen van juli 1625 waren ook be
doeld voor „deghene betalende contributie aenden Vyant". De ma
gistraat van Hulsterambacht gaf bevel dat dit plakkaat „te dien fyne 
gheaffigeert sal worden ter respectieve havenen van Hossenesse, 
Cruyspolder ende Polder van Namen ende nietmin speciaelyck 
gheinsinueert te worden aen elck vande respective schippers al-
daer".41 We mogen aannemen dat de noordwaarts gerichte handel 
van het Ambacht niet op slag zuidwaarts draaide. In 1627 voelde 
Hulst zich genoodzaakt protest aan te tekenen tegen de contrabande 
van het Ambacht,42 die de hulsterse graanstapel dreigde te ruïneren. 
Maar de graan tran sporten over de Honte bleken, ondanks de expli
catie van maart 1627 op vroegere wetten, tóch geen contrabande te 
zijn. Het Hof had dit zo beslist na een verzoek van de magistraat van 
Hulsterambacht om opheldering in deze materie. Handel in graan 
van eigen bodem — „du creu du pays de Contribution" — was geoor
loofd, mits het gebeurde door de inwoners van het Ambacht — „que 
lesdits inhabitans ny autres n'en pourront faire trafique".43 Een half 
jaar later, augustus 1631, enterde het spaanse garnizoen van Hulst 
een scheepje, beladen met graan onderweg naar de rebelse gewesten. 
Het leek een soort test-case te worden: is er contrabande in het spel 
of niet? Het hof te Brussel, de geheime raad gehoord hebbende, gaf 
uiteindelijk bevel het scheepje te laten passeren.44 Het is vanzelf
sprekend dat dergelijke transporten zich niet keurig beperkten tot 
graan en de eerder genoemde meekrap. In vroeger jaren reeds werd 
op de terugreis „visch, harinck, aberdaen (stokvis), zalm, case oft 

»·) R.A.M. 189. 
«) R.A.M. 128. 
«) R.A.M. 189. 
**) G.A.H. stdr. 1626-1627. 
«) R.A.M. 189, akte van 29 november 1630. 
") R.A.M. 189, akte van 19 augustus 1631. 
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iet anders" meegevoerd.45 Deze import was door het plakkaat van 
juli 1625 eveneens illegaal geworden. Maar handelsbetrekkingen 
met het welvarende Holland en Zeeland zullen ál te verleidelijk zijn 
geweest. Wat viel er te verdienen in de berooide zuidelijke provin
cies? 

Het leven onder contributie garandeerde het Hulsterambacht 
waarschijnlijk geen absolute beveiliging tegen expedities van stro
pende soldaten, maar voor de economie van de polders bleek het toch 
profijt op te leveren. We kunnen ons afvragen hoe de Staten van de 
Verenigde Provincies gereageerd zouden hebben, wanneer het de 
hollandse financiers door de regering van het Zuiden onmogelijk zou 
zijn gemaakt het volle rendement te genieten van hun investeringen 
in de polders van het Ambacht. Brussel moest veel door de vingers 
zien, maar koos daarmee wel van twee kwaden de minste. De pa
rochies van het Ambacht verpauperden niet en daar profiteerden 
de kerken weer van. 

Keren we nu terug naar de kerkelijke positie van de Vier Ambach
ten. De bovenvermelde overgang van deze gebieden langs de linker 
Schclde-oever naar de jurisdictie van de vlaamse graaf in 1012, laat 
alle kerkelijke verhoudingen onverlet. Van oudsher behoorden de 
parochies tot het utrechtse diocees en ze bleven er bij tot de stichting 
van het diocees Gent in 1559. Sinds de verdeling van het bisdom 
Utrecht in aartsdiakonaten, in de loop van de elfde eeuw, ressorteer
de het dekenaat van de Vier Ambachten van Vlaanderen onder de 
deken van het utrechtse domkapittel.4ß Van hem ontvingen de 
pastoors hun aanstelling, naar hem vloeiden de penningen.47 Het 

«) R.A.M. 189, akte van 27 maart 1626. 
,e) S. Миііег, Hzn, Geschiedhnidige Atlas van Nederland, dl. I, Het bisdom 

Utrecht ('s Giavenhage 1921), blz. 52, 53, 59. 

" ) P. M. Grijpink, Regisier op de parochièn, dl. I, Quatuor Officia Flandriae 
(Amsterdam 1914), blz. 18: 1570-1571 proclamatio et institutio Mri. Joannis Dale 

ad par. eed. de Hulst vac. p. ob. Dni Cornelii de Cuelen uit. poss. Ex gratia Dni 
Archidiaconi ad scriptam Revdi. Dni. Ep. Gandensis 30 flor. alioquin solvint 28 
scuta. Acta 30 decembris; 1572-1573: proclamatio et institutio pro Dno Martino 
Loots S.T.L. ad alteram portionem eccl. par. de Hulst vac. p. mort.Dni Willibrordi 

uit. poss. ej. ex compositione propter praesentem temporis injuriam 25 flor. caroli, 
alioquin solvisset 28 scuta. Act. 3 Junii. 
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nieuwe gentse Decanatus Hulstensis was echter niet identiek aan het 
oude utrechtse dekenaat Quatuor Officia Flctndriae. Dit laatste telde 
naast de vier hoofdplaatsen Hulst, Axel, Assenede en Boekhoute nog 
achtentwintig andere parochies,48 terwijl de heerlijkheden Saaf-
tingen, St. Jansteen, Watervliet en Waterdijk wel gelegen waren 
binnen de limiet van het utrechtse dekenaat, maar thuishoorden on
der het bisdom Doornik.49 Na de stichting van het bisdom Gent 
werd een dekenaatsindelmg opgezet, die geen rekening meer hield 
met het historische utrechtse dekenaat en de doomikse enclaves. 
Maar welke ideeën dan wél voorzaten bij die nieuwe indeling, is 
mij een volkomen raadsel. De oudste officiële tot nu toe gevonden 
lijst van gentse dekenaten stamt van de diocesane synode van 1609.50 

Zij telt het stadsdekenaat Gent en nog zeven landelijke. Evergem, 
Oudenaarde, Hulst, St Niklaas, Dendermonde, Tielt en Deinze. 
Dit kan een origineel plan van bisschop Damant zijn of berusten op 
een reeds bestaande situatie. Het is onzeker. Niets wijst erop dat al 
onder de eerste bisschop Jansenius een dekenaatsindeling was door
gevoerd. In zijn bestuursperiode werden te Hulst nog clerici geïnsti
tueerd door de aartsdiaken van de utrechtse dom, overigens niet 
zonder contact met de bisschop van Gent, want op diens verzoek is 
de aartsdiaken tevreden met een geringer institutiegeld dan gewoon
lijk.51 Verder was m 1584 de pastoor van Axel nog deken van de 
Vier Ambachten, wat er op zou kunnen wijzen dat de oude utrechtse 

48) Muller, aw, bh 123, Gnjpmk, aw, blz ХШ telt echter in het dekenaat 26 
parochies, inclusief de \ 1er Ambachtshoofdplaatsen 
" ) Muller, a w , blz 122, Rogier, a iv , dl I, blz 232, Warnkomg, aap, dl. I, blz 
477, Adnaanse E\eraard, aw., blz 12 
3 0) Een „svnode van 1609" is er in feite nooit geweest, omdat bisschop Damant 

ontijdig overleed Hij had echter volledig klaar wat ter synode goedgekeurd zou 
moeten worden en ter wille van de volledigheid publiceerde De Ram deze nooit 

gepromulgeerde statuten \an 1609 toch in zijn verzamelwerk Synodtcon Belgtcum, 

dl IV, waar m tit XVIII, cap I staat Quoniam utraque Synodus Provincialis 

Mechlimensis ordmat Episcopis Provinciahbus, ut pro sua discretione Archipres-
byteros seu Decanos Christianitatis assumèrent, qui possent Pastores Consilio et 
exemplo prodesse, quique non pluribus praeficerentur Ecclesiis, quam commode 
possent regere Hmc est quod in nostro Episcopatu Gandavensi octo sint constituti 
Archipresbyteratus 
01 ) Zie aantekening 47 
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indeling toen nog van kracht was.52 De gentse zetel was van 1576 tot 
1591 practisch vacant. Bisschop Damant zal dan na 1591 begonnen 
zijn de kerkelijke administratie over de Vier Ambachten in zijn dio
cees te intercorporeren. Deze veronderstelling lijkt gesteund te wor
den door het benoemingenregister van het bisdom: het vertoont een 
hiaat van 1577 tot 1591, en eveneens door de Acta Episcopatus: deze 
zijn onderbroken van 1589 tot 1609. In 1599 fungeerde, zoals we 
zagen, pastoor Ghysbrechts als deken van de „christenheyt van 
Hulst" en hieruit mogen we wel afleiden dat bisschop Damant toen 
al een — wellicht nog provisorische — dekenaatsindeling geformeerd 
had, eventueel nog goed te keuren door een synode. De eerstvolgen
de diocesane synode was die van 1613 en ze nam de dekenale en 
parochiële ordening uit Damants periode onveranderd over.53 Tot de 
Decanatus Hulstensis behoren dan de volgende 21 parochies: 

uit het H ulster ambacht: uit het Assenederambacht: 
Hulst Willemskerke en Vroondijk 
Pauluspolder Wachtebeke 
Hengstdijk uit het dekenaat Waas: 
Polder van Namen Kieldrecht 
Hontenisse en Ossenisse Kallo 
uit het Axelerambacht: Verrebroek 
Axel Vrasene 
Beoostenblijde St. Gillis 
Zuiddorpe St. Jansteen 
Zaamslag Saaftingen Sinte Marie 
Aandijk Saaftingen Sinte Laureine 
Otene en Triniteit 

In deze lijst worden zes voorheen zelfstandige parochies tot drie 
teruggebracht. Ossenisse wordt gevoegd bij Hontenisse, omdat het 
in het eerste anderhalf decennium geen eigen pastoor had. Waarom 
de vier andere geünieerd werden, is mij onbekend. Een andere lijst 

з г) Deken Nootschale vluchtte in 1586 naar Hulst. (Adriaanse, Gectetikboék, blz. 
99). Hij overleed in 1613 te Gent, waar hi] possessor was van het O.L. Vrouwe
altaar in de St. Baafs (R.A.G.B. 155). 
5Э) R.A.G.B. 134, Liber Beneficiorum Episcopatus Gandensis. 
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uit 1609 noteert deze kerkdorpen gescheiden en komt zo tot een aan
tal van 24.54 

Dit was de omvang van het Decanatus Hulstensis op papier. De 
realiteit was anders aan het begin van de zeventiende eeuw: Axel was 
sinds de herovering door Maurits op 17 juli 1586 staats;55 om deze 
stad te beveiligen liet Maurits in hetzelfde jaar een serie dijken door
steken en immense inundaties brachten de verdrinkingsdood over de 
dorpen Beoostenblijde, Otene, Triniteit, Aandijk56 en Zaamslag;57 

Willemskerke was vóór 1570 al in de golven verdwenen en Vroon-
dijk verdronk in 1601;58 Saaftingen Sinte Marie werd aan het water 
prijsgegeven toen bij de strijd om Antwerpen in 1584 de Zeeuwen 
de dijken doorstaken5" en Saaftingen Sinte Laureins was de Aller-
heiligenvloed van 1570 nooit meer te boven gekomen.60 

Nog slechts veertien parochies vormden dus in feite het dekenaat 
Hulst, toen Albertus van Oostenrijk in 1596 Stad en Ambacht weer 
naar de Spaanse kant trok.61 In Gent stond de bisschop gereed om 
over de herwonnen kerkdorpen zijn kromstaf uit te strekken, de 
ketterij weg te vegen uit dit diocesane randgebied. De restauratie van 
het kerkelijk en maatschappelijk leven kwam in de meeste parochies 
maar moeizaam op gang, want de kernen ervan, kerk en pastorie, 
waren niet meer dan een ruïne 

Om te vermijden dat de grote lijnen van die restauratie al te zeer 
boven het hulsterse dekenaat gaan zweven, komt het mij gewenst 
voor eerst door middel van korte historische schetsen het leven in 

S4) E. H Vyncke, Geschiedkundige schets over de kerk van Verrebroek, m A.O 
K . W , dl. XXXI (1914), blz. 169, De Ram, я w , dl. IV, blz. 65. 
" ) J. Wesselmg, De geschiedenis van Axel, (Groningen 1966) blz. 97, L. van der 
Essen, Politieke geschiedenis van het Zuiden, 1S85 1609 m A.G Ν., dl V, blz. 250 

»·) Muller, a.w, blz 133-137. 
c 7) a.w, blz 133, Zaamslag werd herdijkt en herbouwd in 1651 

s«) a.w , blz. 141. 

*») J. de Wilde, Hel Land van Waas m 1574 en 1575, in A O.K.W , dl XLVII 

(1935) blz. 62 

•0) tap., blz. 61 
β 1) In 1642 wijzigde bisschop Tnest het dekenaat "ad mehorem dioecesis directio-

nem": St. Gillis en гаьепе gingen naar het dekenaat Waas, Wachtebeke naar het 
dekenaat Evergem. Moerbeke en Stekene naar het dekenaat Hulst (De Ram, a.w, 
dï. IV, blz. 177) Deze grensverandenng kan in de opzet van deze studie verwaar
loosd worden 
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stad en dorpen tot aan de grote ommekeer van 1645 in beeld te 
brengen. Veel gegevens over het wel en wee van de parochies in dit 
dekenaat, vooral van die in het Hulsterambacht, komen daarbij voor 
het eerst op papier. 

§ 2. Hulst 
Patroon van cíe kerk St. Wilhbrord/us, 
presentator van de cura, deken en kaptttel van Kortrijk; 
dominus temporalis, de graaf van Vlaanderen. 

Op 27 september 1591 zond de Staten-Generaal een lelicitatie-
brief naar graaf Maunts, die op de 25e van dezelfde maand het ste
deke Hulst had ingenomen na een beleg van enkele dagen.62 Hare 
Hoogmogenden hadden reden zich de handen te wrijven om deze 
aanwinst, want vanuit de kleine vestingen Hulst en Axel kon de 
scheepsweg naar Antwerpen nu ook vanaf de linkeroever gedachter 
onder controle gehouden worden; een nog groter deel van het vlaam-
se land dan voorheen zou nu onder de duimschroef van de contri
butie komen en het stadje kon wellicht mee dienst doen als basis voor 
een aanval op Antwerpen, indien de Heren heimwee mochten krij
gen naar die zetelstad, waar hun nog pas geleden de grond onder de 
voet te heet was gestookt door Parma's geschutsvuur.es Kreeg de 
jonge Maunts een schouderklopje en een pluim op zijn hoed van
wege Hulst, het kostte de jonge Michael de Castillo, waarnemend 
commandant in het vestinkje, de kop, want Parma was tot diep in 
zijn soldatenhart verbolgen over deze wapenstrijking eer één schot 
van hollandse kant was gelost.e4 Hulst en Hulsterambacht in staatse 
handen vereisten nu nog méér spaanse troepen ter linkerzijde van 

ei) E. van Meteren, Belgische ofte NederJantsche Historie van onsen tyden, (Delft 
1605), blz 280, P. C. Bor, Vervo/gk \ande Nederhntsche Oorloghen ende ge
schiedenissen, dl IV, (Leiden 1630), bl¿ 35, Ρ J. Brand, De belegering van de 

stad Hulst in 1591 en 1596, m Jaarboek van de Oudheidkundige Kring „De Vier 

Ambachten" te Hulst, (1964-1965), blz. 34. 

•3) Piienne, a w , dl. IV, blz. 167; L.J.Rogier, Eenheid en scheiding, (Utrecht 

1968г, Aula 367), blz. 124. 
e l ) Brand, t.a.p. blz. 34, R Fruin, Tien jaren uit de 80-jarige oorlog 1588 - 1598, 
(Utrecht 195911, Aula 28), blz. 83. 
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Antwerpen en ze konden maar node gemist worden in de veldtochten 

tegen Frankrijk.e 5 

Strategisch gezien had het bezit van Hulst, naast Axel, Terneuzen, 

Biervliet toch wel van grote waarde kunnen zijn. Naar het noorden 

toe grendelde het stadje het Hulsterambacht af en de verbinding 

naar het zuiden, tussen St. Jansteen en Clinge, kon door inundatie 

van de polders vanuit oost en west zo versmald worden, dat een 

defensie met betrekkelijk weinig manschappen mogelijk was. Hulst 

had zo een goede uitvalsbasis kunnen bieden voor raids en sabotages 

in het land van Waas tot aan Antwerpen en Gent toe. Het zal wel 

een raadsel blijven waarom deze ten opzichte van de vijand zo 

gunstige ligging niet is uitgebuit. In de jaren na 1591 voerde Mau-

rits van Nassau in andere gewesten een triomfantelijke reeks zomer-

campagnes uit . 6 6 Wat hij aan bezetting in Hulst had achtergelaten 

mocht geen naam hebben. De gouverneur van Antwerpen, Mondra-

gon, en de opperbaljuw van Waasland, Servaas van Steelant, hielden 

er rekening mee dat het stadje toch gevaar zou kunnen opleveren. 

Zij versterkten direct na de overgave aan de Staatsen de dicht bij 

Hulst gelegen spaans gebleven dorpen St. Jansteen en Stekene, 

waardoor ze in feite de verbinding van Hulst met het zuiden blok

keerden. β 7 Dit vonden de Zuidelijken blijkbaar wel voldoende voor

zorg, want noch onder Ernst van Mansfeld (1592-1594) noch onder 

Ernst van Oostenrijk (1594-1596) zijn serieuze pogingen tot herove

ring van Hulst ondernomen. En wat bewoog de noordelijken? Het 

bezit van de Vlaamse gewesten langs de monding van de Schelde 

was waarschijnlijk belangrijker vanuit economisch oogpunt — een 

levensader van Antwerpen stevig dichtknijpen — dan vanuit het mili

taire. Daardoor is het in de jaren 1591 tot 1596 vrij rustig gebleven. 

De handel kon herleven door de kleine scheepvaart naar de zeeuwse 

en hollandse eilanden, de week- en jaarmarkten brachten de oude 

bedrijvigheid terug. e 8 De hervormden bezaten de kerken en de 

kerkelijke goederen. Zij hoorden het Woord van de predikanten 

β 5 ) P i r e n n e , a.w., dl . IV, blz. 202. 
o e ) Rogier, Eenheid, blz. 117. 
6 7 ) Chronicfue de Castro, blz. 129. 

•s) G . A . H . stdr. 1595-1596. 
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Jan Hartman en Loys vander Vesten,β9 onder het toeziend oog van 
gouverneur Georg Everhard graaf van Solms.70 

Op 11 februari 1596 vierde Albert van Oostenrijk zijn entree te 
Brussel. Hij had geld in zijn buidel, troepen in zijn gevolg. Na suc
cesrijke manoeuvres langs de franse grens, dook hij nog in de zomer 
van hetzelfde jaar op in Antwerpen en in het land van Waas. n 

Graaf Maurits was niet onkundig van Albertus' troepenbewegingen. 
Hij zond versterkingen naar Hulst, perfectioneerde de fortenlinies 
ten oosten en ten westen van de stad, Het de polders Absdale, Clinge 
en Kieldrecht munderen, dingeerde op het bericht dat Albertus zijn 
zinnen op Breda gezet had, zijn troepen op 29 juni in de richting 
van die stad, keerde ijlings op zijn schreden terug toen hij in Bergen 
op Zoom vernam dat de Aartshertog tóch in het Waasland legerde 
en was te laat in Hulst om de stad aan de zuidkant nog effectief te 
beveiligen· op 8 juli hadden de spaanse troepen zich al ingegraven 
in de buurt van Clinge.72 Daarmee begon de slag om Hulst, een 
bloedig bedrijf op dijken en in moerassen, met gevechten van man 
tot man om de fortificaties, met kanonnades op de stad, tot de graaf 
van Solms 17 augustus een trompetter naar het spaanse kwartier 
zond met het verzoek te accorderen. De verhezen bij vriend en 
vijand waren groot, de stad tot een ruïne geschoten; Albert be
haalde een pyrrhusoverwinning, Solms werd door de Staten van 
Zeeland de dienst opgezegd.7S „Somma daer en is noch gheen 
stadt in Nederlant geweest daer so veel stormens, vechtens ende 
uutvallen geschiet zyn, noch daer meer voie in so corten tyt voor 
gebleven is, noch so veel Adeldoms, Capiteynen ende Bevelhebbe-
ren", onnoteerde Van Meteren 74 Voor Albert en Maurits woog het 
prestige het zwaarst, want het strategisch belang van Hulst had nooit 
veel gewicht in de schaal gelegd Toch „Het stedeken was redelyk 

·») G A H . stdr Π 9 2 1593, Acbannse, Gedenkboek, bh 100 
7 0 ) Van Ldnsberglic я w., blz 2 6 6 
7 1 ) P i renne, a u> dl IV, blz 2 1 3 , Fru in, Tien jaren, blz 2 2 0 
™) Van Lansberghe, aw, bh 267, 2 6 8 , Brand, t a p blz 38, 39, Μ Ρ de Bruin, 

Oostehyfe Zeeuws Vlaanderen van de 16e eeuw tot de Vrede van Munster, in 

Zeeuws Tijdschrift, jg VI (1956), blz 95 
7 a) Frum, Tien jaren, blz 225, 226 
T4) Van Meteren, η w , b h 331 
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sterck van ghelegentheyt", heeft Van Meteren horen zeggen.7Б De 
Staatsen ondernamen evenwel tot 1645 toe geen krachtige pogingen 
tot herovering. 

De stadsrekeningen vertellen in nuchtere taal de ontreddering van 
Hulst, de desolaatheid van het Ambacht. Veel woningen waren tot 
puin geschoten, door de soldaten verder gesloopt en opgestookt, de 
enkele bewoonbare gerequieerd voor de inkwartiering van het spaans 
garnizoen; de pest heerste, inundaties brachten wateroverlast, „by 
laute van middele" kon de magistraat bijna geen personeel aan
nemen, zelfs geen stadsdokter of vroedvrouw.76 Een beroep op Brus
sel en Antwerpen bracht enkele honderden guldens op voor de repa
ratie van de stadswallen en de parochiekerk en ten bate van de laatste 
een accijnsverhoging op wijn en bier. " De landsregering was overi
gens niet bij machte royale subsidies te verstrekken: Albertus zelf 
droeg voortdurend een bedelnap. Ze schoof de lasten terug naar 
de bewoners door weer octrooi te verlenen voor hogere accijnsen 
op graan, vlees, meel, zeep, fruit, nóg weer eens op bier,78 en voor 
nieuwe heffingen als bijvoorbeeld op de import, op in- en uitgaande 
paarden, op de táp van bier.79 Verder moest de stad zich maar zien 
te redden met verpachtingen en leningen bij de burgerij.B0 Uit deze 
middelen diende ze in de eerste plaats de inkwartieringskosten van 
de garnizoenen te betalen,81 tientallen jaren een geldverslindend 
gastheerschap, waaraan eigenlijk ook de meeprofiterende districten 
Hulsterambacht en Land van Waas moesten bijdragen, maar ze 
kwamen zelden over de brug.82 

Het economisch leven in de stad, met als pijlers handel en brou
werij, kwam pas weer op dreef tijdens het twaalfjarig Bestand. De 
magistraat en de baljuw van Axel kwamen „corts na de publicatie 
vande trêves" het schepencollege van Hulst bezoeken „tot congra-
tulatie ende omme alle goede correspondentie als nabueren te fo-

•») a.w., blz. 3 3 1 . 
·») G.A.H. itdr. 1600-1601, fol. 25, 26. 
") G.A.H. Regestenlijst Stadermann 134, 149; stdr. 1597-1598, fol. 35. 
'β) G.A.H. stdi. 1613-1614, fol. 23, 67. 
'») G.A.H. stdr. 1600-1601, fol. 6, 18. 
B°) G.A.H. stdr. 1607-1608, fol. 16. 
8 1 ) G.A.H. stdr. 1597-1598, fol. 50. 
»*) G.A.H. stdr. 1610-1611, foL 58. 
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veren". Met zes kannen wijn beklonken de heren hun nu legaal ge
worden relaties. Samen benaderden zij de Hoge Admiraliteit te Mid
delburg en de Aartshertogen te Brussel om de nodige octrooien en 
vrijgeleides te vragen voor handelsexport naar de Verenigde Provin
cies en 'sKonings gewesten, nu door de inundaties scheepsverkeer 
mogelijk was geworden langs Axel en door de Saaftingen naar Zee
land en hogerop.es Gelijke tred hiermee hield de agrarische opleving 
in het Hulsterambacht: herdijkingen van bevloeide polders werden 
gefinancierd en aanbesteed door geldschieters uit Noord en Zuid, 
met gul geconditioneerd verlof van Brussel en Den Haag.84 Land
bouwers kwamen er zich weer vestigen, ze zaaiden en oogstten, 
maar of ze hun granen vervoerden naar Hulst, dat het recht van 
stapelmarkt bezat voor heel het Ambacht,85 mag betwijfeld worden. 
De herdijkingsoctrooien lieten de zeer welkome hollandse financiers 
hierin de vrije hand. Toch ondernam de stadsmagistraat pogingen 
om dit recht, een pijler van het stedelijk handelsverkeer, te hand
haven. Toen na het einde van de Treves de polderboeren langs de 
Schelde er weinig voor voelden hun profijtelijke handel met de nu 
weer opstandige gewesten benoorden de Honte te ruilen voor die 
met het Zuiden,θβ blokkeerde de stad haar bijdragen aan de polder-
bedijkingen en verzocht Brussel met klem het aloude octrooi van de 
stapel nogmaals te bevestigen.87 Overigens zonder succes. Politiek 
gezien was het waarschijnlijk veiliger om de hollandse financiers van 
het Ambacht geen stapeldwang op te leggen. De commercie van 
Hulst had inderdaad veel te verduren. Na 1621 moest zij contre 
coeur gaan trachten een graantje méér mee op te pikken op het toch 
al schrale erf van de zuidelijke Nederlanden. Zakenrelaties met de 

в э) G.A.H. stdr. 1609-1610, fol. 50. Hulst had vanuit zijn binnenhaven een eigen 
waterverbinding met de Schelde, het z.g. havenkanaal. Na 1596 stationneerde Mau-
rits echter een korvet aan de ingang van dit kanaal bij Campen, waardoor het 
scheepsverkeer stilviel, het onderhoud van het kanaal stagneerde, de stadshaven 
toeslibde. Vanaf 1609 kon Hulst profiteren van nieuwe verbindingen met de Schel
de en daarom bouwde het nieuwe kaden aan de zuidkant van de stad, bij de 
Bagijnepoort. De oude stadshaven verdween. 
M ) R.A.M. 1733 tot 1736; S. J. Fockema Andrea, Studien over waterschapsgeschie-

denis, dl. V, Zeeuws Vlacmâeren, (Leiden 1950), blz. 23, 25. 
·«) G.A.H. Regestenlijst Stadermann 127. 
'·) R.A.M. 128, 189. 
" ) G.A.H. stdr. 1626-1627, fol. 70. 

85 



staatsen waren officieel verboden, maar tegen betaling van forse 
licenten zal Brussel de vaait op de vijand ook bier oogluikend toe
gestaan hebben,e8 Toch was dit voor Hulst, levend op een smalle 
economische basis, een te riskant bedrijf wegens de krijgswisselvallig-
heden. Het was veiliger de connecties met het Zuiden uit te breiden, 
maar de verbindingen te water ontbraken. Daarom trad de magistraat 
van Hulst in 1626 in overleg met de magistraat van Stekene over de 
aanleg van een kanaal tussen de beide plaatsen. Hulst zou zo via 
Stekene en de reeds langer bestaande waterweg Stekene—Moerbekc 
toegang krijgen tot Gent.89 Brussel gaf zijn fiat, want een dergelijke 
zuidwaarts gerichte waterverbinding paste best in de aartshertoge-
lijke economische en militaire planning,90 de Vier Leden 's Lands 
van Vlaanderen zouden hun beurzen ietwat openen — de onderhan
delende magistraten trokken slim een wissel op het algemene nut van 
dit kanaaltje —, de deken en de bisschop schonken hun zegen en in 
1628 kwam het karwei gereed.91 Het bleek geen succes. De regu
lering van het waterpeil deugde niet en de hulsterse handel noch de 
militaire fouragedienst had baat bij een droge sloot.92 

Na het Bestand is de economie van de stad op een laag pitje blij
ven staan; hoe laag dat brandde is door gebrek aan voorstudies moei
lijk te bepalen. Een zekere welvaart mag er dan geweest zijn, de ma
gistraat kampte toch permanent met kastekorten, waardoor hij ge
dwongen werd de accijnsenspons nog krachtiger uit te wringen en 
op allerlei posten te bezuinigen 93 De rol van de stad als militair 
centrum voor de hele streek ging haar financiële draagkracht te 
boven.94 Het herstel van de vestingwerken rond de stad, na de re-
θ 8) J A van Houtte, Economtsche en sociale ontwikkeling van het Zuiden, 1609 

1748, in AGN , dl VII, blz 409 

»·) Adnaanse. Gedenkboek, bh 108, G A H stdr. 1626 1627, fol 61, 69, H Rot

tier, La Flandre Zélandaise, Etude de Geographie régionale, (Antwerpen 1970), 
blz 111, waar 1628 gelezen moet worden in plaats van 1638. 
»0) Van Houtte, f я р , blz 413 

«) G . A H stdr 1628 1629, fol 16, 62, 65, Van Lansberghe, a w , blz 39. 
·*) G A H . Regestenlijst Stadermann 184 
M ) G A H . stdr 1602 1603, fol. 20-22, zelfs het afsluiten van een lening buiten de 
stad werd moeilijk, mits „de stede is buvten gheloove", stdr 1613-1614, fol 23, 
41, 67 
ί 4 ) G A H stdr 1615-1616, fol 53 de burgemeester van Hulst en de baljuw van 

Hulsterambacht reizen naar Antwerpen en Brussel om vermindering van de mili

taire lasten te vragen; stdr 1637 1638, fol 44 
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ducrie van 1596 met spoed ter hand genomen,95, werd wel niet 

verwaarloosd tijdens en na het Bestand,96 maar de energie was eruit. 

De werkzaamheden namen toe en af naargelang de meer of minder 

acute oorlogsdreiging. Zo bij het uitgaan van het Bestand;97 zo in 

1626, toen Frederik Hendrik vanuit het Saaftingergat een vergeefse 

aanval ondernam,48 bij diens agressies tegen Hulst in 1637, 1639, 

1640, 1643 in het kader van het bondgenootschap met Frankrijk98 

en natuurlijk bij het grote beleg door de staatse troepen in 1645.100 

De jaren 1635-1645, de periode van de „slepende oorlog",101 is voor 

het noorden van Vlaanderen, a fortiori voor het Land van Waas en 

de stad Hulst, een cumulatie van ellenden geweest troepenverplaat

singen, rooftochten, represailles door franse en staatse legerbendes in 

heel het land tussen Antwerpen en de kust vanuit Philippine, Axel 

en Biervliet.102 

De restauratie van het katholieke leven in het stadje Hulst ver

toont vanzelfsprekend hetzelfde beeld als de restauratie van het 

maatschappelijk leven, wat moeizaam op gang komend tussen 1596 

en 1609, trekt het veel profijt van de twaalfjarige oorlogspauze en 

lijkt daarna te stagneren op een wat gezapig niveau. Deze parochie 

is nooit een fleurige kerktuin geworden, ze is eerder een wat arme

tierig volkstuintje met eentonig gewas, schuchter ineengedoken bin

nen de wallen. De tijds- en milieufactoren lieten geen rijke religieuze 

cultus toe. De benauwde verzuchting naar veiligheid voor lijf en 

"5) G A H. stdr. 1597-1598, fol 47, 1608 1609, fol. 44 

»·) G.A.H. stdr. 1615-1616, fol 42, 1618-1619, fol 44, garnizoenen van velerlei taal 

en stam weiden in de stad gelegerd Spanjaarden, Walen, Duitsers, Italianen, Ieren, 

voetvolk en ruiterij, de kosten \an de inkwartiering waren voor de stadsmagistraat 

<") G A.H 1622-1623, fol. 53 
β8) G A.H. 1626-1627, fol 54, Chronique de Castro, blz 179, Kervyn de Letten-

hove, Histoire de Flandre, dl VI, Temps modernes (Bruxelles 1850), blz 431. 

ne) j w Wijn, Krijgsbedrijven onder Frederik Hendrik, in A G N dl VI, blz 275-

279, 281, Kervyn de Lettenhove, aw, blz 445 
im>) Van Lansberghe, a w , blz 267, Wijn, t.a ρ , blz. 283 
I 0 1) Ρ Geyl, Gcsc>iie<iciiis van de Nederlandse Stam, dl I, tot 1648, (Amsterdam 

1948), blz 509, 516. 
in) De Potter-Broeckaert, a w , Assenede, blz. 135, vergelijk Wijn, tap , blz. 283, 

noot 1, Rottier, aw , blz 109 
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leden, naar zekerheid van spijs en drank blijft de grondtoon in deze 
parochie. De horizont reikt niet verder dan de stadspoorten; daarbin
nen wordt volgzaamheid het kenmerk van ware kerksheid, de pre
occupatie met andermans feilen de standaard van eigen moraal. Het 
duikt wat muf in dit kleine wereldje. Maar we mogen geen wijd-
geopende vensters verwachten, waar onverhoeds de gevreesde vijand 
van de ketterij en de wanorde zou kunnen binnendringen. Bisdom en 
regering zien toe, dat niemand verloren loopt buiten de omheining 
van wet en orde. 

Over het wel en wee van de katholieken onder staats bewind in 
de periode 1591 tot 1596 kan door gebrek aan archivalia weinig 
gezegd worden. De stadsrekeningen over deze jaren noteren slechts 
uitgaven die in verband staan met de hervormde eredienst en het 
archief van het bisdom Gent zwijgt in alle talen. De kerkelijke ad
ministratie over de Vier Ambachten is waarschijnlijk eerst in deze 
jaren op een of andere wijze van de grond gekomen in de chaos van 
een jong diocees, dat pas onder het bewind van bisschop Damant, 
dus na 1590, op een vaste koers ging varen. De pastoor van Hulst 
was in 1591, na de overgave van zijn kerk aan de hervormden, 
ongehinderd vertrokken naar de spaans gebleven gewesten. ш Hij 
heette Jan de Cock, was in 1587 te Hulst benoemd104 en hij overleed 
in 1598 te St. Gillis.105 Hij was de opvolger geweest van pastoor 
Martin Loots, in 1572 door de aartsdiaken van de utrechtse Dom 
benoemd te Hulst1 0 6 en van 1586 tot zijn dood in 1610 poeniten-
tiarius van de gentse St. Baafs.,07 Deze Loots kwam in 1609, onder 
de schutse van het Bestand, zijn vroegere standplaats nog eens be
zoeken. De magistraat vereerde hem toen met acht kannen wijn. 
Hij was immers 24 jaren pastoor geweest, noteerde de stadsklerk bij 
deze uitgave.108 Dus tot 1596. In feite werkte Loots slechts in het 
pastoraat van deze stad tot aan zijn benoeming te Gent in 1586, maar 
hij zal bezitter van de tweede fortio pastoralis zijn gebleven — en dus 

1 0 Э ) Van Lansberghe, a.w., blz. 266. 
l < n ) Adriaanse, Gedenkboek, blz. 100. 
'•Ό R.A.G.B. 155; Bijlage I pastoorslijsten. 
l m ) Grijpink, a.w., blz. 18; zie noot 47. 
, 0 ' ) Hellin, a.w., blz. 219. 
""O G.A.H. stdr. 1609-1610, fol. 49. 
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de jure pastoor — tot aan de komst van pastoor Ghysbrechts in 1596. 
De eerste fortio -pastoralis was in 1570 gegeven aan Joannes van 
Daele, eveneens nog door de utrechtse aartsdiaken.109 Van Daele 
was in Hulst zielzorger naast Loots, tot hij in 1585 promoveerde tot 
aartspriester van de gentse kathedraal. Hij bleef dit tot aan zijn dood 
in 1602.110 Kort voordien was ook hij, „beyaert Pasteur", in Hulst 
geweest om enkele, niet nader omschreven zaken tussen de stad en 
de parochiekerk te regelen. Van Daele en zijn gezelschap werden op 
stadskosten per wagen van Gent gehaald en teruggebracht. De ma
gistraat offreerde hem niet alleen een erewijn, maar ook een klein 
banket in het Landshuis. Er zullen belangrijke punten op de agenda 
hebben gestaan. Overigens konden de heren schepenen de ruim zes 
ponden groten van dit banket nadien weer uit eigen beurs terug
betalen. Bij de auditie van deze rekeningen haalden de commissaris
sen van de graat een dikke streep door deze post en schreven erbij: 
„gheroyeert als noodeloos ende excessyff".ш Beide yortiones fasto-
rales zullen in 1596 gegeven zijn aan pastoor Ghysbrechts. Het aan
tal gelovigen was, volgens een latere toelichting van deken Maeye, 
te gering geworden voor twee pastoors.112 De vrije en openbare uit
oefening van hun religie was de katholieken tijdens het staatse be
wind ontnomen. Een normale procedure. Het leven in de stad kreeg 
een hervormd stempel opgedrukt, waarbij vervolging, plagerij of 
bewuste pressie op de overtuiging van de katholieke poorters waar-

' ··) Gnjpmk, aw., blz. 18. 
" 0 ) Helhn, a.w, blz. 206. 

' " ) G A.H stdr 1601-1602, fol. 38, 47; in de stadsrekeningen worden de posten 
steeds genoteerd in ponden schellmgen-groten-mijten; 1 pond = 20 schellingen, 
1 schelling = 12 groten, 1 groot = 24 mijten (of 12 penningen). De groot is de 
basismunt voor de rekeneenheden, vandaar schrijfwijzen als 1 pond groten, 1 
schelling groten 1 Pond vlaams = 1 pond groten = 6 gulden. Na de vijftiende 
eeuw was de stuiver de basismunt en in het betalingsverkeer de norm voor de waar-
deberekenmg van alle grotere en kleinere pasmunten 1 stuiver = 2 groten, 1 schel
ling = 6 stuivers, 1 (karolus-)gulden = 20 stuivers; 1 daalder = 30 stuivers; 1 al-
bertijn = 45 stuivers, 1 patagón = 48 stuivers; 1 dukaton = 60 stuivers; 1 soeve
rein = 120 stuivers. Vergelijk H Enno van Gelder, De Nederhndse munten, 
(Utrecht 1965, Aula 213), passim. 
' " ) D.V. 1610 
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schijnlijk achterwege bleef of op zijn minst geen naam mocht heb

ben. 113 

Voor de beschrijving van de katholieke restauratie ná 1596 kun

nen we terecht bij de stadsrekeningen en, vanaf 1610, bij de infor

maties van dekens en bisschoppen. De zorg voor het kerkelijk leven 

in de stad en in de buitenparochie was van oudsher mede een taak 

van de magistraat. Zonder verder commentaar schakelde deze zorg 

in 1596 van de hervormde eredienst over op de katholieke. Het ver 

schil tussen beide confessies zou híer naar de penning gemeten kun

nen worden, de katholieke kwam de stad aanmerkelijk duurder te 

staan. Het geweld van de spaanse kanonnen bij de belegering van 

1596 had de parochiekerk, tegenover het stadhuis gelegen aan de 

Grote Markt, zulke zware wonden toegebracht, dat het herstel ge

taxeerd werd op zes- tot zevenduizend gulden — voor de toren zelfs 

het dubbele — „veu que aultiement l'on ny peuk en temps pluvieux 

célébrer le service divin".1U Aan zo'η kostbare restauratie hoefde de 

magistraat voorlopig niet te denken. Het herstel van de vesting-

werken, de inkwartiering van de garnizoenen, de organisatie van de 

stadsreiniging ter bestrijding van een pestepidemie en een reeks 

andere uitgaven slokten de beschikbare financien op. 1 1 5 De kerkekas 

zal bij het vertrek van de hervormden wel leeg zijn achtergebleven 

en de kerkegronden, gelegen in de polders van Absdale en Clinge, 

waren op bevel van graaf Maurits vóór het beleg van 1596 geinun-

deerd.116 Nog in 1611 was de financiële situatie van de kerk erg 

schamel, volgens bisschop Maes bezat ze niet meer dan acht ponden 

groten.117 Het geld voor de meest dringende herstellingen werd ge

vonden op de traditionele manier, verhoging van de accijnsen op 

u s ) Ik meen tot deze conclusie te mogen komen op grond van een notitie in de 
stadsrekening 1610 1611, fol 48 de magistraat van Hulst presenteerde zes kannen 
wijn aan de hervormde predikant Louis van der Vesten „alhier m de stede ge-
commen int regard vande goede correspondentie ende favorabelen dienst de gemeene 
msetenen catholique persoonen betoont ende ghedaen geduerende zyne residentie 
alhier ende principalyck int overcommen deser stede anno 1596 int helpen maecken 
vande appoinctemente onder de ghehoorsaemheyt van haere Hoocheden" 
11 *) G A H Regestenhjst Stadermann 134 
u s ) G A . H stdr. 1597-1598. 
l l e) Adriaanse, Gedenkboek, blz 101 
117) R A G B 167/2, visitano Maes 1611 
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bier en wijn. De magistraat vroeg in Brussel octrooi voor deze be
lastingen en de regering verleende ze op 14 april 1597 voor een 
periode van drie jaren.118 De heffing van deze accijnsen werd jaar
lijks verpacht door de magistraat. In 1611 bracht dit ongeveer 400 
gulden op, volgens een notitie van bisschop Maes. l le Met een start
subsidie, door Brussel geschonken,120 en met de opbrengst van ge
noemd octrooi kon het stadsbestuur geleidelijk de kerk laten repa
reren. De etappes daarvan worden in de stadsrekeningen niet be
schreven, maar met zo weinig geld achter de hand kunnen er slechts 
noodverbanden zijn gelegd. Uit terloopse informaties kan evenwel 
een toenemende bruikbaarheid van de kerk geconstateerd worden: 
de Jezuïeten van Brussel preken er tijdens de advent en de kerstdagen 
van 1598; de Capucijnen van Dendermonde de vasten van 1599;121 

in 1600 of 1601 komt een „Capellaen vanden Eerw. Heere den 
Bisschop van Gendt" de altaren wijden en wordt een organist, Jooris 
Waghenaers, aangesteld;12z op sacramentsdag van 1601 kan de grote 
klok weer geluid worden „die tzichtent de Reductie noyt ghesteken 
en es gheweest",12S en nog tijdens het episcopaat van bisschop Da-
mant werden de kerk en het kerkhof gereconcilieerd.1Z4 Of Damant 
zelf deze ceremonie verrichtte en in welk jaar, is onbekend. De 
stadsrekeningen noteren geen enkel bezoek van hem. Misschien 
gebeurde het in 1602 door de reeds genoemde „Capellaen"; mis
schien ook in 1606 door de vicaris-generaal Adriaan vande Varent, 
die in dat jaar de kerken van Vrasene en St. Gillis kwam herwij-
den. 1-'5 Het stadsbestuur probeerde in 1606 nog een ander octrooi te 
verwerven ten bate van de kerk: een accijnsverhoging op elke zak 
ingevoerd graan. De magistraat van Hulsterambacht tekende echter 
protest aan tegen deze plannen en wist ze waarschijnlijk te verhinde-

,1S) G.A.H. Regestenlijst Stadermann 134. 
, 1 β ) R A.G.B. 167/2 ecclesid habet indultum super vino et cerevisia et elocatur per 

Magistratum et ascendit ad 400 floreóos annue. 
12«) G.A.H. stdr. 1597-1598, fol. 47. 

'-') G.A.H. stdr. 1598-1599, fol. 36. 
| г г ) G.A H. stdr. 1600-1601, fol. 48, 27 
' " ) G.A.H. stdr. 1601-1602, fol. 46. 

·") R.A.G.B. 167/2, visitatio Macs 1611. 
1 2 5) R.A.GB 2113, Status ecclesiae 1623. 
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ren.1 2 β Er is nadien tenminste geen sprake meer van. Ondanks deze 
mislukte poging tot verhoging van de inkomsten kon de magistraat 
in het eerste decennium van de zeventiende eeuw toch voortdurend 
de nodige sommen besteden aan het herstel en de omamentering van 
de kerk. Waar dat geld, behalve dan uit de accijnsen op wijn en bier, 
vandaan kwam, is wel een onduidelijke zaak. De verbetering van de 
kerk vorderde gestaag en werd in 1610 als het ware bekroond met de 
aankoop van een nieuw orgel. De stadsdokter Pieter de Meulemees-
ter, lid van het schependom, reisde naar Antwerpen en kocht er, 
met assistentie van de Dominicaan Willem Ronselms, organist al
daar, het instrument bij de orgelmaker Louis Isore „tot dienst, deco
ratie ende vereeringhe van de prochiekercke deser stede".127 

De niet meer zo penible situatie van de stadsfinanciën volgt, 
dunkt me, eveneens uit de groeiende reeks overigens kleine bedra
gen, die de magistraat vanaf ongeveer 1609 verstrekte aan allerlei 
kerkelijke personen en groeperingen. Hierop komen we nog terug. 
Hoezeer binnen vijftien jaren het interieur en het exterieur van de 
kerk waren opgeknapt komt duidelijk naar voren uit het visitatie-
verslag van bisschop Maes van 4 juni 1611.128 De magistraat heeft 
dit eerste bezoek van een bisschop sedert de reductie van 1596 
groots gevierd: ze spendeerde ruim 34 ponden groten „over d'oncos-
ten ende teercosten vant voorschreven defroy ende traictement van 
zyn Eerweerdicheyt met syn suyte".129 Er klinkt tevredenheid uit 
'sbisschops notities: het schip van de kerk en de toren zijn reeds met 
leien bedekt, de vensters beglaasd, de sacristie is waterdicht en heeft 
degelijke kasten voor de gewaden en het linnengoed; er zijn twee 
grote klokken in de toren en enkele kleine in de kerk; verder vier 
romeinse missalen, een aantal gezangboeken voor de mis, de vespers, 
het lof en de processies; drie kelken, twee monstransen, een gods
lamp die dag en nacht brandt; de doopvont is van steen, met een 
kuip van koper, door een houten deksel besloten en van de kerk
ruimte afgescheiden door een houten hekwerk; zeven van de tien 

«·) G A.H. stdr. 1606-1607, fol. 73. 
и') G.A.H. stdr. 1610-1611, fol. 79 tot 81. 
"β) R A.G.B. 167/2. 
"·) G.A.H. stdr. 1611-1621, fol. 79. 
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altaren zijn geconsacreerd;1S0 het kerkhof is omsloten door een muur; 
de koster bewaart de sleutels van de kerk. Toch zijn er enkele defec
ten: het gras van het kerkhof wordt niet verpacht, er is geen wij-
watervat aan de oostelijke ingang, geen inventaris van wat er in de 
kerk is en de gouverneur liet kruit — „plura dolia pulveris" — op
bergen op de zolder van de sacristie. Het eindoordeel van Maes luidt: 
„ecclesia est interius decenter ornata" — de kerk ziet er van binnen 
keurig uit. Over dit interieur wordt in de verdere verslagen van de
kens en bisschoppen niets meer meegedeeld. Zelfs bisschop Triest 
heeft geen aanmerkingen, wat gezien zijn voortdurende kritiek op 
bijvoorbeeld de kerken van het Ambacht, wel als een goedkeuring ge
ïnterpreteerd mag worden. In 1617-1618 schonk de magistraat nog 
ruim 33 ponden groten aan het kerkbestuur voor de bouw van een 
nieuw hoogaltaar,131 en dat is dan het laatste wat de stadsrekeningen 
vertellen. 

Er valt overigens geen stilte rond de parochiekerk. Het interieur 
mocht dan een bepaalde perfectie bereikt hebben, het exterieur was 
daarentegen nog steeds niet aan een grondige restauratie toegeko
men. Met de paar honderd gulden uit het regelmatig verlengde oc
trooi op wijn en bier, viel aan zoiets niet te denken. Volgens bisschop 
Triest, op 8 september 1623 ter visitatie in Hulst, bleef de opbrengst 
ervan zelfs beneden de redelijke verwachting wegens de oppositie 
van sommigen.132 Dezelfde klachten klinken in 1626 uit de mond 
van deken Cardon, vorig jaar hebben we meer dan 300 gulden aan 
de kerk besteed; dit jaar zal het weer ruim 200 gulden vergen en we 
zitten zo krap bij kas; het kostte zeer veel moeite dat octrooi te ver
krijgen en het levert jaarlijks maar weinig op.133 De interventie van 
de bisschop was nodig om de magistraten van Stad en Ambacht te 
bewegen tot verdere subsidie van de restauratie. Triest confereerde 
erover met de stadsburgemeester op 3 juli 1627. Deze beloofde con
tact op te nemen met de griffier van het Ambacht en dan met hem 
een regeling te treffen ten bate van de kerk.134 Deken Wandele 

13U) zie blz. 91, de dne andere altaren consacreerde bisschop Vander Burch op 1 
mei 1613 (Λ E., I, fol 22). 
" 0 G.A.H, stdr 1617 1618, Ы 33. 
1S2) В 136 ІЬпетатіит ob oppositionem nonnuLlorum caruit effectu desiderato. 
«3) D.V. 1626. 
'M) B. 136 lunerarium. 
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schreef in zijn rapport van 1628 dat de beide magistraten inderdaad 
hun steun hadden toegezegd. Maar helaas verschilden ze nog van 
mening over de manier waarop ze aan dit beloofde kapitaal moesten 
komen.,35 En ondertussen was volgens de deken vooral het dak 
van de kerk toe aan een algehele vernieuwing. Op 27 mei 1629 was 
Triest in Hulst voor de wijding van de kapel in het klooster der 
Franciscanen. Vóór hij de volgende dag vertrok, lukte het hem om 
het getreuzel van de magistraten omtrent de kerkreparatie uit de we
reld te helpen. De bisschop beloofde zelf 100 gulden op tafel te 
leggen — „quo induceret utramque partem": toen zwichtten beide 
partijen. De stad zou 900 gulden bijdragen, het Ambacht 1400. De 
heren dineerden vervolgens en Triest reisde af naar Kemzeke.1S6 

Nog in dezelfde zomer ving het karwei aan dak en muren aan, zoals 
Wandele in zijn verslag van 1629 meldde naar Gent. Wel was hij 
van mening dat de magistraat van het Ambacht ál te traag met geld 
over de brug kwam.1S7 In het jaar daarop bleken beide magistraten 
slechte betalers en in 1631 schreef Wandele mismoedig dat ondanks 
zijn permanente pressie nog een groot deel van de toegezegde som 
te betalen bleef.138 Pas in 1632 kon hij berichten dat alle beloftes 
waren ingelost. De kerk vond hij nu „debite reparata" — behoorlijk 
hersteld.139 Bisschop Triest liet in 1635 en in 1642 zijn blik goed
keurend over het gebouw gaan: „ecclesia bona, ornata, sarta tec-
taque" — de kerk is in orde, welvoorzien en goed in de voegen.140 

Het herstel en het onderhoud van de parochiekerk is, als we de 
ongeduldig op geld wachtende dekens even terzijde laten, eigenlijk 
nooit een ernstig wrijfpunt geworden tussen de magistraat en het 
bisdom. Onder de sinds 1621 verslechterde politieke en economische 
omstandigheden stond de parochiekerk waarschijnlijk niet aan de top 
van de stedelijke prioriteitenlijst. Maar ze geheel verwaarlozen zou 
onder de regering van de zeer vrome aartshertogin Isabel geen teken 
van wijs beleid zijn geweest. Ik neem aan dat het bisdom van zijn 

"5) D.V. 1628. 
l ï9) B. 136 Itinerarium. 

»') D.V. 1629. 
l se) respectievelijk D V. 1630, D.V. 1631. 

" · ) D.V. 1632. 
ι ω ) В. 136 Itinerarium. 
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kant ook begrip had voor de benarde situatie waarin Hulst gedurig 
verkeerde en dat het daarom de magistraat niet door een proces voor 
de Raad van Vlaanderen tot betaling wilde dwingen. Zelfs de drei
ging met zo'n procedure wordt nooit gehoord, terwijl dit wel gebeur
de als in andere parochies de tiendheffers aarzelden met hun bijdrage 
aan het herstel van de kerk 

In een stadje als Hulst, garnizoensplaats en handelscentrum van 
enig belang, was een hospitaal onmisbaar voor de verpleging van 
ziekgeworden passanten, militairen en burgers De nasleep van het 
beleg van 1596, inclusief een pestepidemie, deed het ontbreken van 
een goede verpleeginrichting scherp gevoelen. Onderdak kon wel 
verschaft worden in het oude hospitaaltje van de s tad, ш maar er 
was geen verplegend personeel De magistraat probeerde in 1597 
vergeefs om in Gent zusters te werven. Daarom reisden de heren 
Jan Corten en Niclaeys Daems naar Antwerpen en vroegen daar om 
„swarte zusters tot bystant vande gone wesende inde contagieuse 
sieckte" 142 Ze hebben er waarschijnlijk gehoor gevonden, maar dan 
slechts voor een tijdelijke hulp Het zou nog enkele jaren duren 
voordat de pogingen om een groep zusters definitief in Hulst geves
tigd te krijgen resultaat boekten Vermoedelijk vereisten de bespre
kingen rond het contract en de kerkjuridische procedure voor de 
overgang van de religieuzen van het bisdom Antwerpen naar het 
bisdom Gent veel tijd en energie. In 1602 arriveerden de eerste zus
ters van het antwerpse St Elisabeth-hospitaal in Hulst. De pastoor 
van Waasmunster verrichtte namens de bisschop de ceremonie van 
de installatie en deken Ghysbrechts nodigde hen gastvrij in zijn 
pastorie. De magistraat vergoedde hem overigens de onkosten van 
deze ontvangst.143 In 1603 volgden nog twee zusters en een van 
hen was Maria François.144 Zij werd moederoverste. Vele jaren lang 
zou dit hospitaal regelmatig de oorzaak zijn van heftige emoties bij 

l41) Van Lansberghe, a w , blz 67 
» O G A H stdr 1597 1598, fol 48 
ι ω ) G A H stdr 1601 1602, fol 38, 49 
"*) G AH stdr 1602^1603, fol 39, R A G В 3602, bnef van 20 februari 1627 
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allerlei personages van stad en kerk. In het centrum van zulk krakeel 
stond dan meestal zuster Maria François, een bazige, bitse, bijwijlen 
ook temerige vrouw, zich welbewust van de positie van haar hospitaal 
in het stads- en militaire leven, een konkelaarster met tentakels naar 
alle kanten. 

Volgens het contract met de magistraat van Hulst, door bisschop 
Damant op 3 april 1604 gesigneerd, zouden de zusters „gehouden 
syn binnen den voornoemden hospitael t'aenveerden ende logieren 
alle sulcke persoonen soo Poorters, Poortressen, mitsgaders Knapen 
ende Dienstmaerten... de siecke Soldaten... eenig Borger ofte van 
syn familie, besogt met de smettelycke sieckte van Pest ofte Rooden-
loop". Bovendien kregen zij het monopolie van onderwijs aan „jonge 
Dochterkens die sy schuldich syn te leeren lesen en schryven, mits
gaders metter naelde te leeren wercken". De stad zou zorgen voor de 
inrichting van de ziekenkamers, het zusterklooster, de kapel, het 
schoolhuis „binnen den beluycken" en aan de zusters jaarlijks een 
inkomen garanderen van vijf ponden groten per persoon. Verder 
zouden de zusters vrijgesteld zijn van alle stedelijke belastingen, alle 
revenuen genieten van de bezittingen van het oude hospitaal, van 
elke verpleegde een bepaalde vergoeding ontvangen en van elk 
schoolkind tien tot twaalf groten per maand.145 De stadsrekeningen 
van 1604 tot 1609 getuigen vervolgens van de kosten die de magis
traat besteedde aan het hospitaal en aan het welzijn van de zusters. 
Het gebouw werd opgeknapt, met belendende panden uitgebreid en 
voorzien van in Antwerpen gekochte bedden; bij de intrede van 
twee religieuzen in 1604 presenteerde het stadsbestuur wijn aan de 
„beeren ende vrienden" en in 1607 aan de moeder van het antwerp-
se hospitaal, die haar medezusters in Hulst kwam bezoeken; het nam 
de kosten op zich van het banket, gegeven bij de intrede van een 
zuster in 1608 en bij de professie van het „poorterskint" Neelken van 
Damme in 1610. Nog slechts één keer werd nadien een dergelijk 
royaal gebaar van stadszijde genoteerd: in 1619 bij de professie van 
Antoinette Hoquaert uit Antwerpen en Christina vande Putte uit 
Hulst. Zulke uitgaveposten lijken te suggereren dat de zusters van 
een smalle beurs moesten leven, maar dit is niet waarschijnlijk. De 

lt*) Van Lansberghe, a.w., blz. 70-79. 
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financiële clausules in het contract van 1604 boden méér dan een 
lichte handreiking. Er klonk zelfs niet het minste protest toen de 
magistraat in 1615 de jaarlijkse subsidie tot de helft terugbracht om 
de stadsquote aan de verbetering van de Moervaart tussen Gent en 
Stekene te kunnen voldoen. Het bisdom gaf de zusters bovendien, zo 
niet jaarlijks dan toch regelmatig, toestemming om een vlascollecte 
te mogen houden in heel het territorium van Hulsterambacht en 
Waasland.14e 

Op 6 juni 1611 bezoekt bisschop Maes het hospitaal en diens 
notities zijn bewaard gebleven.U7 Onder het bestuur van Maria 
François wonen er de zusters Helena Claret, Sara van Putte uit 
Antwerpen, Anna Mylemans uit Mechelen, Catharina Claassens uit 
Nurenburg(?) en Cornelia van Damme uit Hulst. Ze leven volgens 
de regel van de H. Augustinus, zonder persoonlijk bezit. De zusters 
hebben een gemeenschappelijke slaapkamer, eetkamer en recreatie
ruimte — „communem dormitorium, cenaculum et cameram expi-
rationis" en ze mogen zich nooit alleen buitenshuis begeven; zij 
bidden het Officie van O.L. Vrouw, biechten en communiceren 
eens in de veertien dagen; er is geen dagelijkse H. Mis, 's zondags 
komt de gardiaan van de Franciscanen in hun kapel celebreren en 
preken; het hospitaal heeft een poorter van Hulst als ontvanger en 
als voogden — „tutores" — zijn door de bisschop aangesteld de burge
meester, de pastoor en de gouverneur. De relaties tussen Maria Fran
çois en de twee laatstgenoemde heren zijn verre van prettig, ze 
vraagt de bisschop om bemiddeling — „non bene convenit ei cum 
pastore aut gubernatore, petit reconcilian". Maes vertelt niet waar 
de schoen wringt. Wel noteert hij hier als eerste enkele karaktertrek
ken van de overste, die naderhand in velerlei variaties zullen terug
keren: severitas en acerbitas — de moeder overste is een strenge, zure 
vrouw. De zusters verzorgen de zieken in het hospitaal of thuis; 
voor de verpleging van een soldaat ontvangen ze zeven stuivers per 
dag. Zuster Cornelia van Damme, 23 jaren oud en tien maanden 
geleden geprofest, geeft onderwijs aan de meisjes. Ze heeft er zeven-

"·) G.A.H. stdr. 1615-1616, fol. 48; A.E., I, fol. 33: 1613; fol. 56: 1614; fol. 
119: 1619; fol. 128: 1620; II, fol. 148: 1627; III, fol. 42: 1625; fol. 293: 1643. 
"-) R.A.G.B. 167/2. 
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tig. Ze vraagt echter van die taak ontslagen te worden, want ze voelt 
zich er niet geschikt voor — „petit absolví quia dicit se non ido-
neam". 

Zuster Maria François was in 1627, blijkens een brief van haar 
aan de bisschop, 42 jaar religieuze· , , . . . dat ick nu door Gots gratie 
eerlyck ende getrauwelyck int clooster 42 jaren gedient hebbe de 
ledekens Christi".148 Als we aannemen dat ze op ongeveer twintig
jarige leeftijd intrad, dan had ze bij haar overlijden, begin februari 
1637, de ouderdom van rond 70 jaren bereikt.149 Waarom nu zo
veel aandacht besteed aan deze vrouw? Omdat zij als overste van het 
hospitaal en van de groep zusters in het kerkelijk-maatschappelijk 
leven van Hulst een belangrijke positie moet hebben bekleed. De 
geraadpleegde bronnen bewijzen dit door hun spreken en hun zwij
gen. Om met het laatste te beginnen: over de verpleging van de 
zieken en over het onderwijs aan de meisjes worden nooit klachten 
vernomen. De dekens Maeye, Cardon en Wandele, schepenen en 
gouverneurs hebben het beurtelings met de moeder-overste aan de 
stok gehad, maar nooit zullen ze haar of de andere zusters betichten 
van nalatigheid in de verpleging of in het onderwijs. Wat een per
manente zorg bij ziekte en dood betekent voor burger en militair in 
een „frontstadje" en in de periodes van besmettelijke ziekte, kan 
eenieder wellicht vermoeden. En waar het onderwijs aan de jongens 
regelmatig bij de magistraat ter sprake moest komen,150 mogen we uit 
de stilte rond het onderwijs aan de meisjes wel concluderen dat het 
bij de zusters in goede handen was. 

Wanneer de bronnen wél spreken over het hospitaal, gaat het over 
moeilijke interne en externe relaties. Maria François treedt dan naar 
voren als een autoritaire persoonlijkheid, zowel in haar convent als in 
de parochie. Dat ze bits kon optreden, had bisschop Maes al verno
men. Bij de eerste visitatie van bisschop Triest op 8 september 1623 
mopperen de zusters, de gouverneur en de kapiteins — „de morosi-
tate, acerbitate et duritia matris" — over haar nurkse, bittere en 
strenge manier van doen. Maar Triest vindt zulke opinies toch te 

'«) R.A.G.B. 3603, brief van 10 febraari 1627. 
^A^') R.A.G.B. 2827 minuten Acta Vicanatus. Haar overlijden wordt het Vicariaat 
gemeld in de vergadering van 13 februari 1637. 
lä°) zie hoofdstuk III, blz. 349. 
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lichtvaardig, al is zij volgens hem ook wel wat bazig — „parum 
imperiosa". Zuster Anna Mylemans geeft hij dan ook geen toe
stemming om ter vermijding van verdere botsingen met Maria Fran
çois te verhuizen naar een ander klooster. De zusters moeten eikaars 
zwakheden geduldig verdragen, laat hij haar zeggen.151 Dat dit ook 
opgaat voor de overste zelf, schrijft de bisschop haar op 4 januari 
1624: ze moet met elke zuster prettig omgaan, ze vrijlaten in de 
keuze van de biechtvader, haar niet berispen waar buitenstaanders 
bij zijn en hen tweemaal daags een beetje tijd gunnen voor de „re
creado corporis et animi post pastum" — de recreatie na haar maal
tijd. 152 Enkele jaren later, 3 juli 1627, vindt hij haar een wijsneuzige 
en pientere vrouw — „uti mulierem nasutam et sagacem" — wier 
opinie over de lichtelijk schuinsmarcherende kapelaan Jan Huberts 
door hem genoteerd wordt naast die van andere notabelen.153 De 
houding van Maria François tegenover haar medezusters lijkt echter 
nooit amicaler geworden te zijn. In 1628 krijgt Triest persoonlijk 
veel klachten te horen uit het convent154 en een jaar later bericht 
deken Wandele hem over gekrakeel tussen de overste en zuster Jo
hanna. Die moeder-overste is wel een vrouw met hersens, mijmert de 
deken — een „prudens femina" —, maar dit heeft een dubbel effect: 
primo duldt ze niet de geringste aanmerking; secundo verliest ze 
vaak de zelfbeheersing en bitsheid krijgt dan de overhand op beza
digdheid. l55 Tijdens de vastenavond van 1630 moet een conflict 
tussen de overste en nu weer zuster Helena tot een heftige uit
barsting gekomen zijn. Het onweer rommelde na tot in Gent toe. 
Triest reageerde pas per brief van 31 mei aan Maria François: hij 
heeft gehoord van de „lichtveerdicheyt ende viticheyt" tussen haar 
en zuster Helena; dit valt hem van een bejaarde moeder-overste 
bitter tegen en haar excuses kan hij niet aanvaarden; ze moet haar 
medezusters en eventuele andere aanwezigen vergiffenis vragen.15e 

^) A.E., II, fol. 35. 
1S2) A.E., II, fol. 44, 45. 
1 ί 3) В. 136 Itinerarium, sub Hulst 1627. 
1 M ) zie biz. 58, noot 191. 
, s s ) D.V. 1629: hoc duos habet effectus: 1° quod a nullo ne in minimo quidem 

moneri velit; 2° quod saepe vincatur a cholera, sevetitatem lenitati proponendo. 
1 И ) A.E., II, Ы . 217. 
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In 1632 kreeg het hospitaal een inwonend priester, pater Pieter Ber-
naerts uit Antwerpen en al wordt er wel gemopperd dat de pater en 
de mater te vaak op reis gaan naar Brussel, Gent, Antwerpen,157 de 
interne verhoudingen in het convent lijken sindsdien gezonder ge
worden. De externe relaties blijven evenwel rumoer verwekken tot 
1635 toe. In 1637 overleed Maria François. Onder haar opvolgster, 
Elisabeth vande Putte heerste „pax et concordia". Triest is boven
mate tevreden, al is deze moeder-overste hem nu weer wat té zacht
aardig voor de novicen. Hij wenste een „majorem animum in su
periore quae tota bona est" — wat meer doortastendheid in deze 
door en door goede vrouw.15e 

Zuster Maria François lijkt een vrouw geweest te zijn die niet paste 
in het uitermate mannelijke wereldje van kerk en leger. Voor de 
plaatselijke prominenten van beide instellingen, de deken en de 
gouverneur, wel een wat hinderlijke figuur, zon vrouw die op 
meerdere ogenblikken koppig haar boontjes zelf beliefde te doppen. 
Een „feministe avant la lettre", waarschijnlijk niet serviel genoeg 
tegenover de voogden van haar hospitaal. Botsingen met deze heren 
deden zich vooral voor op financieel terrein. In het reeds vermelde 
contract van 3 april 1604 tussen het bisdom en de magistraat van 
Hulst stond niet beschreven aan wie verantwoording gedaan zou 
moeten worden over het economisch beleid in het hospitaal. Het ligt 
voor de hand dat voor een religieuze instelling het bisdom deze 
instantie was, in casu de deken. Bisschop Maes noteert in 1611 wel 
dat het bisdom drie voogden aanwees, maar hij specificeert hun 
competentie niet.159 Bisschop Vander Burch stelt bij zijn visitatie 
van 28 augustus 1614 de deken en het schepencollege van Hulst tot 
voogden aan, opdat het hospitaal „met voorsichticheyt, ghestichti-
cheyt ende goet ordre ter eeren Gots, ter behulpe van siecken ende 
welvaert vande zelve stede ghegouvemeert ende gheregiert worde". 
Zij moeten doen wat voogden en proviseurs schuldig zijn te doen en 
hij vraagt de zusters „naer tgheune voorseyt is hun te reguleren". 
Vervolgens controleert hij de afrekeningen over de jaren 1608 tot 

157) D.V. 1632. 
15β) В. 136 Itinerarium sub Hulst 1639, 1641, 1643; R.A.G.B. 3603: zuster 
Elizabeth werd 20 februari 1637 benoemd. 
»·) R.A.G.B. 167/2. 
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1612, wat er op wijst dat het door de deken niet gedaan is. Weigerde 
de moederoverste hem inzage te geven? Dit is zeer wel mogelijk. 
Maar het zal in den vervolge anders zijn, want de bisschop draagt 
de nieuwe voogden op om „over ende tot onse name te vaceren 
totter auditie van tzelven hospitaele".160 Vander Burch regelde ter-
zelfdertijd nog drie geldkwesties. De eerste speelde zich af tussen de 
overste en de magistraat. Deze had, volgens een clausule in het con
tract van 1604, in de tuin van het hospitaal een isoleer-huisje voor 
pestlijders laten bouwen en zou, naar de moeder-overste beweerde, 
beloofd hebben daarvoor jaarlijks acht ponden groten huur te be
talen. De magistraat ontkende dif dat gebouwtje behoorde gewoon 
bij het ziekenhuis en daarvoor werd ook geen huur betaald. Na inter
ventie van de bisschop ontvingen de zusters de gewaagde som en in 
latere stadsrekeningen staan deze acht pond regelmatig genoteerd.1β1 

De andere kwesties speelden tussen de moeder-overste en de deken. 
wie mocht de renten ontvangen van de goederen waarop de „capel
lanía hospitalis" gefundeerd was. Volgens deken Maeye was deze 
kapelanie gesticht in de parochiekerk, volgens zuster Maria François 
in haar kapelletje. De bisschop velde een salomonsoordeel: de fun
datie behoorde bij de huiskapel van de zusters, maar uit de renten 
zou voortaan op elke kerkelijke feestdag een H. Mis gelezen wor
den . . . in de parochiekerk.162 De derde kwestie: sinds de bisschop op 
3 mei 1613 het kerkhof van het hospitaal gezegend had,163 liet de 
overste er een graf delven voor „alle personen die int zelve gasthuys 
sterven, van wat conditie ofte qualiteyt zy zyn", terwijl dit vroeger 
alleen gedaan werd voor „aerm passanten gheenen middel hebben
de". De deken protesteerde tegen de nieuwe praktijk „hetwelcke be
gint te redonderen tot prejudicie vande parochiekereke, die zoo aerm 
is dat zy gheen vyftich guldens tsiaers seker incommens van renten 
en beeft".le4 De partijen vonden elkaar op Vander Burchs compro
mis: wie in de „beyaert" (gemeenschappelijke ziekenkamer) sterft, 
zal een graf vinden op het kerkhof van het hospitaal; wie „buten den 

"») A.E., I, Ы. 55, 56. 
"") bijv. G AH stdr. 1619-1620, fol 60, 1625 1626, fol 59, 1627-1628, fol. 58. 
1 β £ ) A E , Ι fol. 34 
1 Μ ) A E., I fol. 22. 
"*) R A G В 6303, akte van 10 december 1613 
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beyaert" sterft, wordt begraven in of bij de parochiekerk en het 

hospitaal ontvangt dan een bepaalde vergoeding. Andersluidende 

wensen van de stervenden zullen gerespecteerd worden.1 β 5 In de 

beyaert lagen de soldaten te bed, de zwervers en de burgers die „by 

aelmoessen" onderhouden werden. 1 6 6 Van hen kon de parochiekerk 

toch geen stuiver verwachten. 

De relaties tussen Maria François en deken Maeye zijn nooit ver

beterd. In een brief van 1 januari 1618 aan bisschop Boonen, haar 

„eerweerdichsten ende alderliefste Vader inden Heere hertelycken 

bemint", schrijft ze, haar venijn toedekkend met zalvende woorden: 

,.den heere te danken ende te loven dat hy my licht ende stercheyt 

heeft gegeven, dat ick den deken van over soo vele iaeren uyt ons 

clooster gehouden heb, hoewel ick daerom soo vele bitterheden, 

swaericheden ende valsheyt van hem ende van andere die hy daertoe 

gebrocht heeft, heb moeten verdragen". De moeder-overste poseert 

hier als een Jeanne d'Arc, zij weerde een aartsvijand, de geïncar

neerde onkuisheid, van haar deur. Ze is de hevig lamenterende 

woordvoerdster van de anti-Macye-partij en de besmuikte roddelsfeer 

van de jaren 1617 tot 1621 vindt nergens een betere vertolking dan 

in het godzalige jargon van haar welgesneden pen, wanneer zij de 

bisschop smeekt ,,allc devoir te doene om te beletten de conversatie 

ende den inganck die den deken heeft by dagen ende by nachte 

met de huysvrouwe vanden Ontfanger vande Stede, want genomen 

offet alsoo ware datter geen oneere en geschiede, soo ist nochtans 

dat allen het volck vande gelicele stat hem daer aen grootelycken 

schandaliseren, ende daer door worden veele oneerlycke proposten, 

schimpingen, battementen in alle maeltyden, in alle vergaederingen, 

in alle brouweryen, backeryen aerbeyders, in somma alle man jonck 

ende out is altyt besieh met dése vuylicheyt, iae het gaet in seelant 

ende andere steden, door dien hier veel geusen verkeeren, iae ic 

vreese dat de stat sal gestraft worden door de grooten sonden vanden 

oneerlycken achterclap die hier door geschieden. Men roepet pu-

blieck achter straeten tot de cleyne kinderen toe. De oorsaeken ende 

de redenen die sy daertoe hebben syn soo groot ende soo vele datse 

и·5) A.E., I, fol. 56. 

'O") R A.G.B. 3603. 
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niet wel schriftelycken en syn; ende ooc soude my schamen die te 

schryven".1β7 Hoe graag zou zij deken Maeye ver buiten de wallen 

zien. Misschien heeft Maria François lucht gekregen van het com

plot dat gesmeed werd om háár uit Hulst weg te krijgen. De gouver

neur had daartoe het initiatief genomen en al een missive naar de 

bisschop gezonden. N u zocht hij ook de steun van deken Maeye, die, 

hoewel hij liever buiten dit wespennest bleef — „ego semper (ne ex 

odio aliquid videar faceré) detrectavi me isti negotio immiscere" — 

toch naar Gent schreef dat een bestuurswisseling een weldaad zou 

betekenen voor het hospitaal en de stad. ,68 De heren hadden zelfs 

al twee andere zusters gevonden om Maria François te vervangen: 

Catharina Soetendael uit het hospitaal van Antwerpen en de overste 

van het hospitaal in Tielt. Deze laatste zou superior worden in 

Hulst. Het plan ging niet door. De acta episcapatus reppen er niet 

over. Het bisdom heeft de heren vermoedelijk een zware desillusie 

bespaard. De overste uit Tielt — Maria Bonte — was een gierige, 

twistzieke vrouw en haar relaties met de deken van Tielt, Jan de 

Mol, waren even onverkwikkelijk als die van Maria François met 

deken Antoon Maeye.169 De moeder-overste had in Hulst zeker één 

partijganger: de gardiaan van de Franciscanen, Judocus de Saincte.170 

Het zou, dunkt me, ongefundeerd zijn om alle getuigen, die in het 

informatieproces van maart 1618 over Maeye gehoord werden,171 

óók aan haar kant te rangeren. Mannen als de kuiper Andries Piers-

sen, buurtgenoot van de deken en wonend in de Steenstraat, schepen 

Jacques Bontinck, de poorters Jan Quirinssens en Bavo vander Vich-

te, beiden eveneens uit de Steenstraat, de armmeester Pieter Веке, de 

stadsdokter Pieter de Meulemeester en de apotheker Gillis Heyn-

dricx deponeren in nuchtere termen wat ze hoorden en zagen. Dat 

veel details uit hun verklaringen kloppen met wat de moeder-overste 

al overbriefde, maakt hen nog niet tot consorten van deze zoet-zure 

vrouw. In juni 1618 weet zij het bisdom een nieuwe misstap van 

Maeye te melden. De vrouw van Jan Quirinssens was huilend bij 

"> 7 ) R.A.G.B. 3602, brief \an 1 januari 1618. 
1 β 8 ) R.A.GB. 3603, brief van 20 maart 1618. 

w) Cloet, Het kerkelijk leven, bh. 260. 
I7°) R.A.G.B. 3602. 
, 7 1) zie blz. 43. 
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haar gekomen wegens „de groóte onredelycheyt, soo in boose woor
den als in dreygementen ende boven dien eenen swaeren geweldigen 
stoot die sy op haer börste vanden Deken in haer huys ontfangen 
heeft, waeraf sy groóte pynen lyt". Gelukkig voor de briefschrijfster 
werd het verhaal gesteund door Jan Seys, pastoor in Gottem en oud-
kapelaan van Hulst, die toevallig ter stede was. Hij schreef hoe de 
deken zich geblameerd voelde door de beuzelkraam van Quirinssens' 
vrouw, „ende opheffende zynen aerm heeft haer met zynen helle-
boghe ghestoten op haer burst (waeraf de vrauwe de kurtsen heeft 
ghecreghen ende groóte pyne lyt); zy vraghende waertoe hy haer 
stoote, zeyde hy: ghy vuylken, ghy sleterken, ick sal u twee ofte drye 
souffletten gheven". Ten slotte was de deken „zelckerende van zyn 
furie" huiswaarts gekeerd.172 Dit vlaams relaas doet komisch aan en 
verdoezelt voor ons enigermate de ernst van het conflict, dat nog 
hoger zou oplopen. In juni 1621 vroegen enkele kapiteins aan 
moeder-overste om zieke soldaten in haar hospitaal op te nemen. Het 
einde van het Bestand was een feit geworden en Hulst moest nu 
méér soldaten in garnizoen nemen. Door dit verzoek raakte Maria 
François echter in een lastig parket. Zij moest nu contact opnemen 
met de voogden-provisoren van het hospitaal: de deken en de schepe
nen. Met deze heren had ze nog maar enkele maanden geleden een 
fikse ruzie gehad over de meisjesschool.173 Ze raadpleegde eerst de 
gardiaan van de Franciscanen, Servatius de Heere, die haar adviseer
de om zonder verdere omwegen de petitie van de kapiteins aan de 
bisschop voor te leggen. Hijzelf had immers de deken zo dikwijls het 
lammenadig lot van de zieke soldaten in herinnering gebracht, het 
was praten tegen dovemansoren — „surdo loquimur, earn surditatem 
caussante D. Decano". Uit louter miserie had een zieke soldaat al de 
hand aan zichzelf geslagen.174 De bisschop schakelde direct deken 
Maeye in. Op 12 juni 1621 antwoordde deze dat hij alle betrokken 
autoriteiten nog niet voor een beraad over deze petitie bijeen had 
kunnen roepen, omdat de gouverneur van Antwerpen juist voor een 
uitgebreide inspectie van de vestingwerken in de stad was. Maar en
kele dagen later, 15 juni, kon hij toch melden dat alle heren met de 

l72) R.A.G.B. 3602, brieven van 10 en 13 juni 1618. 
17») zie hoofdstuk III, blz. 352. 
174) R.A.G.B. 3603, brief van 9 juni 1621 aan bisschop Boonen. 
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opname van de eventuele zieke soldaten instemden en dat ze ten bate 
van hen een heffing zouden leggen op de consumptie van wijn en 
bier in de militaire cantine. De markies Spinola zou om toestemming 
gevraagd worden. Deze procedure kon nogal wat tijd vergen, maar 
de deken twijfelde niet aan een gunstig antwoord. Ondertussen 
schreef Maria François op 23 juni naar Gent dat de deken deze zaak 
bewust traineerde en „dat hy bycans alle dagen droncken is ende 
hoe dat syne arme siecke ondersaeten daer by groot gebreck zyn 
lydende"; ook zou weer een soldaat zonder biecht overleden zijn; de 
bisschop moest maar spoedig zelf komen, „want de capiteynen die 
hebben seer groóte begeerten om met U.l.E. te contracteren; bidde 
oock U.l.E. de patientie te nemen tonsen huyse, alsoo U.l.E. my 
dat tanderen tyde belooft heeft; al waart voor thien persoenen sal 
U.l.E. in alles accomoderen naer onsen staet met een sunderlinge 
liefde, uyt genoemen de peerden want wy geen stalling en hebben, 
maer Joeffrouwe Castillin die presenteert haer stallinge indient 
U.l.E. belieft".178 De bisschop verbleef van 3 tot 12 juli in Hulst. 
Hij confereerde er hoogstwaarschijnlijk over de contracten in ver
band met de opname van zieke militairen en regelde het vertrek van 
de gedeprimeerde deken Maeye.176 

In september 1623 ontving Maria François een verzoek om „een 
godtvruchtich werek tot Acken (?) te fonderen". Bisschop Triest gaf 
haar verlof om te vertrekken, mits zij zelf zou zorgen voor een op
volgster in het hulsters hospitaal. Maar ze vond er geen onder haar 
medezusters te Hulst, „want sylieden noch cleyn inde deucht ende 
wysheyt syn", noch te Antwerpen: „eenige die daertoe bequaem syn 
die en begeeren den last de regeringe niet te aenveerden". Zij bleef 
dus, niet al te rouwig, zitten in haar hulsterse spinneweb.177 Ze 
weigerde pertinent om de jaarrekeningen voor te leggen aan deken 
Cardon en de schepenen, liet zonder enig overleg met wie dan ook 
verbouwingen uitvoeren en waarschuwde de pastoor of de kapelaan 
te laat voor geestelijke hulp aan binnengekomen zieken. Triest be-

n5) R.A.G.B. 3603; Joeffrouwe Castillin is de vrouw van de gouverneur. 
U.L.E. lezen als: Ulieven Eerweerdicheyt. 
"·) zie blz. 27. 
"') R.A.G.B. 3603, brief van 20 september 1623. 
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rispte haar daarover per brief van 4 januari 1624,178 maar het baatte 
allemaal weinig. Deken Cardon klaagde er in zijn verslag van 1626 
over dat zijn gezag in het hospitaal zo miniem was en hij zou de 
hemel danken als hij die hele last mocht afschudden. Maar Triest 
noteerde in de kantlijn: elk jaar visiteren en ik zal U hun statuten 
wel sturen.179 Einde 1626 zou over Cardon de storm uit het hospi
taal losbarsten. Op St. Andriesdag, 30 november, had Maria François 
hem laten roepen voor de bediening van een zieke soldaat. De deken 
zou de boodschapper doorgestuurd hebben naar de kapelaan, die 
ook weigerde en tenslotte was de soldaat zonder sacramenten over
leden. Moeder-overste schreef daarover een furieuze brief naar het 
bisdom, dat per omgaande informeerde bij Cardon. Deze verklaarde 
op 29 december dat niet hijzelf maar zijn kapelaan Jan Huberts door 
die knecht aangesproken was en de waarheid van zijn verhaal werd 
door Jan Quirinssens en Adriaen Iman schriftelijk bevestigd. Deze 
heren hadden op de bewuste St. Andriesdag met de deken staan 
praten „aen de kerckstichele, commende uut het Lof". Cardon be
greep heel goed wat die overste in haar schild voerde, schreef hij de 
bisschop op 30 december. Zij wil Jan Bartholomeeussen, pastoor van 
St. Jansteen, wonend te Hulst en aalmoezenier in het hospitaal ge
woon kwijt; ze wil ook geen kapelaan, nog minder de deken, maar 
het liefst een priester van elders over wie ze de baas kan spelen — 
„cappellanum ad nutum suum"; dat ze het beu is om de geestelijke 
verzorger nog langer uit haar eigen beurs te betalen, is nonsens: ze 
kan immers een vergoeding geven uit de kas van het hospitaal, maar 
daardoor zou ze ten dele haar agitatie voor een eigen rector ontzenu
wen; dat een soldaat zonder sacramenten gestorven zou zijn, is zeer 
onwaarschijnlijk. Het hele geval is uitgebroed in het ordeloze brein 
van die vrouw — „nee revera aliud est quam inventum vasti ingenii 
mulieris"; met zulke hersenspinsels wil zij U tot ingrijpen pressen. 
Als Maria François per brief van oudejaarsavond 1626 de deken 
nogmaals beschuldigt, is voor Triest de maat vol. Op 2 januari 1627 
schrijft hij haar een scherpe brief: met „quaede, ongoddelicke en 

" 8 ) A.E., II, fol. 44145. 
17<l) D.V. 1626: rogo conscientiam meam ex ea parte in totum exonerare; noot in 
de marge: mandandum ut quotannis visitet. 
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onbetaemelicke middelen" heeft zij de deken belasterd, „waerom 
wy U hebben wel willen van dese taute scerpelick vermaenen, ten 
eynde ghy den selven heer deken vergheffenisse bidt ende oock Uwe 
faute kent ende biedt U met hem te reconcilieren ende meest met 
Godt den Heere die ghy soo grotclicx verbelcht, hem, mitsgaeders 
oock Uwe religieusen, met een contrary exempel te verwecken tot 
beter ghevoelen dan sy deur dusdaeneghe faute moghen van U ghe-

en hebben ende in Uwe manieren van doen ghescandaliseert 
syn, sonder faute gheweest" I80 Maar de overste wees deze knieval af 
in een brief van 10 februari 1627 tegenover de getuigen van de de
ken kon zij haar religieuzen en twee knechten stellen, „maer tselve 
nu herroepende soude de waerheyt beliegen, myn contiende vervuy-
len, mynen persoon infaem maken, de quaetwillige achterclappers 
materie geven tot schimp ende spot ende tot een wettich verwyt van 
ons huys". Dan wordt dit hautain register snel verwisseld voor een 
smartelijke stem „ick en ben niet machtich aldus langer te leven 
hierin dit verdrietich Hulst, ick gae al stervende ende ben hier maer 
een aerme slave ende Marteleersche". 

Maar deken Cardon overleed eerder dan Maria François. N u zou 
Petrus Wandele te stellen krijgen met deze quemlante en haar on
zalig convent Al in zijn eerste verslag heeft hij het over het gekibbel 
van de zusters en vraagt dan is het de bedoeling dat ik daar jaarlijks 
visiteer' elke zuster afzonderlijk' en alles apart noteren?181 In 1629 
hoeft hij er tot zijn opluchting niet te visiteren want de bisschop had 
het al gedaan. Hij gaat er slechts zo nu en dan heen om te preken. 
De zorg voor de zieken heeft Nicolaas van Zeebroek, een maar ten 
dele in het parochiewerk ingeschakelde priester, particulier wonend 
te Hulst en alom bekend als een drankzuchtige 182 Moeder-overste 
gruwt van een dergelijke amoraliteit en zou hem graag uit haar om
geving verwijderd zien. Maar omdat Zeebroek zijn taak in het hospi
taal niet verwaarloost en omdat het bisdom de aan drank verslaafde 
clerici wel op de vingers tikt maar niet spoedig zal uitrangeren — de 
rijen der zielzorgers zouden té dun worden — moet zij nu een andere 

"o) R A G В 3603 
1β1) D V 1628 Nescio an mihi incumbat singulis annis hospitale visitare et 

religiosas separatim examinare, actaque visitatioms particulanter scnpto traderc. 
1Я2) D.V 1630, В 136 ІПпетаттт 

cregh 
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taktiek gaan zoeken. Deze wordt haar geboden in Zeebroeks gebrek
kige kennis van het frans, waardoor hij de waalse soldaten geen bij
stand kan verlenen en dus weer een ander moet inschakelen. Maria 
François zet het bisdom deze wantoestand in een uitvoerige jere
miade uiteen. Het bisdom verzoekt Zeebroek inderdaad om te probe
ren zich deze taal in korte tijd meester te maken, anders zal hij 
worden verplaatst.183 In november 1631 kreeg de overste haar zin: 
een eigen biechtvader voor het convent, pater Bernaerts uit Antwer
pen, goed thuis in het frans en in het vlaams.184 Het contract tussen 
het hospitaal en deze bernardijner monnik, door het bisdom goedge
keurd op 2 januari 1632,185 laat zien hoe de man door Maria Fran
çois met vlag en wimpel werd binnengehaald. Zijn taak is de geeste
lijke hulpverlening aan de zusters, de zieke burgers en militairen, de 
celebratie van de dagelijkse H. Mis en de verzorging van de preek en 
het Lof op zon- en feestdagen. Wat er tegenover staat zal, vermoed 
ik, een clericus van zijn niveau zelden aangeboden zijn: een gemeu
bileerde kamer aan de straatkant, volledig pension, een oudere zuster 
ten zijnen dienst, daarbij honderd gulden jaarsalaris van het hospi
taal en tweehonderd gulden van de militaire financiën. Als een trofee 
voert de moeder-overste hem overal mee naar toe, tot ergernis van de 
deken en van het bisdom.18e Toch weet Wandele deze aalmoezenier 
later te waarderen, omdat hij de interne relaties van het convent ge
leidelijk verbeterde.1β7 

De externe relaties van het hospitaal bleven daarentegen getrou-
bleerd: de moeder-overste weigerde onder allerlei voorwendsels Wan
dele als visitator;188 ze liet, buiten medeweten van de provisoren, een 
muur metselen rond haar tuin en over een stukje grond van de stad; 

1 8 3) D.V. 1631: attento quod relatum fuit sacellanum hospitalis non caliere lin-

guam gallicam judicavimus ilium dimitendum esse, nisi forte dissimulandum sit 

ad aliquod tempus quo illam discat. 
ÍM) D.V. 1632. 
1β5) A.E., II, fol. 256; В 3603. 
1 8 β) D.V. 1632: abest saepius debito, cum mater eum in comitem assumit excur-

rendo Antwerpiam, Gandavum, Bruxellas, etc. Nota in de marge: conformet se 

decretis alias puniatur iuxta illa, et serio inbibiatur illi ne cum monialibus com-

mittat se ullo itineri. 
l f ") D.V. 1633: laudabunt omnes prudentiam et bonam vitam P. Confessarli. 

'"a) D.V. 1632. 
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ze eiste dat de stad een nieuw verblijf zou bouwen voor de besmette

lijke zieken, ze wenste een aparte huiskapel voor de zieke soldaten 

in te richten, wat de gouverneur afwees omdat hij alle ruimte voor 

zijn manschappen bestemd wilde zien; ze deed hem geen verant

woording over. het geld dat de verkochte kleding van overleden mili

tairen opbracht.189 Het lijkt een aaneenschakeling van futiliteiten, 

maar in het benauwde territoir van een vestingstadje, waar zoveel 

burgerlijke, militaire en kerkelijke personages hun autoriteit nauw

lettend troetelden, kreeg het minste een overmaat en klonk een tik 

op tafel als een kanonschot. Zeker als de hand van een eigenzinnige 

non op die tafel sloeg. De deken hief dan zijn handen ten hemel en 

ging zich in Gent beklagen; de magistraat kwam dan in beraad bij

een en zond een legatie naar Gent;180 de gouverneur brieste dan 

rond en vroeg om interventie van Gent.1 β 1 Te oordelen naar de ge

gevens uit de acta efiscapatus en uit het itinerarium wist de bisschop 

steeds verzoenend op te treden. Zijn gezag bij de stedelijke en mili

taire overheden was onmiskenbaar. 

In Hulst en Hulsterambacht woonden en werkten nog andere 

religieuzen: de Franciscanen. In 1458 waren ze komen wonen in een 

verlaten bagijnhof even buiten de stad, vanwaar ze om veiligheids

redenen in 1488 verhuisden naar een pand binnen de wallen, in de 

Schelphoek, dicht bij de haven.192 Na de herovering van Hulst in 

1596 keerden ook de Franciscanen terug in hun klooster en „termijn

gebied": de parochies van het Ambacht en in het Waasland, waar 

ze jaarlijks op bepaalde kerkelijke feestdagen hulp verleenden bij het 

biechthoren en het preken. Collectes van graan, boter en vlees vorm

den dan meestal hun beloning. De hulsterse Minderbroeders-Obser

vanten behoorden tot de vlaamse provincie van hun orde.1BS In 1617 

werd het klooster van Hulst een zogenaamd „recollectiehuis", be

stemd voor die leden van de provincie die hun leven als Franciscaan 

»») R.A.GB. 127, sub 1632, 1633. 

ч»») G.A.H. stdr. 1632-1633, fol. 38. 
u") B. 136 Itinerarium, sub 1635. 
'»г) Van Lansberghe, a.-w., bh. 64. 
ι β 3) M. Schoengen, Monasticon Batavum, dl. I, (Amsterdam 1941), blz. 120; hun 

franse naam: frères-mineurs werd in het vlaamse dialect verbasterd tot: fremineren. 
Andere benamingen in de streekeigen taal: Graubreurs, minnebreuis, recoletten. 
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strenger en contemplatiever wensten in te richten.1B4 Deze omme
keer van mens en huis ging zelfs de magistraat niet ongemerkt voor
bij: zij schonk voor zesentwintig schellingen wijn bij de wisseling 
van de bewoners.195 Dat nu spiritueler en soberder Recollecten te 
Hulst hun zieleheil kwamen zoeken, is in de verdere stadsrekeningen 
overigens niet te bespeuren. De traditionele tractaties aan de Fran
ciscanen bleven nadien zoals ze voorheen waren. In 1601 onthaalde 
de magistraat de provinciaal en zijn medebroeders op een diner in het 
Landshuis, „hem recommanderende om goede Leeraers ende Pries
ters binnen tvoornoemt convent tot Instructie van tgemeente".1ββ 

Monniken en schepenen konden alle jaren door uitstekend met el
kaar overweg. De weerklank van de franciscaanse „petite histoire" is 
in de stadsrekeningen dan ook veel aangenamer dan die van de 
zusters. 

De paters hadden weinig of niets van doen met de gewone pa
rochiële zielzorg en daarom lijken ze voor de kerkelijke rapporteurs 
niet te bestaan. Als dezen hen toch zo nu en dan vernoemen, be
tekent dat óf een feest óf een conflict. Talrijke posten in de rubriek 
uitgaven van de stedelijke jaarrekeningen bewijzen de aparte plaats 
van deze monniken in het stadje en toch is die moeilijk te beschrij
ven. Er zijn, buiten die stadsrekeningen, practisch geen informanten 
over hen en uit wat de stadsboekhouding meedeelt komen de Fran
ciscanen eerder naar voren als „declaranten" dan als „mendicanten". 
Het is mogelijk dat hun klooster inderdaad een „domus pauperum" 
was, een tehuis voor armen, zoals bisschop Maes in 1611 noteerde,197 

hoewel het uit de stadsrekeningen nergens blijkt. Dit zou dan de 
vele, meest kleine geldbedragen die de magistraat de paters verstrekte, 
geredelijk hebben verklaard. Aannemelijker lijkt mij echter, dat de 
Franciscanen hun simpele dagelijkse kost zelf verdienden door hun 
geestelijke arbeid in Stad en Ambacht en dat de magistraat door een 
soort gentleman's agreement van oude stempel voorzag in hun gro
tere, niet alledaagse uitgaven. Deze monniken trokken immers geen 

^4) Encyclopaedie van het Katholicisme, o.r.v. E. Hendrikx, J. Doensen, W. 
Bocxe, (Bussum 1956), dl. III, kol. 564. 
ч») G.A.H. stdr. 1617-1618, fol. 53. 
ι»11) G.A.H. stdr. 1601-1602, Ы . 43. 
•β') R.A.G.B. 167/2. 
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inkomsten uit landerijen, huizen of renten. Een reeks voorbeelden 
moge deze „sociale bijstand" van stadswege illustreren-198 1597: drie 
ponden groten voor het herstel van de kloosterkerk; 1598: wijngeld 
bij het bezoek van „mijnheer den provinciaal"; 1601: wijngeld voor 
de commissaris-generaal; tractatie bij het vertrek van gardiaan Bart 
Beauvoir naar Sluis; 1604: vier ponden groten subsidie voor de 
viering van „Sinte Franchoisdach", waarbij ook de schepenen aan
zaten; 1606. zes ponden groten voor geleden stormschade; 1607: ze
ven ponden groten voor „tklein banket op St. Fransdach", plus een 
vat bier; zestien ponden voor reparatie aan het klooster; 1608: de 
stad betaalt de provinciaal zijn reisgedeelte van Hulst naar Gent; 
1609. 33 ponden aan timmerman Daniel van Orsselaer voor het 
„opmaecken van een pandt int clooster"; 1610: de gardiaan gaat ter 
kapittel, de stad geeft hem twee ponden reisgeld; 20 schellingen 
ziektekosten voor pater Lamelis; 25 schellingen aan „ghelaesmaecker 
Franchois Govaert" voor reparatie van vensters; 1614: wijngeld voor 
de provinciaal die kwam „omme aldaer te stellen goede discipline"; 
1618. vijf ponden groten voor de levering van vlees aan de Recoilec-
ten, die geen „ommeganck" doen voor gezouten vlees en boter gelijk 
de vroegere Observanten; 1619: zeven ponden groten aan apotheker 
Gillis Heyndricx voor de leverantie van medicamenten aan zieke pa
ters; 1622: ruim een pond groten voor de entree-maaltijd van de 
nieuwe gardiaan; 1624: 26 ponden voor de nieuw te bouwen kloos
terkerk; 1628: twee ponden groten voor „pasteybacker Cornells Sil-
laert die leverde tot diversche recreaties int clooster vande Paters"; 
1629: inwijding van de kloosterkerk, waarvoor de magistraat nog eens 
16 ponden groten geschonken had en een raam met het stadswapen; 
twee ponden wijngeld voor de bisschop en de andere clerici; twee 
ponden voor de lekkernijen van de pasteibakker; 1631: 16 ponden 
,,by maniere van aelmoesse ende tot advanchement vande wercken 
ende nieuwe panden van hunne convent"; 1635: nog eens 16 ponden 
voor verbouwingen; 1641: ruim 41 ponden voor medicamenten, ge
leverd door de apothekers Gillis Heyndricx en Cornells de Bosschere. 

^8) Van Lansberghe, a.w., blz. 66. Alleen het eerste jaartal van de stadsrekenin
gen is vermeld. De voorbeelden staan alle in de rubriek uitgaven. 
, M) D.V. 1610: ordo qui servatur eget reformatione, unde si commodum esset Rmo 
Dno, utilissime institueretur quamprimum visitatio. 
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Het convent van de Franciscanen bestond in 1610 uit drie paters 
en een broeder. Gardiaan was toen pater Jacobus Lengagne. Naar 
de mening van pastoor-deken Maeye zou een lichte reformatio in 
dat convent wel op zijn plaats zijn. Hij wil dit de bisschop zo spoe
dig mogelijk zien doen. Dat hij zich wendde tot het bisdom en niet 
tot de provinciaal van de Franciscanen, wijst er op dat hij deze her
vorming niet zozeer voor de interne discipline wenselijk achtte, als 
wel voor de pastorale activiteiten van de paters. Ze lopen hem zo nu 
en dan voor de voeten op het herderlijk territorium. De Franciscanen 
lijken uitstekende relaties onderhouden te hebben met de toonaan
gevende kringen in het stadje, op zijn minst met de militaire coterie. 
Typerend hiervoor is het volgende: in mei 1614 werd het om een of 
andere reden nodig geacht een duivelsbezwering uit te spreken over 
gouverneur Nicolaas de la Biche, ridder en heer van Léancourt. Op 
verzoek van de familie wees de bisschop niet de pastoor van de pa
rochie, maar de Franciscaan Lengagne voor deze ceremonie aan.200 

De notabelen van stad en garnizoen kerkten bij voorkeur in het kloos
ter. Ze konden er naar believen op een minder vroeg uur de mis bij
wonen en te biecht gaan bij of de predikatie horen van fransspreken-
de minderbroeders, die hen bovendien bij ziekte kwamen bezoeken. 
Jarenlang was dit een doorn in het oog van deken Maeye, die steeds 
weer deze notabelen zijn kerk zocht binnen te halen. Hierover be
klaagde pater De Saínete zich bij bisschop Boonen:201 „Die deken", 
schreef hij aan het slot van een lange brief, „verbeeldt zich bisschop, 
pastoor, gouverneur en magistraat van de hele stad te zijn". Maar er 
is geen enkele voor de Franciscanen ongunstige interventie van het 
bisdom bekend. Misschien vond de curie zon tussenkomst ál te 
precair, juist omdat er hoge militaire kringen mee gemoeid waren. 
Het ligt echter meer voor de hand dat de meningsverschillen tussen 

tM) A.E., I, fol. 48. 
201) R.A.G.B. 3602, brief van 22 februari 1617: gémit nos a manu in meridiem 
consequenter missas celebrare; dolet nos Verbum Dei annuntiare gallico et flan-
drico sermone; indignatur nos deservire populo suo in confessionibus excipiendis et 
infirmis consolandis. Curiositas, inquit ipsi Gubematori, huius uxori et aliis nota-
bilibus personis, vos convocai ad conciones audiendas istius concionatoris gallici; 
est vobis nimis subtilis et delicatus; sinite illum, venite ad me; ita ut se iactat epis-
copum, pastorem, gubematorem et magistratum totius oppidi. 
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de pastoor en de paters omtrent hun geestelijke actieradius onder de 
stedelijke kudde der gelovigen — waarbij de mammon wel het meest 
als onruststoker zal zijn opgetreden — besproken en geregeld zullen 
zijn op het niveau van bisdom en provincialaat en dat ze daarom zo 
sporadisch opduiken in de visitatieverslagen. 

Deken Maeye probeerde al in 1612 de Franciscanen het recht te 
ontfutselen van uitvaartdiensten voor overleden militairen in hun 
kloosterkerk.20z Dit lukte niet. De paters mochten deze diensten 
blijven doen, mits ze de lijkstoet aan hun kerkdeur opwachtten. De 
cortège funèbre vanaf het sterfhuis naar de kloosterkerk zou ver
zorgd worden door de zangers van de parochiekerk, maar dan wel via 
het priesterkoor van deze kerk. Deze merkwaardige regeling bracht, 
lijkt me, én het zangkoor én de kerkekas wat geld in het laatje. Toen 
de Franciscanen in 1630 zelf een keer de rouwstoet van een over
leden kapitein naar hun kerk begeleidden, noteerde deken Wandele 
prompt deze inbreuk op de traditie — "contra antiquam consuetu-
dinem" — in zijn jaarrapport.2ПЗ Bisschop Triest loste de gerezen 
moeilijkheden op tijdens zijn visitatie van 1631, maar hoe vertelde 
hij niet.204 

Uit de dorre stadsrekeningen treden nog enkele figuren naar voren 
die we in de kerkelijke verslagen zelden ontmoeten en die toch in de 
zich oprichtende katholieke samenleving een min of meer aanzien
lijke rol vervuld hebben: de gelegenheidspredikanten — de zogeheten 
terminarissen —, de organist, dirigent en zangers van de parochie
kerk. De stedelijke boekhouding bewaarde ook hun memorie, omdat 
de magistraat subsidies of salarissen verschafte voor hun werkzaam
heden in Hulst. Dit betekent overigens geen originele handreiking 
van stadswege aan de katholieke restauratie na de troebelen van de 
zestiende eeuw. Dergelijke uitgaven staan ook al geboekt vóór 1590 
en berusten op oude verplichtingen. Maar een herlevende parochie 
was natuurlijk ten zeerste gebaat bij zulke tradities. Ze bespaarden 
de kerkekas vele uitgaven voor de eredienst. Op grond van welke 
verplichtingen de magistraat dergelijke subsidies uitkeerde, moet 

««) A.E., I, fol. 76. 
s»») D.V. 1630. 
»») R.A.G.B. 127. 
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nog onderzocht worden. Zo betaalde ze jaarlijks, buiten de genoem
de toelagen, een vast bedrag aan mijten of schellingen aan bezitters 
van bepaalde altaren en kapellen in de parochiekerk, ook als deze 
buiten Hulst resideerden. Dit heet in de stadsrekeningen „erfelijke 
renten". Had de stad ooit geld geleend van zulke vrome stichtingen? 
Beheerde het schependom misschien de fondsen? Dit laatste lijkt 
toch niet het geval te zijn, want nog in 1630 is deken Wandele van 
plan een grondig onderzoek in te stellen naar het bestaan en de om
vang van dergelijke fundatie-goederen.205 Een naar zijn zeggen tijd
rovend karwei, waaraan hij toch wel niet zou beginnen, als hun be
heer hem niet toekwam. Pure goedgeefsheid van de zijde van de 
magistraat blijft natuurlijk in een enkele geval van subsidieverlening 
mogelijk, maar voor de vaste jaarlijkse uitkeringen zal ze wel dege
lijk, op grond van simpele verplichtingen, hebben kunnen putten 
uit bestaande bronnen. 

Tot de vaste posten behoorden de honoraria voor de paters, die 
tijdens kerkelijke hoogtijdagen als advent en kerstmis, vasten en 
pasen, pinksteren, kerkwijdingsdag en patroonsfeest in de parochie
kerk preekten en biechthoorden. In 1598-1599 kwamen daarvoor 
Capucijnen van Dendermonde en Jezuïeten van Brussel. De stad be
taalde hen via deken Ghysbrechts vier ponden groten.20e De Jezuïe
ten preekten sindsdien nu eens de kerst, dan weer op het paasfeest 
tot ongeveer 1608 toe. Daarna worden ze niet meer vernoemd. De 
stadsrekeningen verklaren deze absentie niet. Maar het is niet onmo
gelijk dat de magistraat deze paters te „duur" vond. In 1601 preekte 
een Jezuïet tijdens het paasfeest en de stad gaf hem daarvoor twee 
ponden groten. De voorafgaande vasten en goede week waren ver
zorgd door Dominicanen uit Antwerpen, die echter maar 24 schel
lingen ontvingen, voor waarschijnlijk veel meer preekstof.z07 Het 
zou wat malicieus zijn om hier te denken aan status-verschil. De 
Dominicanen waren gewoon „goedkoper", omdat zij van oudsher in 

!05) D.V. 1630: hactenus bonam meam intentionem perficere non potui, quoad 
elucidationem bonorum obituum, capellaniarum et aliarum fundationum. 
*>·) G.A.H. stdr. 1598-1599, fol. 36. 
»') G.A.H. stdr. 1601-1602, fol. 43. 
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Hulst een statio hadden:208 zij mochten er tijdens hun jaarlijkse 
preek-toumee onder de poorters van de stad en de buitenparochie 
een collecte in natura houden. De gelovigen droegen zodoende zelf 
een deel van het honorarium bij. Het zou wél onjuist zijn te denken 
dat de Jezuïeten wellicht om het ontbreken van zon, vaak zeer pro
fijtelijke statio Hulst op eigen hand lieten schieten. Het inzamelen 
van vlees en zuivel lag hen niet; dat was goed voor de bedelmon
niken van Gods kerk. Vanaf 1600 tot aan de exodus van de katho
lieke clerus uit Hulst in 1645, preekten jaarlijks de in de stad wo
nende Franciscanen en de Dominicanen van Antwerpen. De laat-
sten meestal op kerstmis en pasen, de minderbroeders in de vasten 
en de goede week. Toen de Franciscanen, na de reformatie van 1617, 
verzaakten aan de collectes van victualia, ontvingen zij van de stad 
een hoger honorarium voor „dordinaire statie vande vasten": vier 
ponden groten209 en, zoals we zagen, de magistraat betaalde hun 
rekening bij de slager. De gift voor de termijnpaters uit Antwerpen 
is steeds een kleinigheid gebleven: 24 schellingen. De stadsklerk nam 
vaak niet eens de moeite het te noteren. Wel worden steeds de twee 
ponden groten geboekt die het stadsbestuur als vergoeding uitkeerde 
aan hun gastheer, meestal de pastoor.Z10 

Tot de vaste posten op de stedelijke betaalsrol behoorden verder 
de organist, de dirigent en zijn zangers en een of meer muzikanten. 
Pas in 1600-1601 wordt de organist voor het eerst vernoemd: Jooris 
Waghenaers. Hij ontving een jaarsalaris van zes ponden groten, 
waaraan de stad, de kerk en het Ambacht — vanwege de buiten
parochie — elk eenderde bijdroegen.211 Dit wil overigens niet zeg
gen dat de gelovigen in de jaren tussen 1596 en 1600 nimmer in
strumentale muziek konden beluisteren tijdens de eredienst. Waar
schijnlijk kon de pastoor desgewenst een beroep doen op enkele muzi
kanten van het garnizoen, die de feestelijkheid van de stadsprocessies 

-os) Op verzoek van bisschop Triest onderzocht de deken de rechtmatigheid van 
de stationes in de parochies. Over die van de Dominicanen in Hulst zegt hij: post 
diligentem inquisitionem factam super stationibus P.P. Dominicanorum Antwer-
piensium reperi, maxime ex testimonio seniorum, eas antiquas esse et non solum 
ante treugas sed ante omnem hominum memoriam obsérvalas (D.V. 1630). 
eo») Bijv. G.A.H. stdr. 1619-1620, fol. 42; 1625-1626, fol. 50; 1641-1642, fol. 31. 
»») Bijv. G.A.H. stdr. 1617-1618, fol. 58; 1628-1629, fol. 59; 1637-1638, fol. 37. 
">) G.A.H. stdr. 1600-1601, fol. 27. 
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ook wel hielpen verhogen. Wat de zang betreft verschaft slechts één 
post uit de periode 1596 tot 1611 ons enige informatie. In 1600 
schonk de magistraat een extraatje van 25 schellingen aan de onder
wijzer Louis van Maldeghem, die met een paar „musicienen" op 
feestdagen de kerkdiensten verzorgd had. Ik veronderstel dat hier 
zangers bedoeld worden, die — nu er toch een organist was aange
steld — zich onder aanvoering van de schoolmeester op de meerstem
mige zang wierpen. Buiten de feestdagen zal wel steeds het gewone 
gregoriaans gezongen zijn door de koster en de dienstdoende gees
telijke, zoals dat gebruikelijk was in alle parochies zonder koor. Dat 
pas in 1600-1601 een vaste organist aangesteld werd, zou er op kun
nen wijzen dat eerst het orgel hersteld diende te worden. Het gerevi
seerde instrument maakte dan in 1610 plaats voor een nieuw. Jooris 
Waghenaers werd in 1606 of 1607 vermoord door de onderwijzer 
Matthys Franchoissen.212 Deze simpele notitie van de betaalslijsten 
vindt in geen andere bron een context. Opvolger werd Pieter de 
Cnibbele, die juist in de dagen dat de magistraat de kerk met een 
nieuw orgel verrijkte, van het toneel verdween. De fagotspeler Hen
ry Dudyn, waarschijnlijk een legermuzikant, kreeg toen een tijdelijke 
aanstelling als organist.213 Vanaf de herfst 1611 tot de herfst 1612 
bespeelde Lenaert Biset het orgel en Dudyns tijdelijke dienst als or
ganist werd omgezet in een permanente betrekking als fagotspeler in 
de kerk, tegen een maandsalaris van vier schellingen 8 groten. Biset 
zal een amateur geweest zijn; zijn eigenlijke vak was schrijnwerker. 
Na hem kwam weer een beroeps-organist het Isore-orgel bespelen: 
Franchois Thomas, op een salaris van tien ponden groten per jaar.2l4 

Jarenlang nu zullen Thomas en Dudyn in de kerk de instrumentale 
muziek verzorgen. Ik vermoed dat die fagot, met zijn donker, wat 
klagelijk continuo-geluid, vooral in de rouwdiensten aan bod kwam. 
Vanaf 1619 ontving Dudyn wel geen salaris meer van stadwege „om 
de sobre staet vande stede",215 maar hij blijft zijn functie in de kerk 
vervullen. Rond 1632 verdwijnt zijn naam ook als pro-memorie-post 
uit de stadsrekeningen. In dat jaar werd een zekere Joos Gargan be-

2 і г) G.A.H. stdr. 1606-1607, fol. 64. 
•»*) G.A.H. stdr. 1611-1612, fol. 33. 
»4) G.A.H. stdr. 1612-1613, Ы. 31. 
»«) G.A.H. stdr. 1619-1620, fol. 31. 
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noemd tot beiaardier, als opvolger van Jan Wils, die deze functie al 
vanaf 1612 had uitgeoefend.21β Deze Gargan blijkt in 1640 ook 
fagotspeler te zijn, met een jaarsalaris van zes ponden groten uit de 
kerkekas.217 Misschien is hij echter al in 1632 opvolger van Dudyn 
geworden. Tot 1645 toe beurde Gargan daarnaast zes ponden groten 
van de magistraat voor zijn werk als beiaardier. Merkwaardig is dat 
de stad deze functionaris steeds is blijven betalen, maar de organist 
niet meer vanaf ongeveer 1621. Zijn naam en schamel loon verdwij
nen dan uit de rekeningen. De verklaring zou kunnen zijn dat de 
beiaardier ook ten gerieve van de magistraat zijn klokken moest lui
den, terwijl de organist louter „binnen-kerks" werkte. Omdat de 
kerkrekeningen van Hulst op een enkele na verloren gingen, weten 
we niet hoelang de organist Thomas na 1621 nog in dienst bleef. In 
1640 blijkt Waltherus van Meerssen de organistenfunctie te vervul
len, met een salaris van 16 ponden groten per jaar uit de kerkekas.21β 

De amateuristische kerkzang door een koster en een pastoor, even
tueel door wat schoolkinderen opgefleurd, zoals die in de minste 
parochiekerk te horen was, lag zeker niet in de traditie van de hulster-
se kerk. Al in 1586 had ze op eigen kosten drie zangers in vaste 
dienst.219 De aanschaf van een nieuw kerkorgel in 1610 tekent, 
dunkt mij, het eergevoel en ook wel het standsbesef van de stedelijke 
magistraat; zo ook de benoeming in datzelfde jaar van een aparte 
„sangmeestere inde musique". Dit zijn geen onbeduidende feiten, 
keurig passend bij het herstel van een ordentelijke katholieke samen
leving. Er schuilt méér achter. Wie de stadsrekeningen doorworstelt 
zullen de niet geringe kosten opvallen, die de magistraat spendeerde 
aan de elegante ontvangst van wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, 
zelfs in penibele periodes. Naast dit vertoon van stijl en staatsie ten 
stadhuize, paste het sierlijk samenspel van zang en orgel aan de 
overkant, in de parochiekerk. Met een koorleider als de priester 

»·) G.A.H. stdr. 1632-1633, fol. 21; 1612-1613, fol. 31. 
" ' ) G.A.H. Kerkrekening, 1641-1642. 
г 1 в ) In de kerkrekening 1641-1642 wordt zijn salari"; over twee jaren genoteerd. 
^ 9 ) Al in 1586-1587 stonden drie zangers in dienst van de kerk, ten laste van de 
kerkekas; vergelijk: J. Adriaanse, Het Hulstersche kerkgebouw in de periode 1469-

1562, overdruk van Juarboek van de Oudheidkundige Kring „De Vier Ambachten" 

te Hulst (1932), blz. 19. 
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Pieter Behagele, in 1610 benoemd, kon de magistraat gloriëren. 
Diens acte d'entrée was een compositie van eigen hand, een twaalf-
stemmige mis, op de eerste kerstdag ten gehore gebracht. Daarmee 
vereerde hij de magistraat en de magistraat op haar beurt hem met 
een gift van twee ponden groten.2ä0 Het zou interessant zijn te weten 
hoe Behagele dit kunstig stukje realiseerde. Maar de rekeningen 
noteren verder slechts zijn honorarium: twee ponden tien schellin
gen groten per maand volgens contract, dat overigens in 1619 wegens 
de „sobre gestaetheyt der stede geschort" werd, en bovendien zijn 
huishuur: drie ponden groten per jaar. Na 1619 is ook Pieter Be
hagele slechts een pro-memorie-post, voorgoed verdwenen na 1634. 
Het grootste deel van zijn inkomen zal de dirigent na 1619 uit de 
kerkekas ontvangen hebben; daarnaast genoot hij nog zeven schel
lingen per jaar uit de kapel van St. Katharien, waarvan hij de pos
sessor was.221 Alles bijeen een kleine 30 ponden, ongeveer 180 
gulden, wat toch wel een schrale boterham opleverde vergeleken bij 
een inkomen als dat van pater Bernaerts in het hospitaal.222 Behagele 
zal wel enkele neven-verdiensten gehad hebben, maar we horen er 
niets over. In 1641 — en misschien al wat jaren eerder — dirigeerde 
Weynant van Meerssen het koor en de kerk gaf hem daarvoor 25 
ponden per jaar.223 In dezelfde kerkrekening staat hij eveneens voor 
14 ponden per jaar geboekt als „sangmeester over de vier choralen". 
Dat hiermee geen jongenskoortje bedoeld kan zijn, blijkt uit een 
andere post: de kerk betaalt aan deze dirigent 16 schellingen per jaar 
„over de choralen te scheren en te barbieren". De „choralen" zijn 
dus vier volwassen zangers, in dienst van de kerk: Piet Gardanus. 
Anthony Wils, Jóos Gargan en Jan Bartholomeeussen, voorheen 
pastoor van St. Jansteen. Gargan en Wils verdienden 12 ponden, 
Bartholomeeussen 4 en Gardanus 26 ponden groten per jaar, maar 
deze was dan ook behalve zanger nog „contretenoor".224 Vanaf 1610 

"°) G.A.H. stdr. 1610-1611, fol. 66. 
И 1 ) R.A.G.B. 3592; В. 3587. 
аг) zie biz. 108. 
î2a) G.A.H. Kerkrekening 1641-1642. Het is mij onbekend of hij verwant is aan 
de organist Walter van Meerssen. 
^4) De „contretenoor" was overigens geen zanger, maar een instrument met de 
omvang van een tenorstem, dat ter verrijking van de harmonie wel eens een soort 
derde stem meespeelde bij composities voor twee zangstemmen. Het kon een fagot 
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schonk de magistraat telkenjare ongeveer 25 schellingen voor de 

viering van St. Ceciliadag, 22 november, daarmee een oude traditie 

in ere herstellend. Het is wellicht redelijk aan te nemen dat sinds 

hetzelfde jaar op zijn minst drie zangers verbonden waren aan de 

kerk, maar dan met een salaris uit de kerkekas en daarom niet ge

registreerd in de stadsrekeningen. Zo was het in 1586, zo zou het 

zijn in 1640. Per slot van rekening vroeg de uitvoering van het spek

takel, waarmee koorleider Behagele zijn ambt beliefde te starten, 

nogal wat stemmateriaal. En bovendien: herstel van de katholieke 

eredienst na het hervormd intervallum betekende vooral het zo 

spoedig mogelijk oppoetsen van de traditie. De hulsterse kerk moet 

ook een jongenskoor rijk zijn geweest, al wordt het nergens direct 

vernoemd. Zijn bestaan volgt echter uit een aantal uitgaven van de 

stadsrekeningen: in 1618 verstrekte de magistraat aan Guillaume van 

Tetteroe een studietoelage ten gunste van zijn zoon, die jarenlang 

„corael" was in de kerk,225 en hetzelfde jaar in 1623 aan Cornelia 

Commyns voor haar twee jongens, die eveneens lange tijd koorknaap 

waren geweest.2ΖΘ Over de muzikale kwaliteiten van dit kerkkoor valt 

geen zinnig woord te zeggen, tenzij hier een argumentum ex silentio 

als zinnig mag gelden: het zwijgen van alle bronnen, zelfs van de 

veelschrijver bisschop Triest, kan duiden op tevredenheid over de 

vocale prestaties van de zangers. Misschien eveneens de gratificaties, 

die de magistraat het koor ter verdeling of ter gezamenlijke consump

tie zo nu en dan toestopte. Zo bijvoorbeeld in 1618 na de rouw

diensten voor de overleden „keyserinne";227 in 1625 voor de plech

tige dankdienst „by non voortganck ende cesseren vande sieckte con

tagieuse"; 2 2 β bij een plechtige mis ter ere van St. Rochus, hemels be-

of een cello zijn. Bij bepaalde vierstemmige composities werd soms meegespeeld 

door een contratenor altus én een contratenor bassus. Deze specificaties noteren 
de kerkrekeningen niet, maar dergelijke muzikale mogelijkheden lijken in de 
parochiekerk van Hulst niet uitgesloten te zijn: ook Joost Gargan bespeelde immers 
een fagot. Voor deze inlichtingen ben ik dank verschuldigd aan de heer Jo Ivens, 
leraar aan het conservatorium te Rotterdam. 
"5) G.A.H. stdr. 1614-1615, fol. 61; 1616-1617, fol. 36. 
" · ) G.A.H. stdr. 1618-1619, fol. 55; 1623-1624, fol. 65. 
ä! ') Dit is Anna van Tirol (1585-1618), echtgenote van keizer Matthias van Oos
tenrijk. De magistraat liet het priesterkoor van de kerk met 261 el zwarte baai 
bekleden (stdr. 1618-1619, fol. 55). 
«o) G.A.H. stdr. 1625-1626, fol. 61. 
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schermer tegen de pest;2** in 1644 na de requiemdiensten voor de 
overleden koningin van Spanje.230 

Toen de katholieken bij de reductie van 1645 door de troepen 
van Frederik Hendrik de kerk moesten ontruimen ten gerieve van 
de hervormden, legde organist Waker van Meerssen alle misgewa
den in een kist en nam ze mee naar huis; dirigent Weynant van 
Meerssen ontfermde zich over alle gregoriaanse en andere muziek-
boeken.2S1 

De coöperatie tussen stadhuis en pastorie in het kader van de 
katholieke restauratie kwam nog rond andere personen tot uiting: 
de kapelaan, de onderwijzer, de katecheet, de vroedvrouw, de dissi
denten. In het volgende hoofdstuk zullen wij hen ontmoeten. 

In september 1645 werd het vlaamse platteland weer eens opge
schrikt door een alarm: franse troepen onder de maarschalken Gas-
sion en Rantzou naderden vanuit het zuiden, staatse onder Frederik 
Hendrik vanuit het noord-westen. De moeizame nadagen van een 
lusteloze zomercampagne. De drie veldheren troffen elkaar op 29 
september in de buurt van Gent en vandaar dirigeerde Frederik 
Hendrik zijn troepen in noord-oostelijke richting. Langs Lokeren en 
Stekene bereikte hij op 4 oktober St. Jansteen en begon Hulst met 
„circumvallatien en approches, traversen en afsnydingen" in te slui
ten en de omliggende forten te veroveren. Op 2 november was het 
zover: „ . . . syn Hoogheyt deed van alle de Batteryen onophoudelijck 
schieten en Bomben werpen en te gelijck den selven dag den 
Gouverneur door een Trompetter nochmaels sommeren, om de Stadt 
op alle redelycke en eerlycke Conditien over te geven, met waar-
schouwing van het ongeluck, dat by den voorhanden synden Storm, 
souw mogen gebeuren. Hier op heeft gedagte Gouverneur met alle 
beleeftheyt geantwoordt, de saeck in die staet noch niet te vinden 
om een Stadt van een sodanigen aenghelegentheyt met eeren te con-
nen afstaen, en dienvolgens geresolveert was, in de defentie te vol-

-·-*·') G.A.H. stdr. 1635-1636, fol. 36. 
™) G.A.H. stdr. 1645-1646, fol. 42. Bedoeld ¿a\ zijn Elizabeth (1602-1644), 
dochter van Hendrik IV van Frankrijk en gehuwd met Philips IV van Spanje. 
ï31) R.A.G.B. 127, sub anno 1648. 
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harden (.. .)· Des anderen daegs den 3 dito, wierd toestel gemaeckt, 
om uyt beyde Quartieren op d'afsnydingen te stormen; waer by noch 
quam dat de Belegerde ter selver tyt een groot deel volcx... пае de 
Stadt sagen marcheren en sulcx voor een algemeyne Storm bedugt 
werdende, hebben de Chamade doen slaan, en versogt in onderhan
deling te treden, waer toe den vvederzyden Ostagiers uytgingen. Ver
volgens wierd des anderen daegs den 4 dito de Capitulatie gesloten, 
met den Gouverneur en 't Guarnisoen der Stadt". Aldus van Lans-
berghe veertig jaren na dato en hij vindt „dese Leger-tocht... door 't 
hardt van 's Vyandts Landen en in 't aensien van desselfs voornaem-
ste Steden" een gedurfde prestatie. Artikel I van de capitulatie regel
de de uittocht van de spaanse troepen; een aansluitend verdrag met 
de geestelijkheid en de magistraat van de stad de overname van 
beider jurisdictie.2S2 Het nieuwe schependom onder burgemeester 

ïS2) Van Lansberghe, n.w., blz. 300 tot 318. Artikel I van de capitulatie luidt: 
Den Gouverneur, Veldt-Oversten en de Colonel sullen de voorsz Stadt stellen in 
handen van syn Hoogheyt, ende sullen op Sondagh toekomende, 't welck syn sal 
den vyfden deser maandt, nieuwen styls. uyttrecken met alle de Soldaten des selven 
Guamisoens, soo te voet als te Paerde, van wat qualiteyt of conditie die syn, selfs 
sonder regard te nemen, of die voor desen de tegen-partye ghedient hebben, met 
Wapenen ende Bagagie, vliegende Vendelen, Cogéis in de Mondt, brandende Lon
ten aen beyde de eynden, ende hare Musquetten op de Schouderen ende volle 
Bandeliers; Item met hare Meublen ende Bestiael, van wat soorte die oock syn, om 
te marcheren naer de Stadt van Antwerpen door den regten weg, ende met een 
stilliggen op den wege, ende aldaer aenkomen des anderen daegs пае hare uyttogt. 
Tot welcken eynde hun door syn Hoogheyt gegeven sal worden goet ende seker 
convoy, ofte geleyt met Wagenen ende Paerden, genoegsaem om hare voorsz Ba
gagie te voeren, siecken ende gequetsten tot Antwerpen voors. 
Het verdrag luidt: 

Articulen by syne Hoogheyt Myn Heere den Prinse van Orangien, geaccordeert 
aen de Geestelijckheyt, Bailliu, Borgemeesters en Schepenen der Stadt van Hulst. 

I. Alle Offensien ende Vyandtschappen gepleegt, soo by Geestelycke als Weerelt-
lycke Persoonen, voor ende gedurende dese Belegeringe, sullen van wedersyden 
vergeten ende vergeven syn. 

II. In 't gene belangt het stuck van de Religie ende Geestelycke Goederen, sal 
sich een yder binnen de voorsz Stadt hebben te gedragen, tot het geene dienaen-
gaende sai werden gestatueert by de Hooge ende Mogende Heeren Staeten Gene
raci, mits sig elck een hebbe te comporteren in alle stilligheyt, en niets en attentere 
tegens den dienst der Vereenigde Nederlanden, nochte haer Hoogh Mog:Plac-
caeten op het stuck \an de Geestelyckheyt geemaneert, ofte als noch te emaneren, 
welverstaende dat de Gereformeerde Religie ende geen andere in de Stadt publye-
quelyck sal werden geexerceert. 
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Jacob de Vriese nam 21 ponden groten uit de stadskas „over den 
coop van een stuck Rynschen wyn tot vereringhe geschoncken aen 
Syn Genade Graeff Heyndricq van Nassau, Gouverneur deser 
Stede". Hem werd bovendien een juweel ter waarde van 66 ponden 
groten geschonken.233 

Een uitgemergeld gewest was een van Frederik Hendriks laatste 
krijgstrofeeën. Stad en Ambacht worden dan gevoegd in de rij van 
's lands linkerhandskinderen. 

§ 3. Hontenisse 
Patroon van de kerk: St. Martinus; 

•presentator van de сита: de baron van Heule; 

dominus temporalis: de graaf van Vlaanderen. 

De parochiekerk van dít dorp, liggende in de Noorddijkpolder, 
was in 1580 grondig verwoest door de „rebellen". Zo noteerde bis
schop Maes, op 5 juni 1611 in Hontenisse op visitatie, in een paar 
woorden haar trieste historie.234 Zijn zegslieden waren er misschien 
ooggetuigen van geweest of wisten het van horen-zeggen, toch is 
enige twijfel aan de juistheid van dit verhaal gerechtvaardigd. Van 
1578 tot 1581, of zelfs langer, werkte namelijk de gereformeerde 
predikant Jan Biscop in de kerk van Hontenisse,235 zich temidden 
van de verweesde katholieken veilig voelend door de protectie van 
de calvinistische terroristen in Gent. Waarom zouden deze rebellen 
dan zijn kerk in 1580 met de grond gelijk gemaakt hebben? Het 
kerkje was vermoedelijk al op 1 juli 1572, enkele maanden na de val 
van Den Briel, door watergeuzen geplunderd en in brand gesto
ken.23e Het werd nooit meer herbouwd. In 1578 verzette Willem 
van Oranje in Gent de wet en vanuit deze stad legde Hembyze zijn 
tirannie als een lijkwade over heel het land rondom, totdat door het 

n») G.A.H. stdr. 1645-1646, Ы . 44. 
, S 4 ) R.A.G.B. 167/2: ecclesia fuerat in Noordtdyck. Fuit funditus delata per rebelles 
anno 1580. 
2 3 5) H. Q. Janssen, De herkhervorming in Vhanderen, dl. I, (Arnhem 1868), blz. 
246. 
ив) Fruytier, O.W., blz. 73. 
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„verraad" van Servaas van Steelant, hoofdbaljuw van Waasland en 
in 1583 de zijde van Parma kiezend, Hulst en zijn Ambacht van 
deze plaag verlost werden 237 Benoorden Hulst zullen toen niet veel 
katholieken meer gewoond hebben. De pastorale zorg over Hontems-
se, Ossemsse, Pauluspolder en Hengstdijk werd na de herovering 
van Gent in 1584 toevertrouwd aan één man François vanden 
Bossche.288 Voor de kerkdiensten te Hontenisse gebruikte hij hetzelf
de onderkomen als zijn gereformeerde voorganger Jan Biscop· de 
kapel van het hof Ter Zande.239 Maar Vanden Bossche deed het 
legaal. De katholieken van Hontenisse hadden namelijk in 1584 het 
gebruik van deze kapel contractueel geregeld met de eigenaar, de 
abt van Ter Duinen.240 In 1587 werd de zielzorg over de vier 
dbrpen gedeeld pastoor Adriaan van Wachtbeke vestigde zich in 
Hontenisse en nam tevens Ossenisse onder zijn hoede.241 Zo zou 
het blijven tot Hulst en het Ambacht door de troepen van graaf 
Maurits van Nassau op 23 september 1591 werden bezet 

Nu is er in de tot op heden gevonden bronnen een lacune tot 
ongeveer 1600 toe De archieven van het bisdom, van de abdij Ter 
Duinen en van het Hulsterambacht laten verstek gaan, zelfs over een 
eventueel gereformeerd pastoraat zijn geen gegevens voorhanden. 
Het tekent, dunkt me, de wanorde in het laatste decennium van de 
zestiende eeuw. Het centrum van agrarische continuïteit — zo mogen 
we het hof Ter Zande met zijn kloosterlingen wel betitelen — was 
niet meer dan een lege plek Wie verpacht nu de gronden en 
hofsteden en geeft de landbouwers een veilige bestaansbasis' De 
staatse legercommandanten hadden in 1591 veel polders geinundeerd 

237) Adnaanse, Gedenkboek, b]¿ 95, 96, Fris, я w , blz 234 ev, Wesselmg, я w , 
blz. 92 
S 1 8) R A G.B 2537, kerkrekemng Ossemsse 1583-1590. 
e 5 9) Het klooster Ter Zande was geen abdij, maar een soort „uuthof", een boerderij-
klooster, eigendom van de cistercienser-abdij van Ter Dmnen bij Veurne In 1196 
had graaf Boudewijn van Vlaanderen deze monniken een uitgestrekt schonengebied 
langs de Honte ter inpoldering geschonken T e midden daarvan bouwden ze op 
wat hogere grond hun hof Ter Zande een kloostertje, kapel, stallen, tiendschuren 
De pnor was tevens rentmeester en in latere eeuwen dijkgraaf Ter Zande evolueer
de m deze agrarische streek tot een autoriteit van belang het verpachtte veel hof
steden, akkerpercelen en tienden, Fruytier, я w , blz 18 ev 
«·) я w , blz 78 
·») R A G В 2537, G A H stdr 1589-1590 
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om zich de spaanse troepen van het lijf te houden. Gevolg hiervan 
was een sterlce depopulatie en in latere jaren een trage herleving van 
de parochiegemeenschap. Ik neem aan dat de Cisterciënsers naar 
Ter Duinen terugkeerden zodra dit na 1596 mogelijk bleek, dat ze 
hun behuizing en kapel provisorisch opknapten en hun drooggeble-
ven landbouwgronden weer productief maakten. Bij hen zullen de 
katholieken ter kerk zijn gegaan, aanvankelijk nog weinig in aantal, 
maar geleidelijk zó groeiend dat pastoor Ghysbrechts van Hulst, in 
1598 deken geworden, in dat jaar weer een kerkbestuur kon formeren 
voor de administratie van de kerkelijke goederen. De heren deden in 
1607 in een soort verzamelrekening voor de eerste maal verantwoor
ding over hun beheer ten overstaan van deken Maeye en van Gerard 
Struyvinck, schout van Hulsterambacht en vertegenwoordiger van 
de parochieheer, de baron van Heule.242 Deze rekening doet de mist 
wat optrekken. De kapel van Ter Zande was in 1602 zó bouwvallig 
dat de gevel instortte en de toren slechts met stutwerk in haar voe
gen gehouden kon worden. Het kerkbestuur was er tijdig bij „omme 
te beletten dat daer gheene peerden ofte ander beesten inde kercke 
loopen en zouden" en het besloot, na advies van de dorpsnotabelen 
en met consent van de rentmeester van Ter Zande, de wederopbouw 
van de kapel te laten uitvoeren door David van Beerle, „schaillie-
decker tot Andwerpen". Van Beerle voltooide dit werk in 1609, zoals 
de gevelankers vermelden.24* In 1610 werd toen het gebruik en het 
onderhoud van de kapel opnieuw omschreven in een contract tus
sen het kerkbestuur en de abt van Ter Duinen.244 

Ondertussen was er nog steeds geen eigen pastoor. Het zal de bis
schop veel hoofdbrekens gekost hebben om een seculier bereid te 
vinden deze cura op zich te nemen, want waar de tiendheffers — de 
abt van Ter Duinen en het kapittel van Kortrijk — door inundaties 
en ontvolking niet aan hun trekken kwamen, daar zou het honora-

24ï) R.A.G.K. 9100, kerkrekening Hontenisse 1598-1607; De heer van Liedekerke, 
baron van Heule, heer van Axel was erfachtig schout van Hulsterambacht en oefen
de, eveneens door erfenis, patronaatsrechten uit over de kerk van Hontenisse; 
Fruytier, fl.w., blz. 61,79. 
Γ ω ) a.w., blz. 78; vergelijk: F. v.d. Meer, Atlas de l'ordre Cistercien, (Amsterdam-

Brussel 1965), blz. 284. 

*u) Fruytier, a.w., blz. 78. 
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rium van de pastoor zeker niet méér zijn dan enkele kruimeltjes van 
een schrale dis. Wat het ook geweest moge zijn, gebrek aan priesters 
of gebrek aan animo, het dwong bisschop Damant te gaan aanklop
pen aan de kloosterpoort van Ter Duinen. De abt wees aan een van 
zijn monniken, Laurentius de Wulf, aan voor de parochiële zielzorg 
in Hontenisse, waarna de baron van Heule hem op 23 december 
1603 officieel presenteerde bij het bisdom.245 De Wulf was toen nog 
geen priester; hij ontving de wijding op 13 maart 1604 en kwam 
daarna als deservitor naar Hontenisse. Noch hij noch zijn opvolger 
genoten ooit de volledige pastoorsrechten; de bisschop hield door 
deze procedure de weg open om te zijner tijd zonder juridische com
plicaties de monnik te kunnen vervangen door een seculier. De be
noeming van De Wulf bracht het hof Ter Zande overigens geen fi
nanciële voordelen,247 maar de parochie kon nu als officieel heropge
richt beschouwd worden. De Wulf was tevens rentmeester van de 
goederen en tienden, die de abdij van Ter Duinen in het Hulster
ambacht in bezit had.248 Aan deze dubbele functie kwam een einde 
toen hij in 1608 naar Ter Duinen werd teruggeroepen. De duinheer 
Bernard Campmans kreeg het rentmeesterschap, het pastoraat ging 
naar de duinheer Joost de Dyckere.24e In diens periode kwam bis
schop Maes, in 1611, de parochie visiteren, een gebeurtenis die in 
veertig jaren niet meer voorgekomen was.250 Uit het visitatieverslag 
van Maes klinkt tevredenheid op: de kerk en de sacristie zijn deugde
lijk herbouwd; er staan drie altaren in, een doopvont, één tabernakel, 
een biechtstoel, er is een klok, slechts één kelk, een kazuifel, twee 
albes, weinig altaarlinnen, geen monstrans, verder nog enkele uten-
silia, waaruit blijkt dat de kerk van het noodzakelijke voorzien is. De 
deservitor wordt des zondags geholpen door zijn confrater Camp
mans; hij preekt wel eens en laat voor bijzondere dagen een Francis-

*") a.w., blz. 79; in vroeger dagen zou de abt van Ter Duinen het recht tot 

presentatie van de pastoor gehad hebben; hij zou het de baron van Heule afgestaan 
hebben voor diens jachtrecht, vergelijk R. A. M. 482, paragraaf 320-321. 

«") R.A.G.B. 1437. 
"•) Zie hoofdstuk III, blz. 273. 

г«) R.A.G.K. 9100. 
"») R.A.G.B. 155, sub anno 1608; De Wulf overleed in 1616 in de abdij Ten 
Boogaarde bij Koksijde, Fruytier, o.w., blz. 79. 

»o) R.A.G.B. 167/2: a 40 annis non fuit facta visitatio. 
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caan uit Hulst komen. Zijn relaties met de magistraat van het Am
bacht en met de ongeveer 300 parochianen zijn goed. 

Joost de Dyckere overleed op 6 april 1612 te Brugge.251 Het kerk
bestuur stelde naar gewoonte een lijst op van de kerkinventaris252 en 
overhandigde deze aan de nieuwe pastoor Paulus de Molenaere, een 
seculier, door de dorpsheer aan de bisschop gepresenteerd en op 29 
januari 1614 in Hontenisse gearriveerd.253 In deze tijd van amper 
twee jaar had het bisdom zich toch wel om de parochie bekommerd. 
Vermoedelijk kon de abt van Ter Duinen geen monnik meer voor 
dit pastoraat ter beschikking stellen of, wat mij waarschijnlijker lijkt, 
vond het bisdom de tijd gekomen om deze cura weer in handen te 
geven van een seculier, die bekwamer het Woord Gods zou verkondi
gen dan De Dyckere het gedaan had. Dit tekort aan welsprekend
heid had deken Maeye voortdurend geërgerd en, naar zijn verklaring, 
nog meer de bevelandse katholieken, die bij tijd en wijle naar Honte
nisse overstaken om daar dan hun vele moeite beloond te zien met 
het gestamel van de predikant. Daar op dat tegen Zeeland vooruit
geschoven punt — quasi propugnaculum contra magnam partem 
Zelandiae — zou een ware kanselredenaar moeten heersen.254 Na de 
dood van Joost de Dyckere ontplooide het bisdom veel actie: de heer 
poenitentarius ging in Leuven praten met een niet nader genoemde 
seminarist, de aartsdiaken elders met anderen, maar niemand voelde 
blijkbaar iets voor Hontenisse.255 De parochie bood dan ook weinig 
aantrekkelijks: een ingehuurde kapel als kerk, geen eigen pastorie, 
een salaris van ongeveer tweehonderd gulden (16 ponden vlaams van 
de abt en 14 van Kortrijk) en een kerkekas met weinig contanten.25* 
Het bisdom besefte dat, zo er iemand oren wilde hebben naar deze 
cura, ze toch betere perspectieven zou moeten bieden. In december 
1612 besloot het om met interventie van de geheime raad te Brussel 
de tiendheffers te dwingen tot verhoging van hun bijdragen aan het 

»') R.A.G.B. 3592, rekening 1612. 
^2) R.A.G.K. 2325, kerkrekening Hontenisse. 
^3) R.A.G.B. 155. 
254) D.V. 1610: De Dyckere deest facundia administrandi Dei Verbum; haec 
parochia summi momenti; requirunt et supplicant Zelandi, eiusdem vicinissimi, 
in eadem constituí bonae vitae et facundos concionatores pastores. 
KS) A.E., I, fol. 49. 
»«) D.V. 1610. 
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pastoorsinkomen. Verder zou de onderschout van Hon lenisse, Pieter 
Martens, naar Gent ontboden worden voor beraad over de bouw van 
een pastorie en over de bijdrage van de parochianen aan het salaris 
van hun herder.257 De kwestie ondervond enige maanden vertraging 
tijdens de intrede van de nieuwe bisschop Vander Burch, maar deze 
bekeek het probleem ter plaatse, toen hij begin mei 1613 in Hulst 
verbleef.ζ5β öp 3 juli zond hij een missive aan de heren Grispère en 
Steenhuys, leden van de raad van Vlaanderen, en vroeg hun bemid
deling ten gunste van deze arme parochie, gelegen in zon ongezonde 
streek en zo dicht bij de ketters; de Aartshertogen zouden de inwo
ners moeten verordonneren om een pastorie te bouwen en de abt van 
Ter Duinen om 500 gulden jaarwedde op tafel te leggen.25e Wc mo
gen aannemen dat dit beroep niet vergeefs is gedaan. Op 1 oktober 
was Vander Burch in Kemzeke en confereerde daar met de rent
meester van Ter Zande, Bernard Campmans. Deze bood namens de 
abt van Ter Duinen en het kapittel van Kortrijk de toekomstige 
pastoor 400 gulden per jaar plus kost en inwoning in zijn kloosterhof 
tegen een redelijke vergoeding. Met zulke condities in de hand meen
de de bisschop wel een kandidaat te zullen vinden. Hij was enkele 
dagen later in Leuven, ontmoette daar de neomist Bellemans en 
offreerde hem de cura van Hontenisse: een net huis, 400 gulden uit 
deze parochie en nog eens 150 uit de naastgelegen parochie Ossenis-
se. Maar Bellemans vond die vierhonderd gulden te weinig en wees 
het aanbod af.2β0 Kort daarna vond de bisschop dichter bij huis een 
al langer in de zielzorg werkzame priester bereid om het pastoraat en 
de „aerem durum" — het ruwe klimaat van Hontenisse op zich te 
nemen. Na presentatie door de baron van Heule benoemde hij de 
oud-kapelaan van Hulst, Paulus de Molenaere, op 29 januari 1614 
tot pastoor van Hontenisse.2β1 De parochianen waren in het voor
bije „pastoorloze tijdperk" toch niet van alle geestelijke hulp versto
ken gebleven. De rentara van Ter Zande, de paters Bernard Camp
mans en Jan Bake, namen ruimhartig de inpolderingen en de gelo-

»') A.E., I, fol. 56. 
ив) Vergelijk blz. 39. 
«·) A.E., I, fol. 26. 
*«») A.E., I, fol. 35; vergelijk blz. 40. 
«·« A.E., I, fol. 43. 
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vigen in hun attentie op, een manier en een volgorde van bedeling 
waaraan de katholieken al sinds 1596 gewend waren. 

Pastoor De Molenaere verliet Hontenisse reeds een halt jaar na 
zijn entrée; hij ontving op 29 augustus 1614 een benoeming voor 
Eke, dicht bij Gent.262 Natuurlijk verwekte dit snelle komen en gaan 
duchtige opspraak in het dekenaat. Deken Maeye, in juni op visitatie 
in de parochie, vertelt er een en ander over in zijn jaarverslag van 8 
juli: de pastoor woont in een huurhuis en krijgt zijn 400 gulden van 
de tiendhcffers, hij is wel vroom en ijverig — vir pius et valde dili-
gens — máár hij jaagt de gelovigen tegen zich in het harnas door 
de zondagsmis te lang te rekken, hij kan niet zingen, preekt niet al te 
best, zíjn wil moet direct en stipt gedaan worden, hij is hardleers in 
de omgang met de mensen en loopt te hard van stapel; je zou het 
allemaal kunnen wijten aan zijn jeugdige onbezonnenheid, meent 
Maeye, maar ik heb bijtijds voor hem gewaarschuwd; wanneer hij nu 
dan toch verplaatst moet worden, laat het dan zo gebeuren dat zijn 
eer niet geschaad wordt.263 Bisschop Vander Burch dacht in oktober 
een opvolger gevonden te hebben, een zekere Gillis Estricx, die hij 
met aanbevelingsbrieven voor pater Campmans naar Hontenisse 
zond. Estricx zou maar eens moeten preken om daarna eventueel 
het pastoraat op zich te nemen.2'4 Deze „stagiaire" slaagde niet, 
want een maand later, 13 november 1614, werd de seculier Aegidius 
Raps benoemd voor Hontenisse,265 aanvankelijk als deservitor en 
vanaf 10 juni 1615 als praprietarius jure devoluto; de baron van 
Heule had namelijk de tijd voor de presentatie laten verlopen.2ββ 

Gillis Raps lijkt geknipt geweest te zijn voor dit pastoraat en dit 
milieu, een ijverig werker, graag gezien bij de parochianen die hem 
dan ook zijn particulier landbouwbedrijf je niet kwalijk namen. Ietwat 
lichtgelovig, was hij volgens deken Maeye al te snel geneigd om be
paalde vrouwen in het dorp tot tovenares — venefica — te bestempe-

*>*) R.A.G.B. 155; A.E., I, fol. 55. 
MS) D.V. 1614: habet zelum indiscretum, quod tarnen condonandam est eius 
iuventuti; ego per litteras monui Rmum Dnuro priusquam ei daretur collatie 
dictae cuiae.. 
«·*) A.E., I, fol. 59. 
*») A.E., I, fol. 62. 
г м ) R.A.G.B. 155; voor de term iure devoluto zie biz. 265. 
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len, om dan door zijn exorcismen de zieken te ontrukken aan haar 
vermeende verderfelijke invloed.267 De kerkekas toonde tijdens zijn 
periode een voortdurend stijgend batig saldo, waardoor de ornamen
ten en paramenten van het kerkje m gelijke regelmaat aangevuld 
konden worden Raps kocht twee cibories, een kazuifel, een koor
mantel, een monstrans, een preekstoel.268 Bisschop Vander Burch 
had het gebouwtje zelf, drie altaren en het kerkhof gezegend op 24 
juli 1614,260 een vierde altaar was gewijd door bisschop Boonen op 
18 september 1618.270 Raps heeft elk jaar het inkomen genoten, dat 
in 1614 door de rentmeester van Ter Zande was aangeboden 250 
gulden van de abt van Ter Duinen, 150 van het kortrijks kapittel.271 

Klachten daarover uit zijn mond noch tussentijdse verhogingen door 
de tiendheffers worden ooit vernoemd. 

Pastoor Raps verliet Hontenisse in 1628, tot grote spijt van zijn 
parochianen. Hij was nog aanwezig bij de auditie van de kerkreke-
ning op 9 mei en aanvaardde per 19 juni het pastoraat van Oost
akker, een plaatsje dicht bij Gent 272 Vermoedelijk speelde zijn ge 
zondheid hem te veel parten en wenste hij daarom m de buurt van 
een groot centrum te wonen In 1623 had hij reeds lange tijd te 
Leuven ziek gelegen De Franciscanen van Hulst, die jaarlijks tegen 
de beloning van collectes m natura in zijn parochie kwamen preken, 
en de paters van Ter Zande hadden toen beurtelings de kerkdiensten 
verzorgd Na zijn ziekte moest hij echter de katechese en de preek 
volledig overlaten aan de rentmeester Antonius Andries.27S In het 
voorjaar van 1628 was Raps' gezondheid zozeer afgenomen, dat bis-

207) D V 1616, 1618, 1620 habet hcentiam exorcisandi, tarnen ut audio umus 

facihs est ea in re, ita ut populus pei hoc mmis credulus fiat et quicquid habet 
morbi putet mox esse veneficmm, filiam Cornell! Bauwens habuit pro venefica, 

eüam Cathannam Corynssens et uxorem Judoci de Man 
s«») D V 1618 10 ponden vlaams, D V 1623 36 ρ vl, D V 1626 60 ρ vi, В 136 

Itineranum 

*>·) R A G В 3601, A E , I, fol 52 

»0) A E , I, fol 113 
"l) R A G В 3601 (1623), A E , I, fol 72, sub anno 1615. 
г 7 г ) D V 1628 discessit hinc pastor D Aegidius Raps magno relicto sui desiderio, 
utpote vir zelosus et discretus, R A G B 2325, В 155 

ет») D V 1623, 1626, Campmans was rentmeester van 1607 tot 1623, daarna 
Antoon Andnes tot 1627, dan Bernard Janssen, Hulstenaar van origine, tot 1630 

en Adriaan Meulenaer was de laatste, Fruyüer, aw, biz 82, 83 
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schop Triest hem een deservitor ter zijde stelde, de seculier Gerard 
Struyvinck. En deze volgde hem ook op als pastoor.274 

Struyvincks naam is zeer inheems. Van 1598 tot 1631 was een 
Struyvinck schout van Hulst en Hulsterambacht en tevens ont
vanger-rentmeester voor de goederen van het kapittel van Kortrijk in 
de polders van het Ambacht.27S Ze behoorden tot de wp-per-ten van 
Hulst en bewoonden het statige huis De Ryckenborgh aan de Grote 
Markt. Of er een familierelatie bestond tussen de pastoor van Hon-
tenisse en de schout is mij niet duidelijk geworden. De priester be
hoorde wel tot het bisdom Gent, maar waar hij studeerde en of hij 
al ergens kapelaan was geweest, is nergens te achterhalen. In 1628 
duikt hij ineens op in de acta efìscofatus en in de dekenale versla
gen. Deken Wandele had het overigens niet hoog op met Gerard 
Struyvinck. Hij vond hem een vlug in de wiek geschoten persoon, 
aan wie de bisschop voorlopig maar niet de yrofrietas van de pa
rochie moest verlenen;27β hij trad aanmatigend op tegenover zijn pa
rochianen, eiste een te hoog misstipendium, nam een loopje met de 
autoriteit van de deken en zelfs met die van de bisschop door geen 
gehoor te geven aan een oproep om naar Hulst te komen; hij kon 
moeilijk overweg met de monniken van Ter Zande, beheerste zijn 
sexuele neigingen niet, zou zijn koster en een dove man geslagen 
hebben, bazuinde overal rond dat hij alle pastoorsrechten bezat, kort
om, oordeelde Wandele, in deze parochie zou weer eens een herder 
moeten komen die verbo et орете voorbeeldig was voor zijn pa
rochianen en voor de Zeeuwen van de overkant.277 Rond 1633 lijkt 
er enige verbetering gekomen te zijn in Struyvincks optreden;278 

ernstige klachten worden daarna niet meer gehoord. 

«") A.E., II, fol. 154. 

" ' ) Van Lansberghe, a.v?., blz. 124; P. Brand, De verhouding tussen het kapittel 

van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Munster 1648, in Vershgen en Mede

delingen van de Leiegouw, vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, 

taal en folklore in het Kortrijkse, jrg. VIII, af!. 1, (1966), blz. 99. 
, 7 e ) D.V. 1629: saepe difficultatem habet ob nimis cholericum modum agendi, ob 

quam et alia adhuc differenda videtut collatio proprietatis curae. 
ί 7 7 ) D.V. 1631: durius in exigendo iura; se proprietarium iactat; D.V. 1632: 

Hulstum excuriere recusavit; quoad incontinentiam dudum denuntiata delieta; 

non solum meae sed et Rmi. Dni authoritatis calumniator. 

R.A.G.B. 127: dicitur percussisse custodem et mutum. 

*7e) D.V. 1633: intelligo ut meliorem normam vitae induisse. 
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In 1630 kochten de parochianen eindelijk een huis voor hun pas
toor, die tot dan toe zijn woonruimte van de Duinheren gehuurd 
had. 279 Over het kerkje worden geen verdere mededelingen gedaan, 
maar we mogen veronderstellen dat regelmatig de kerkinventaris 
werd aangevuld. Bisschop Triest prijst in 1628 de goedgeefsheid van 
de parochianen en de ornamentering van hun kapel, terwijl de kerke-
kas toch maar weinig inkomsten had.280 In 1643 was hij minder te
vreden: zijn speurdersoog vond toen mankementen aan de biechtstoel 
en de doopvont.281 Naar Triests opvatting dienden geloofsbeleving 
en kerkversiering gelijke tred te houden. Hij toetste de eerste aan de 
tweede. Maar in deze jaren veertig kampte zijn kleine kudde in het 
Hulsterambacht warempel wel met ernstiger problemen dan de 
ornamentering van het kerkje. 

Een zekere welvaart was, tegelijk met de wapenstrijking van het 
Twaalfjarig Bestand, over de polders neergedaald als een vlucht 
vogels die de naderende zomer vooruitgaan. De grote animator voor 
de herleving van het agrarisch bedrijf in de droge en rond de binnen
kort te bedijken polders is wel het hof Ter Zande geweest, en onder 
de monniken die deze klooster-boerderij bewoonden vooral Bernard 
Campmans. Toch is er nog te weinig onderzoek gedaan naar alle 
factoren, die deze wederopbloei in de polders beïnvloed hebben, om 
te kunnen beoordelen of de centrale plaats die deze Campmans nu 
inneemt hem wel geheel toekomt. Het overwicht van Ter Duinen op 
landbouw-economisch gebied in de streek van Hontenisse tijdens de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw, is misschien dan niet zo 
dominant meer. Vooral over de financiële capaciteiten van deze abdij 
is nog te weinig bekend.282 

»'·) D.V. 1630. 
г 8 0) В. 136 Itinerarium: Haec ecclesia (habet) nullos aut parvos proventus sed 
populus sua liberalitate eam intertenet; ornarunt Uli illam egregie et pulchris 

omamentis providebant. Het batig saldo bedroeg in 1629: 60 p.vl; in 1630: 34, 
wegens de aankoop van de pastorie; in 1631: 41 p.vl; in 1641: 44 p.vl. (dekenale 
verslagen). 
, 8 1 ) B. 136 Itinerarium, sub 1643: (sacellum. .) quod paiochiani intertenent satis 
misere; sedes confessionalis nullo modo conveniens loco; fons sine baptisterio. 
, 9 ï) Het boek van de cistercienser Fruytier, z.g., over Hontenisse, beschreven 
vanuit eigen kloosterarchieven, vertoont voor de jaren 1600-1648 veel lacunes; 

vooral de financiële basis voor Campmans' stimulerende werk blijft te veel in het 
ongewisse. 
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Ter Dumen oogstte de vetste tienden in Hontenisse en Ossenisse, 
was grootgrondbezitter en eigenaar van veel huisjes en hotsteden.2вз 

In 1611, toen een groot deel van beide parochies nog bevloeid was, 
brachten deze tienden ongeveer 1000 gulden op.2 8 4 De droogmakin
gen, waartoe het Bestand de weg effende, zijn dan m volle gang in 
de Nieuwland- en de Nijspolder van Ossenisse. Hoe lucratief deze 
polders voor de tiendhetfers waren, blijkt vervolgens m 1614: de 
tienden — decimae — van Ter Duinen zijn dan ongeveer 2000 gul
den waard.285 Daarvan gaan er jaarlijks slechts 250 naar de pastoor 
ter plaatse. Als dan na 1614 ook de uitgestrekte Kruispolder rendabel 
wordt, stijgt de opbrengst van hun tienden nog meer, maar de 
portio pastOTolis blijft op hetzelfde lage niveau. Jammergenoeg ver
schaffen de kerkelijke bronnen ons geen cijfers meer over deze 
laatste stijging, die gezien de njke polder niet gering geweest moet 
zijn De monniken van Ter Zande profiteerden na het Bestand van 
de algemene sauvegardes voor het Hulsterambacht. Zij zullen, 
evengoed als de overige inwoners, bange uren beleefd hebben tijdens 
de „bliksemacties" van de staatse legers in de dertiger en de veertiger 
jaren.286 Maar het daarbij mogelijke molest aan lijf en goed, moet 
weinig te betekenen hebben gehad. Het kreeg in elk geval geen re
percussies in de rapporten van de dekens en de bisschop. Toen na 
de reductie van Hulst in november 1645 de clerus van de stad moest 
vertrekken, konden de monniken van Ter Zande nog blijven wonen 
op hun hof. Wel ongedeerd, maar niet gerust, zij konden weten dat 
de onteigening van hun bezittingen onvermijdelijk zou zijn. Een 
vergeefse poging om dit noodlot de pas af te snijden, hadden de 
monniken al gedaan in juni 1645 de Middelburger Jan Bassehers, 
„raet ende trésorier" zou voor een periode van dertig jaren en tegen 
vijf gulden per gemet de meeste landerijen van Ter Zande pach-

283) Een uitvoerige goedereninventans werd in opdraebt van de haagse Hoog 
mögenden opgesteld in mei 1646, zie R A M 482 en de bewerking door Fruytier, 
aw, blz 89 97, de omvang \an dit bezit rond 1609 1610, de toename tijdens en 
na het Bestand en onder de Oranjes, zou een aparte studie bepaald waard zijn 
««) R A G В 167/2, visitano Maes 1611 
*») D V 1614. 
«β·) zie blz 87 
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t e n . m Een zeeuwse prominent als een schutsengel tegen de pro

testantse Hollanders aan de poort van het monnikenhof. Basseliers 

werd echter uit zijn formele positie verdrongen door de prins van 

Oranje in eigen persoon. Deze bracht de nieuwe bewindvoerders van 

Ter Zande — de hoogmogende Heren in Den Haag — in herinnering 

dat eertijds alle bezittingen van de abdij Ter Duinen door de Vier 

Leden 's Lands van Vlaanderen aan Willem van Oranje geschonken 

waren „in dancke ende in goede ende jonstige recommandantie ende 

gedenckenisse".28e Nu een respectabel deel van deze bezittingen en 

goederen in Hulsterambacht binnen staatse limieten was terugge

keerd, claimde Frederik Hendrik zijn erfelijke rechten daarop. De 

Staten-Generaal namen „besoigne om syn Hoogheyt tselve te ap-

proberen" per resolutie van 16 april 1646.28e Twee raadsheren van 

de prins, Dirk Graswinckel2β0 en Adriaan van Strijen, ontvingen van 

de Hoogmogenden commissie zich naar Hontenisse te begeven, pos

sessie te nemen van alle abdijgoederen en een gedetailleerd rapport 

op te stellen van hun bevindingen en maatregelen. Dit rapport ver

schaft ons nu weer enig cijfermateriaal. Werd de opbrengst van Ter 

Zandes tienden door deken Maeye in 1614 geschat op 2000 gulden, 

de heren van de staatse commissie berekenden dat dertig jaren later, 

in 1644, de pach tinkomsten 9570 ponden vlaams netto hadden op

gebracht. In pasmunt omgezet: ongeveer 57.420 gulden. De eind

cijfers over 1645 konden de raadsheren niet exact opgeven, maar 

naar hun mening zouden de abbatiale bezittingen in het Ambacht 

en in de stad Hulst — een royaal refugium cum annexis in de 

Steenstraat — boven hun intrinsieke waarde wel jaarlijks „op-

brenghen de somme van 6000 ponden grooten ofte daeromtrent". ^ 1 

Dit komt vrij aardig overeen met wat Aitzema al had vernomen over 

„het Clooster te Sante... importerende (soo men seyde) wel veertigh 

г 8 7 ) Fruytier, a.w., blz. 83. 
Ι β β) R.A.M. 481: Cessie van goederen aan de prins van Oranje, 31-1-1583. 
Ι β ·) L. van Aitzema, Saken van Staet en Oorloghe, in ende omtrent de Vereenigde 

Nederlanden, dl. III, 1645-І656, ('s Gravenhage 1669 folio editie), Ы . 96. 
t w ) Graswinckel, advocaat-fiscaal van Holland, was belast met de affairen van de 

grafelijkheidsdomeinen; vergelijk Poelhekke, a.w., blz. 204, 205. 

«") R.A.M. 482, paragrafen 326, 402. 

133 



duysent guldens 'sjaers". ^2 Dit alles vertelt ons voldoende over 
het rendement van de goederen van Ter Duinen in deze contreien 
van het dekenaat. Nu zou nog eens onderzocht moeten worden 
hoeveel van dit geld, afgezien van het honorarium voor de pastoor 
en voor wellicht nog enkele personen, ook ter plaatse besteed werd. 

De pastoor van Hontenisse ontving, zoals we reeds zagen, ook een 
deel van zijn inkomen uit handen van het kapittel van Kortrijk. 
Hún inkomsten uit de tienden van Hulsterambacht kunnen door 
gebrek aan voorstudies nauwelijks bepaald worden. Bisschop Maes 
noemde in 1611 een bedrag van 600 gulden.29S Dit is drievijfde deel 
van wat de abdij Ter Duinen binnenhaalde. Dezelfde verhouding 
lijkt ook de basis te zijn voor de bijdrage van het kapittel aan het 
honorarium van de pastoor sinds 1614: Duinen gaf 250 gulden, het 
kapittel 150. Dit wil overigens niet zeggen dat de tiendenopbreng-
sten voor het kapittel, tijdens en na het Bestand, dezelfde stijgende 
lijn vertoonden als die voor de abdij Ter Duinen, want waar nieuwe 
droogmakingen wel winst opleverden voor de monniken, hoeft dit 
nog niet zo te zijn voor de kanunniken. 

De bovengenoemde raadsheren legden op 7 mei 1646 beslag op 
de kapel, het woonhuis en de bijgebouwen van Ter Zande, contro
leerden alles en stelden een nieuwe rentmeester aan, François de 
Smijtere. De monniken moesten voor de twaalfde mei vertrokken 
zijn. Er woonden er toen nog drie van de vijf. Uit „civiliteyt" mocht 
elk van hen een verzegelde koffer met persoonlijke bezittingen, „syn 
bedde ende toebehoorte" meenemen, waarbij de nieuwe rentmeester 
hen gratis vervoer per schuit of per wagen zou verschaffen tot Sas 
van Gent.294 Pastoor Struyvinck woonde nog bij zijn parochianen 
tot januari 1647 en bleef, ongehinderd door de nieuwe heren, de 
kapel van Ter Zande gebruiken voor de eredienst. Zelfs deken 
Hesius, voor wie de stad Hulst tot verboden gebied was verklaard, 
kon ongedeerd in Hontenisse verschijnen. Op 11 juli 1646 contro
leerde en ondertekende hij nog met pastoor Struyvinck de jaarreke-

·") Aitzema, a.w., fol. 96. 
»») R.A.G.B. 167/2. 
«»*) R.A.M. 482, paragrafen 9, 10, 14. 
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ning van de armenkas.295 Ruim een half jaar later, 12 januari 1647, 
kwam de substituut-baljuw van Hulsterambacht, Sigismund Lem
mer, de deur van de kapel definitief sluiten voor de katholieke ere
dienst. Tegen de vijftiende van de maand moest de pastoor het Am
bacht verlaten hebben.29e Struyvinck bracht de liturgische para
menten en gebruiksvoorwerpen in veiligheid bij een zekere Smyters. 
Zelf nam hij een verguld-zilveren kelk, de vaatjes voor de gewijde 
oliën en de registers van de kerk en de armenkas mee naar Worte-
gem, een plaatsje in de buurt van Oudenaarde,297, waar hij 7 juni 
1647 het pastoraat aanvaardde. ^8 

§ 4. Ossenisse 
Patroon van de kerk: St. Willibrord; 
presentator van de cura: de baron van Heule; 
dominus temporalis: de graaf van Vlaanderen. 

Rond 1600 ligt het dorpje in het water, zijn historie in de duister
nis. Bij eb zijn er wat modderige bouwvallen te bespeuren, uit de 
archieven licht zo nu en dan iets op, maar dan rolt de vloed weer 
terug en een tijdlang verdwijnt elk spoor. 

In 1592, tijdens het korte staatse bewind, is er nog een kerkreke-
ning gepresenteerd299 en we mogen aannemen dat de daarin ge
noemde Adriaan van Wachtbeke, pastoor van Hontenisse en Osse
nisse, tot september 1591 zielzorg bedreef op het droge en onder een 
waterdicht dak. Trouwens de posten in die kerkrekening vertellen in
direct van een pover parochieleven met schamele inkomsten en uit
gaven. De kerk bezit enkele percelen land in de Nijspolder, in de 
Burchpolder, een hofstede aan de oostzijde van de kerk, en ze ont
vangt wat schellingen uit kerkcollectes en grafrechten. Na de bevrij-

«·«) R.A.G.K. 2324. 

« · ) R.A.M. 201. 
» ' ) R.A.G.B. 127, sub anno 1648. 
И 8 ) R.A.G.B. 156; 20 april 1657 werd Struyvinck pastoor te Wachtebeke; 

R.A.G.B. 1987. 
»»·) R.A.G.B. 2537, kerkrekening 1583-1590, gepresenteerd aan Lieven Lindeman 
„ontfangher vande gheannoteerde goedinghe int quartier van Hulsterambacht". 
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ding van het vlaamse land uit de wurgende hand van de calvinisten 
door Parma in 1584, werd pas op Drievuldigheidszondag 1587 weer 
een Mis in het dorpskerkje opgedragen door Van Wachtbeke met 
assistentie van de gardiaan van de hulsterse Franciscanen. Toch is 
dit, vermoed ik, van 1587 tot 1591 niet meer of slechts zelden ge
daan. Er staan namelijk uit die periode in de genoemde kerkrekening 
enkele kleine bedragen genoteerd, die de katholieken van Ossenisse 
overmaakten aan het kerkbestuur van Hontenisse in verband met 
bijzondere kerkelijke uitgaven, steeds met de aantekening: „waer 
inne die van Ossenesse hadden te ghelden over haer derde paert". 
Dit duidt op een vaste regeling, waarmee de katholieken van beide 
parochies de onkosten van één kerk deelden. Pas in 1591 wordt ook 
de opbrengst van de collectes in de kerk van Ossenisse bijgehouden; 
in dat jaar ook worden te Gent „zeker autaercleeren ende andere 
oornementen omme inde kercke den dienst vande misse te cele
breren" gekocht, de kerkmeester Cornells Inghele bestelt een lesse
naartje en waskaarsen bij koster Bartholomeeussen in Hulst, laat de 
smid Lieven Eeckman het slot van de kerkdeur repareren en Fran
çois Govaert uit Hulst de vensters van glas voorzien, hij koop hout, 
ijzer en kalk en betaalt op 3 april de metselaar Jan Teny „van de 
kercke te plaasteren ende witten ende divaerssche bancken te metsen 
inden coor". Op Goede Vrijdag 9 april preekt vervolgens pastoor Van 
Wachtbeke de passie en celebreert de hoogmis op de eerste Paasdag. 
Nu treffen we weer een staaltje van de tragiek, waarvan de dorpen 
in dit grensland tussen Noord en Zuid zo dikwijls te lijden kregen: 
het dorpje en zijn kerk zijn net wat op adem gekomen onder het 
spaanse bewind of daar breken staatse troepen dit nog aarzelend 
begin in de kiem. In 1596 moeten ze weer de aftocht blazen. De 
toestand waarin kerk en dorp dan verkeren wordt nergens beschre
ven; er zal weinig ongeschonden zijn achtergelaten, want plunderin
gen door soldaten mogen immers als tijdsgebruiken bezien worden.S00 

Misschien bevond het kerkgebouwtje zich toen nog in een redelijke 

ш) F. J. G. ten Raa - F . de Bas, Het Staatse Leger 1568-1795, dl. Г , Van den 

dood van Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, tot het sluiten van den 

vrede te Munster, 1625-1648, (Breda 1918), blz. 147, noot 5. 
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Staat, maar de afwezigheid van een eigen pastoor belemmerde dan de 
tijdige restauratie. De paar katholieken zullen weer in Hontenisse 
ter kerke zijn gegaan. Calamiteus is echter de natuurramp van de 
tweede paasdag 1606 geweest: een hevige storm joeg het water van 
de Honte op, dijken braken, polders verdronken, ook de Nijspolder 
met het parochiekerkje, huizen spoelden weg.301 Zelfs de grote kerk 
van Hulst leed zware schade.302 De conclusie ligt voor de hand: van 
1606 tot 1609, het begin van het Bestand, is de parochie Ossenisse 
praktisch onbewoond geweest. 

In zijn dekenaal verslag van 1610 schrijft deken Maeye dat in de 
voorbije zomer de parochie in haar geheel is herwonnen uit de zee. 
De kerk staat nog ten dele overeind, maar als er niet snel ingegrepen 
wordt, zal ze met toren en al in elkaar storten; er zijn nu nog maar 
een paar inwoners, noteert hij verder, maar binnenkort zullen er on
getwijfeld meer komen.303 Dit laatste was juist gezien. Bij het ingaan 
van de Treves gonsde het in Hulsterambacht van activiteit, waarbij 
herdijkingen de toon aangaven.30* De abt van Ter Duinen, eigenaar 
van de bevloeide Nijspolder en Nieuwland- alias Kerkpolder, was in 
„communicatie ende accordi ghecommen" met de financiers Arnold 
vander Burcht en Pieter Aartssen Brantwyck van Blockland omtrent 
de droogmaking van zijn landerijen in de parochie Ossenisse.305 De 
abt zou, als zijn aandeel in de herdijkingskosten, afstand doen van 
alle tiendrechten in deze polders gedurende twintig jaren. Deze trans
actie zou wellicht nimmer in de archieven van het Gentse bisdom 
terecht gekomen zijn, ware het niet dat de kapittelheren van Kortrijk, 

*») R.A.G.B. 2545, brief van Maeye, d d 26 oktober 1615 

«и) G A.H. stdr. 1606-1607, fol. 66 
м з ) D.V. 1610 hac praetenta aestate de tota est recuperata, ecclesia pro maiori 

parte adbuc est integra at nisi reparetur ruet una cum tum. Pauci ibidem sunt 

adbuc incnlae at indubie brevi enmt multi, cura vacat. 
M*) Fockema Andreas, aw., blz. 25, H. J Keumng, Het Nederlandse volk in 

zijn woongebied, (Den Haag, 1965), blz. 148. 

з05) R A G 2545, Pieter Aartszoon Brantwyck, vrijheer van Blockland, was ge

boren te Dordrecht, waar hij meermalen schepen was en in 1639 overleed Was 

gehuwd met Mana Vander Loo en had vier kinderen: Anna, Maria, Pieter, Wil

lem. De laatste, geboren in 1626, huwde in 1671 met Anna, dochter van Johan 

de Witt, N . N B W , dl IV (1918), kol 289, de herkomst van Vander Burcht is 

mij onbekend. 
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eveneens tiendheffers in deze polders306 en dus tot meebetalen ver

plicht, verzet hadden aangetekend. De heren Vander Burcht en 

Brantwyck en de paters Campmans en De Dyckere vroegen via de 

bisschop de interventie van de Aartshertogen om de kortrijkse kanun

niken tot een aanvaardbaar accoord te dwingen. De dijkage mocht 

immers niet „suspens" blijven. De Aartshertogen gaven het kapittel 

op 21 januari 1610 het bevel om met de eisende partij tot overeen

stemming te komen; zo niet, dat dan „haere hoocheden userende van 

auctoriteyt de zaecke souden modereren naer redene". Het kapittel 

zond toen twee van zijn leden, de kanunniken Pieter Wullius en 

Pieter D'hondt, naar Hulst. Deze heren gingen zich eerst persoonlijk 

van de situatie in de polders op de hoogte stellen en contracteerden 

vervolgens op 2 maart 1610 met de herdijkers „naer vele debaten 

ende presentatien hincinde ghedaen". Het kapittel zou voor een 

periode van veertig jaar, ingaande kerstavond 1613, afstand doen van 

zijn tienden in de bevloeide polders van Ossenisse; de herdijkers zou

den het kapittel daarvoor een jaarlijkse compensatie geven van vijftig 

ponden vlaams.307 De reparatie en nieuwbouw van dijken kon starten 

en weldra vielen de Nieuwland- en de Nijspolder droog. Volgens 

deken Maeye nog in de zomer van hetzelfde jaar.30β Toch heeft bis

schop Maes 5 juni 1611 niet de moeite genomen naar de drogende 

landen van Ossenisse te gaan kijken, „want men zegt dat er niemand 

woont"; er is geen pastoor, de kerk ligt er desolaat bij, elk gezag ont

breekt er, de doden krijgen een plekje in de dijken, de mensen gedra

gen zich onbehouwen, het zijn Zeeuwen die zich daar vestigen en 

misschien huiverde zijne hoogwaardigheid voor dit slag volk.30e 

Waar het water eenmaal verdreven is, zullen zich de boeren neste

len, het dorp biedt weer perspectief en daarom vindt Maeye het zaak 

besprekingen aan te knopen met de „Hollandi", met de abt en met 

3M) Boudewijn en Margareta van Vlaanderen schonken hun Benden in Hulst en 

Hulsterambacht in 1199 aan het door hen gestichte kapittel van O.L. Vrouw te 

Kortrijk; R.A.G.B. 2545, copie stichtingsakte. 
s 0 ' ) R.A.G.B. 2545, copie uit 1619 van origineel contract. 
ω β ) D.V. 1610. 

•"•J R.A.G.B. 167/2: in Ossenisse nullus est pastor; ecclesia desolata; nullus 

servatur ordo; morientes sepeliunt in aggeribus; sunt valde insolentes; sunt Zelandi 

qui venerum cohabitatum; Rmus Dnus dicta m ecdesiam non accessit, eo quod 

nullus dicebatur ibi habitare; Vergelijk A.E., I, fol. 28, 41, 49. 
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het kapittel over hun financiële bijdragen aan de herbouw van de 
kerk — ecclesia omnino destructa est, schrijft hij droef — en van de 
woningen voor de pastoor en de koster-onderwijzer. Bisschop Vander 
Burch, die tijdens zijn visitatie in Hontenisse op 24 juni 1614 deze 
dingen al eens aangesneden had,310 noteert in de marge van Maeye's 
verslag dat een officiaal van het bisdom deze taak op zich zal ne
men.311 In 1615 geeft hij Maeye opdracht naar Ossenisse te gaan 
„om te maken praeparatie dienende tot een concept om de kercke tsy 
int gheheele of in deel op te maken". Maeye neemt Jan van Rycken-
roy, pastoor van Hengstdijk en enkele mannen „hun dies verstaen", 
mee en na onderzoek stellen zij de bisschop een gedeeltelijke her
bouw voor, namelijk het priesterkoor, de kapel aan de zuidzijde en 
de sacristie daartussen. Dit zal „profytichst wesen ende oock ghe-
nouchsaem voor vele jaeren". De aanwezige vaklui „aestimeren dat 
tselve werck costen zal seer ontrent de twee duysent guldens daer in 
begrepen den timmer, metswerck, ijser, schaliedack, pannendack 
ende tbesetten ende witten vande selve stucken van binnen volghen-
de tbsteck". De dorpelingen zullen zelf de per schip aangevoerde 
materialen moeten verslepen, maar het zal niet zo'n karwei zijn, want 
„tot tmaecken vande selve wercken syn materialen ghenouch van 
steen ter plaatse".312 Maeye zendt de bisschop zijn begroting toe op 
28 oktober 1615 en dringt aan op spoed. De herbouw zou dan in de 
zomer van 1616 kunnen beginnen, tot heil van de zielen.313 

Nu kwam de financiering van deze kerkreparatie als een onheil
spellend probleem opdoemen. De kerkekas was zo goed als leeg: haar 
elf gemeten land in de Nijspolder waren gerequireerd voor de bedij-
kingskosten, haar vijf gemeten in de Buchpolder verpacht, maar de 
pachters bleven insolvent, en andere goederen had ze niet; collectes 
konden pas gehouden worden als de kerk in gebruik zou zijn en de 
40 ponden groten waarvoor de deken de parochianen van Hontenisse 

»'·) A.E., I, Ы. 52. 

" ' ) D.V. 1614. 
S I 1) R.A.G.B. 2545, brief van 26 oktober 1615. Het inschakelen van vaklui was 

door de Aartshertogen voorgeschreven per edikt van 28 maart 1611, vergelijk Elias, 

a.u>., blz. 214; Pasture, La restauration, blz. 347. 
, , s ) R.A.G.B. 2545, brief de dato; quamdiu non est pastor omnia sunt plena 

confusionibus et pereunt animae. 
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dacht aan te slaan als restitutie van de bijdragen die Ossenisse in de 
voorbije jaren ten bate van Hontenisse offerde, hield hij voorshands 
liever in reserve met het oog op de ornamentering van het interieur 
der kerk.314 Alleen een beroep op de tiendheffers bleef over. De wet
telijke basis daarvoor bood een aartshertogelijk plakkaat van 28 maart 
1611, in Gent eerst op 2 oktober 1613 gepubliceerd, waardoor ingeval 
van insufficientie van andere fondsen de decimatoren verplicht kon
den worden tot een bijdrage gelijk aan de tiendenopbrengst van twee 
jaren, te voldoen in zes jaarlijkse termijnen.315 Maeye suggereerde 
de bisschop om de „Hollandi", pater Campmans en de kanunniken 
van Kortrijk bijeen te roepen om over hun bijdragen te discussiëren. 
Hij zelf zag de moeilijkheden al opduiken en bleef liever van een 
afstand toekijken.31β Vooral de „hollandse" financiers zouden zich 
met hand en tand verzetten tegen een verplichte bijdrage, met een 
beroep op het door Brussel afgegeven poldcroctrooi, dat hen „Exemp-
tie van alle lasten ordinaire ende extraordinaire, hoe die souden ghe-
naempt syn" toegezegd had.3 1 7 In januari 1616 stelde bisschop Van
der Burch een dubbel rekest op: een ten behoeve van de kerkrestauratie 
in Ossenisse en Polder van Namen en de bouw van een pastorie en 
een onderwijzerswoning in die twee dorpen, het ander ten behoeve van 
het salaris van de pastoor en de koster-onderwijzer. Hij vroeg op 18 
januari aan de geheime raad en vervolgens op 13 februari aan de 
raad van Vlaanderen toestemming om deze rekesten te mogen voor
leggen aan de bedijkers in eigen bisdom of in de Verenigde Provin
ciën. Beide raden verklaarden zich akkoord en op 2 maart 1616 ver
richtte Lieven van Overwaele, baljuw van Hulsterambacht de zoge
naamde insinuatie: hij overhandigde de rekesten aan de zaakwaarne
mers van de hollandse herdijkers in de twee parochies en aan pater 
Campmans.31β Begin juli was de eerste reactie binnen. Pieter Brant-

a l t ) R.A.G.B. 2545, brieven van 26 en 27 oktober 1615. 

' 1 5 ) „Reglement vande Eertshertoghen, onse souvereyne Heeren ende Princen, 

op tfaict ende restauratye vande gheruyneerde kercken binnen den Lande ende 

Graefschepe van Vlaenderen"; Placaetboeck van Vlaenderen, dl. IL, (Gent 1629), 

fol. 37-39; Pasture, La restauration, Ьк. 347; Elias, a.w., blz. 214. 
ί1β) R.A.G.B. 2545, brief van 27 oktober 1615: scio enim suborturas inter eos 

difficultates quantum unusquisque debebit contribuere. 

»") R.A.M. 128. 

' 1 8 ) R.A.M. 215. 
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vvyck „ghecommitteert vanweghe de respective bedyckers wonende 
onder het gebiedt vande Staten Generael der geünieerde provintien" 
wees beide rekesten van de hand. Hij stelde dat de geadresseerden de 
genoemde kerken nooit frequenteerden, dat het plakkaat van de 
Aartshertogen hen tot niets verplichtte, dat zij buitendien geen tiend-
heffers waren, dat de herdijkingsoctrooien hen van alle lasten vrij
waarden, dat iets dergelijks ook nimmer van hen verlangd was bij 
hun dijkagewerken in Prinseland bij Steenbergen, diocees Antwer
pen; en al ware de inhoud van deze rekesten gefundeerd, dan diende 
toch elke financiële bijdrage opgeschort te worden wegens de „impe-
tuositeyt van de furieuse zee, de quellen vande sullige gronden ende 
het uytvriesen vande vruchten derselven" 319 Ondertussen kwam een 
aartshertogelijk plakkaat op 1 juli 1616 de verleende rekesten nog 
eens bekrachtigen en tevens gaf het verlof om het eventuele tekort 
van de bouwsom, na de bijdragen van de tiendheffers, te mogen ver
halen op alle landbouwers, door middel van een speciale omstelling 
op de voet van het transport van Vlaanderen.320 Deken Maeye no
digde de belanghebbenden ter vergadering bijeen naar Hulst op 11 
augustus 1616. Onderwerp zou zijn: het vinden van de middelen 
voor de kerkherbouw en voor de nieuwbouw van een pastorie en een 
kosterswoning. De vergadering werd een farce: „multis actitatis nihil 
profecimus", schreef Maye 12 mei aan de bisschop, — we kwamen 
geen stap vooruit. Naar zijn mening zijn die Hollanders hypocrieten; 
de ware intentie van hun weigering is: een demonstratie van hun 
afkeer voor ons geloof — ex mero malo in nostram religionem affectu; 
ze vertikken het om een deel van hun tienden over 1600 gemeten 
herdijkte poldergrond af te staan; ze voeren daarvoor allerlei bedenk
sels aan — allegabunt ratiunculas falsas; geef hun niet toe en stel niet 
uit, want ze proberen al calvinisten en anabaptisten als boeren in de 

a'») R.A.G.B. 2545. 
•',20) R.A.M. 204; de „ommestelling" was de verdeling over het hele land van 
Vlaanderen van de jaarlijks door de Aartshertogen gevraagde geldsommen, de z.g. 
beden. Deze verdeling werd georganiseerd volgens een vaste verdeelsleutel ( = 
transport); vergelijk J. Dhondt, Bijdrage tot de kennis van het financiewezen der 
Staten van Vlaanderen, 16e en 17e eeuw, in Nederlandsche Historiebladen, jrg. 
XXXII (1940-1941), blz. 149-181; R. de Bock, Het belastingstelsel in het Land 
van Waas in de XVlle en XVUIe eeuw, in A.O.K.W., jrg. LXX, (1967), blz. 
151-175. 
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polders te plaatsen; dezen houden conventicuh in Zeeland naar men 
zegt; ze tergen onze katholieken; men fluistert zelfs dat ze de kerk 
van Ossenisse zouden willen inpalmen voor hun godsdienst; God 
verhoede dat ze al niet in het geheim samenkomen in onze parochies, 
zo dicht bij dat Zeeland gelegen.321 Maar ook een lid van de tegen
partij, Pieter Brantwyck van Blockland, schreef de bisschop een brief 
over die vergadering, zakelijk en kordaat: wij becijferden eerst wat het 
kerkbestuur zelf uit zijn bezit zou kunnen opbrengen, voegden 
daarbij wat het kapittel van Kortrijk zou kunnen geven uit zijn tien
den over de 900 gemeten drooggebleven land onder deze parochie en 
kwamen zo tot een bedrag van 2100 à 2200 gulden; naar ons inzicht 
is dit voldoende voor een gedeeltelijke herbouw van de kerk; die 
deken wil natuurlijk méér hebben en dat kan het best lijden, maar 
„het ons zoo zeer favorabele Octroye, waervan ick onsen secretaris 
hebbe belast Uwe Eerweerdicheyt metten aldereersten Copye auten-
tyck te zeynden" verplicht ons tot niets; U had die herbouw al in 
1610 moeten aanvangen, tegelijk met onze herdijking, het zou in die 
tijd slechts 600 gulden gevergd hebben; het seizoen is nu al zo ver 
gevorderd dat een aanbesteding geen zin meer heeft; laat de deken 
die hele affaire opschorten en temporiseren tot aan de jaarlijkse pol
dervergadering van 3 mei 1617 „ende dat men dan naerder mach 
sien hoe sich den tyt ofte van trêves ofte van ghelegentheyt vande 
Standt van het Lant sal aenstellen. U Eerweerdicheyt zoude tot dese 
vrindelycke ende niet min eerbiedighe remonstrantie gelieven t'incli-
neren".S22 

Bisschop Vander Burch had toen al niets meer van doen met de 
problemen van Ossenisse en Polder van Namen; hij vertrok naar het 
diocees Kamerijk, en in februari 1617 nam Boonen bezit van Gent. 
Deze zetelwisseling is wellicht oorzaak van de nu optredende lacunes 
in de bronnen. De gang van zaken rond de financiering van de kerk 
speelt zich af in het schemerdonker. Deken Maeye schreef in zijn 
verslag van 19 juli 1617: „In Ossenisse is men bezig met de kerk".328 

Het lag niet in zijn aard gras te laten groeien over deze onderneming; 

a n ) R.A.G.B. 2545: faxit Deus ut non habeant secreta conventícula in eadem 

parocbia Zelandiae vicina. 
»я) R.A.G.B. 2545. 
з г з ) D.V. 1617: Ossenesse fit ecclesia. 
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zijn vuistregel was: we doen wat we kunnen — practicabimus practi-
cabilia — want: geen kerk, dan geen pastoor, dan geen herstel van de 
parochie en geen dam tegen de verderfelijke protestantse invloeden. 
Op 3 november werd het leggen van het dak gegund aan de leien-
dekker Arent Boonecam. De herbouw was dus al in een vergevorderd 
stadium en omdat in deze besteding nergens gesproken wordt over 
een partiële herbouw van de kerk, maar slechts over „het decken 
vande kercke van Ossenisse", mogen we wellicht concluderen dat van 
de allereerste planning van deken Maeye is afgezien. Ik veronderstel 
dat de financiering ervan op de volgende wijze geregeld werd: het 
kapittel, tiendheffer over 900 gemeten, bleek vroeger al bereid te 
voldoen aan het plakkaat van 28 maart 1611;324 de bedijkers van de 
overige 1600 gemeten bleven echter obstinaat: de Hollanders verwe
zen naar de kapittelheren als „proprietarii" — eigenaars van de tien
den, dezen op hun beurt naar de Hollanders „als wesende in effectu 
utiles domini vande voorseyde thiende"; zijzelf ontvingen immers 
jaarlijks slechts enkele honderden guldens schadevergoeding van die 
hollandse vruchtgebruikers.325 Een dergelijk gesol met tiendrechten 
als onkostendekking voor herdijkingen was in het plakkaat van 1611 
niet voorzien. Op wie van de twee partijen kon de deken nu verhaal 
nemen? Bovendien voelden de bedijkers zich veilig in hun verzet 
door de gul verleende vrijheden van de polderoctrooien. Hun gelijk 
of ongelijk gingen de partijen uitvechten in een proces voor de raad 
van Vlaanderen.320 Maar omdat de kerkebouw in de parochies Osse
nisse en Polder van Namen niet mocht stagneren, zal de bisschop 
geprobeerd hebben per indult van de Aartshertogen een nieuwe rege
ling voor de financiering dwingend op te leggen: „thyen stuyvers op 
elck gemet by de ghebruyckers te betaelen". Dit lijkt de conclusie te 
zijn uit de aanhef van de ordonnantie, waarin de magistraat van Hul
sterambacht deze regeling autoriseerde en publiceerde op 18 maart 
1616: „Uyt erachte vanden acte ende laste executoriale by Hunne 
Serenissime Hoocheden verleent tot restauratie ende opmaecken 

Ю 4) R.A.G.B. 2545, brief van Maeye, d.d. 12 augustus 1616: cum tarnen alii 
haben tes tenas in eadem paroebia non detracturi sint. 
>rä) R.A.G.B. 2545, résumé door schepenen van Hulsterambacht, d.d. 16-6-1623. 
s») R.A.G.B. 2545, brief van 6 augustus 1618. 
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vande kercke binnen de prochie van Hossenesse.. .".327 Alle tiend-
rechten werden zo omzeild, alle landbouwers over één kam gescho
ren. De parochie was 2500 gemeten groot; deze betalingsaanslag zou 
dus 1250 gulden opleveren. Op die basis kon de herbouw wel begon
nen worden. 

De heren tiendheffers werden overigens niet met rust gelaten, 
want deze heffing van tien stuivers per gemet zou niet herhaald 
worden. Op 6 augustus 1618 reisden Pieter Brantwyck en Rochus 
van Honert, raadsheer in de hoge raad van Holland en eveneens be
dijker in Ossenisse, naar Gent en zij beloofden de bisschop dat op 
kosten van de ingelanden in Ossenisse en Polder van Namen een 
huurhuis zou „gheaccomodeert ende ghedestineert" worden tot pas
torie; dat ze de herbouw van de kerk in Polder van Namen zouden 
aanbesteden; dat de onderwijzer een goed salaris zou ontvangen 
boven het schoolgeld van de kinderen; dat ze alle benodigdheden 
voor de kerkelijke eredienst zouden leveren. De salarisregeling voor 
de pastoor bleef hierbij onbeslist; daartoe zou ook het kapittel van 
Kortrijk moeten bijdragen en de kanunniken beweerden nog steeds 
geen tienden meer te bezitten zolang dat contract met de herdijkers 
van kracht was, dus tot 1653.S28 De raad van Vlaanderen zou daar
over een uitspraak moeten doen. Maar toen het einde van het Be
stand naderde en de hervatting van de oorlog de toekomst ongewis 
maakte, verzochten de ingelanden van Ossenisse en Polder van Na
men de bisschop van Gent te willen bemiddelen bij het kapittel 
van Kortrijk om het aanhangig gemaakte proces te vervangen door 
een regeling, te treffen door de advocaten van beide partijen.329 De 
zetelwisseling in het diocees Gent bracht een aanzienlijke vertraging 
van de kwestie met zich mee, totdat bisschop Triest zich in 1623 voor 
een definitieve regeling van de bijdragen ging inzetten. Hij riep 
woordvoerders van beide partijen naar Gent: kanunnik Wullius en 
de ontvanger Gerard Struyvinck namens het kapittel, Jan Wielandt 
en Pieter Brantwyck namens de bedijkers-financiers. Op 16 juni 
1623 werd „naer diversche recessen duer autoriteyt vanden bisschop 
van Gendt gheappoincteert inder manieren naervolghende": beide 

s") R.A.G.B. 2545. 
»ю) A.E., I, fol. 109. 
s n ) R.A.G.B. 2545, brief van 17 mei 1620. 
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partijen zouden elkaar kwijtschelden wat zij ten aanzien van de ker
ken, de woningen en de salarissen voor de pastoor en de koster-onder
wijzer van Ossenisse en Polder van Namen nog zouden kunnen vor
deren; bet kapittel zal het onderhoud van de kerken en de uitkering 
van de salarissen op zich nemen; de herdijkers zullen, zolang de con
tracten over de tienden van kracht zijn, het kapittel jaarlijks 400 gul
den voor Polder van Namen betalen en 300 voor Ossenisse; als ga
rantie voor deze toezeggingen stellen de herdijkers „hemlieder per-
soonlycke goet ende speciaelyck heurlieden hoving" in de genoemde 
parochies. De magistraat van Hulsterambacht bezegelde op 19 augus
tus 1624 dit accoord.330 Het heeft blijkbaar rust gebracht in de paro
chies: het honorarium van de pastoors van Ossenisse en Polder van 
Namen komt nauwelijks meer ter sprake, evenmin dat van de koster-
onderwijzer; het onderhoud van de kerken werd gedeeltelijk uit an
dere bronnen betaald; de pastoor moest jarenlang genoegen nemen 
met een gehuurd onderkomen. 

Op 17 augustus 1618 consacreerde bisschop Boonen het kerkje van 
Ossenisse. Hij zegende tevens het kerkhof en wijdde het hoogaltaar 
toe aan Sint Willibrord. ^ 1 Petrus Stevens, pastoor van Ooike, een 
gehucht in Oost-Vlaanderen, aanvaardde per 29 november 1618 het 
pastoraat332 en vanaf die dag kon de parochie officieel als heropge
richt beschouwd worden. 

Een florissant bestaan was haar niet beschoren. De kerkfabriek 
van Ossenisse had geen ruim gesneden buidel nodig. Haar inkomsten 
kwamen alleen uit de collecteschaal,333 want haar enkele gemeten 
lands in de polders vielen onder de bedijkingscontracten en leverden 
dus niets op.3 3 4 De taxa waren in 1618 door deken Maeye opgesteld, 
maar wat kon dit opbrengen in een kleine parochie, die in 1615 nog 
uit omtrent zeventig gezinnen bestond? De salarisregeling voor de 
pastoor is tot 1623 met raadsels omgeven. In 1614 had deken Maeye 

38») R.A.G.B. 254';, akte van 16 juni 1623. 
»31) A.E., I, fol. 113. 
Э32) A.E., I, fol. 115; D.V. 1619; Stevens was baccalaureus in de theologie, kreeg 
7 juli 1615 per concursus de parochie Waregem en werd 19 september d.a.v. 
pnester gewijd; zie R A.G.B. 155; B. 4916. 
3 3 S) D.V. 1623, 1626; B. 136 Itinerarium, sub anno 1628. 
3 S 4) R.A.G.B. 127 sub anno 1628: ecclesiae proventus possidentur a reaggeratoribus 

quamdiu durât eorum terminus arendae (quae durât adbuc 13 а boe anno 1635). 
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wel geopperd om 200 gulden te vragen aan het kortrijks kapittel en 
300 aan de Hollandse bedijkers,335 maar dit bleek later een slag in de 
lucht. Bisschop Boonen besprak op 30 april 1619 te Hulst deze kwes
tie met de herdijkers en wist van hen een toelage van 100 gulden 
per jaar los te krijgen.336 Maar dit kan niet het enige inkomen ge
weest zijn. Ik veronderstel dat het kapittel, ook heffer van tienden 
die buiten de herdijkingscontracten vielen en daarom buiten de bo
ven besproken kwesties bleven, wel voor een redelijker jaarwedde zal 
hebben gezorgd. Per slot van rekening bood bisschop Vander Burch 
al in oktober 1613 namens Ossenisse 150 gulden aan de neomist 
Bellemans te Leuven337 en wat in 1613 doenlijk bleek, moet het 
zeker geweest zijn in 1618. Pastoor Stevens zou dan op zijn minst 
250 gulden vast inkomen hebben gehad, ruim 41 ponden vlaams, 
dus nog boven het minimum voorgeschreven door het provinciaal 
concilie van 1607.S38 Na 1623 moest het kapittel, op grond van het 
reeds genoemde accoord, zijn salaris verhogen uit de compensatie die 
het zelf van de herdijkers ontving. De détails hiervan zijn onbekend. 
Deken Cardon noteerde in zijn inventaris van kerkelijke goederen dat 
in Ossenisse de corwpetentm pastoris 500 gulden bedroeg.339 Een ge
schikt honorarium. Maar het raadselachtige zit hierin dat het hoger 
ii. dan de vergoeding die de herdijkers jaarlijks aan het kapittel be
taalden. Een bewijs te meer hoe moeilijk het is om uit deze kerkelijke 
bronnen de finesses van financiële regelingen te achterhalen. 

Van de parochianen mocht pastoor noch kerkekas veel aan giften 
ol schenkingen verwachten, het waren meest povere landarbeiders.S40 

De herhaalde constateringen van de miserabele toestand, waarin kerk 
en interieur verkeren, zijn daarom wel te begrijpen.341 De kerk lag 

ä35) D V . 1614. 
ss«) A E., I, fol 118 
ω 7 ) A E , I, fol 35, zie ook biz 127. 

зав) Vergelijk hoofdstuk III, biz 298 
3 M ) R.A.GB 3587, Register van de goederen 1622 
S 4 0) В. 136 Itinerarium, sub anno 1628 sed cum incolae plerumque tantum 

sint орегаш 
3 4 1) Zo bijvoorbeeld Tnest in В 136, Itinerarium sub 1628, 1639, ook in В 127 

sub 1643, de deken in D V 1626 ornamenta tam pauca sunt ut inventano vue 

opus sit; D V. 1628 
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op een drassige bodem, in de winter moeilijk bereikbaar, de sacristie 
was kaal en klam,342 de vensters zonder glas; er was slechts één 
kazuifel, één besmeurde zilveren kelk, één oud graduale, pas sinds 
1631 een tabernakel,343 kortom bisschop en deken vinden het een 
zeer schamele inboedel.344 Toch waren ze niet lijdzaam blijven toe
kijken bij dit armzalig gedoetje. Op 11 oktober 1624 was een aarts-
hertogelijk indult verkregen voor accijnsverhoging op wijn en bier ten 
bate van de kerk en de pastorie in Ossenisse en Polder van Na
men,345 maar de herdijkers, weer verwijzend naar de hun vroeger 
verleende vrijdommen, wisten dit indult zo ruimschoots te ontduiken, 
dat elke hoop op een beetje winst uitliep op een illusie. Pas na lang 
en geduldig aandringen door deken Wandele en de kerkmeesters 
bleken ze bereid dat indult effectief te maken: ze zouden zelf de 
verpachting ervan gaan organiseren en uit de opbrengst het salaris 
van de pastoor en de koster wat verhogen en de kerk jaarlijks 100 
gulden overmaken. Deze royale toezeggingen zijn overigens geen 
teken van vrome gezindheid of belangeloze caritas; de heren verdien
den genoeg op de pacht van deze drankaccijnsen. Alles werd con
tractueel vastgelegd op 25 augustus 1628 en gesigneerd door deken 
Wandele en Jan Wielandt.346 Toen in hetzelfde jaar ook de kanun
niken van Kortrijk een jaarlijkse som van 100 gulden ten bate van 
beide kerken beloofden — en het zou me niet verbazen dat de hol-
landse herdijkers dit als conditie hebben gesteld bij hun zojuist ver
melde contract — kon de kerkekas eindelijk wat vlotter uit de voeten. 
,,De kerk is nu beter voorzien", schreef Wandele in 1628.347 Kwam 
volgens zijn rapport de kerkekas in 1626 bijna 40 ponden vlaams te 
kort, in 1629 kan ze beschikken over een batig saldo van 57 ponden. 
Sprekender is de geleidelijk beter wordende ornamentering van het 
kerkinterieur: in 1630 werd een tabernakel geplaatst; in 1632: aan-

иг) В. 136 Itinerarium. 
ш) R.A.G.B. 127, sub anno 1628, 1629. 

' " ) D.V 1629 uno verbo paene omnia hic desunt; B. 136 Ніпетшігші sub 1631: 

Ornatus huius ecclesiae nullus aut parvus. 
ы>) В. 136 Ыпетатшт, sub anno 1627. 
а «) А.Е., II, fol. 168. 
S 4 7) D.V. 1628: modo ecclesiae melius est provisum; accipit enun annue 200 flor. 

partim a Canonibus Cortracensibus, partim a proprietariis. 
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koop van twee kelken, een doopvont en bovendien van een klok, die 
op instigatie van pastoor Seys en op kosten van de kerkekas onder een 
feestelijke maaltijd werd ingeluid; een onbekende weldoener schonk 
een monstrans, m 1633 kocht de pastoor een ciborie. Maar in het
zelfde jaar noteerde Triest dat er nog glas gezet moest worden in de 
vensters en in 1643 dreigde de toren tot een ruïne te vervallen.348 

Dit zou er op kunnen wijzen dat de pastoor in deze onrustige jaren 
het geld liever besteedde aan het interieur dan aan het exterieur van 
de kerk. 

Pastoor Stevens woonde in een gehuurd huis, ver van zijn kerk.S4fl 

Weer en wind boos gezind, doopte hij de kinderen maar in zijn pas
torie en omdat hij de kerk te onveilig vond en in de winter de weg 
er heen te modderig, bewaarde hij thuis m een schamel kastje ook 
het heilig Sacrament.350 Bisschop Triest, zich huiverend zijn bezoek 
aan die onfrisse stulp herinnerend, kon toch wel begrip opbrengen 
voor die onzalige situatie 351 Hij en de deken bewogen hemel en 
aarde — dat wil zeggen: de kapittelheren en de financiers — om de 
pastoor toch een betere behuizing te bezorgen, dichter bij de kerk. 
Maar in 1630 is er nog geen schijn van kans op nieuwbouw, zegt 
deken Wandele, en van de vieze pastorie op de dito pastoor over
gaande, meent hij dat ook die man aan vervanging toe is: hij past hier 
niet — parum huic loco convenit — de oogst is er zo groot en de wer
ker zo onbekwaam.352 Toch was hetgeen de dekens in de loop der 
jaren over Stevens noteerden, niet zo ongustig. hij kon het goed met 
de mensen vinden, speelde mee in schietwedstrijden, preekte goed, 
speurde naar oude bezittingen van de kerk, biechtte regelmatig bij de 
Franciscanen, leefde met niemand in onmin; wel was hij erg slordig, 
onhygiënisch en vaak ziek; waarschijnlijk helemaal geen man naar 

•""J R.A.GB. 127. 
" · ) R.AG.B 181, sub anno 1628 

»ο) D.V. 1629 
, ä l) R A G В 127. pastor illud ( ie Ven Sacramentum) domi suae serval in 
quodam vili armano, prout et ipse vilis est et sordidus, tolerandus tarnen in tarn 

insalubri loco 
^62) D.V. 1630 quiquid agam apud diversos, nulla adhuc est apparenüa de domo 
pastorali aedificanda prope ecclesiam, messis enim hie multa, sed operamis parum 

idoneus ad metendum, optandum ut ipso alio translato vu quidam zelosus suffici 

posset 
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de smaak van de gedistingeerde deken Wandele. De bisschop advi
seerde de deken om met het lokaas van een bescheiden pensioen de 
pastoor tot abdicatie te verleiden.353 De voorzienigheid was de cleri
cale listen echter een stap voor: de ziekelijke Petrus Stevens overleed 
op 13 april 1631.354 

Zijn opvolger werd Jan Seys, in het zwarte boekje van Triest reeds 
lang als een notoire drinkebroer opgetekend, maar overigens van goe
de ijver bezield,355 vooral ten aanzien van de liturgische ornamenten 
en het interieur van de kerk. Daar stond tegenover dat hij wat al te 
veel zijn heul zocht in Hulst en het wijnglas maar niet met rust kon 
laten. Na een retraite van tien dagen bij de paters Oratorianen in 
Temse beloofde hij intens het betere te zullen nastreven, waarover 
de bisschop, door de deken uitstekend op de hoogte gehouden — 
abunde informatus —, zijn eigen sceptische bedenkingen had: een 
jaarlijkse retraite zou pas een heilzame remedie voor hem zijn.S5e 

Jan Seys woonde aanvankelijk ook in een huurhuis, op kosten van de 
parochianen, maar hij kon in 1633 eindelijk de nieuwe, dichter bij 
de kerk gebouwde pastorie betrekken.357 Wie voor deze bouw de 
financiën verschaft had, wordt nergens vermeld. Vermoedelijk de 
herdijkers en de ingelanden die immers in 1628 beloofd hadden daar
voor te zullen zorgen. Jan Seys moet einde 1640 of begin 1641 over
leden zijn, want bisschop Triest vroeg per instructio van 12 april 
1641 aan deken Hesius om eens te informeren wat de erfgenamen 
van Seys uitvoerden met de 200 gulden, die het kapittel van Kortrijk 

S5S) D.V. 1630, nota in de marge: aget d.decanus cum pastore ut sponte déférât 
suum pastoratum, sub moderata pensione. 
»51) D.V. 1631. 
Μ 5 ) R.A.G.B. 155; D.V. 1631: nimium addictus est potui, alioquin utcumque 

diligens; D.V. 1632: ecclesia diligentia pastoris notabiliter mutata est in nitorem 

ornamentis et rcliquis necessariis ad officium divinum debitum peragendum. Eum 

(i.e. Joh. Seys) monui ut omnino abstineat a nimia familiaritate cum parochianis, 

maxime in potitando; B. 181, instructio 1632· monitus fuit hic pastor per litteras 

nostras super potitationibus frequentibus et iterum moneatur per dominum Deca-

num. Seys woonde in 1610 als diaken in Hulst ( hactenus bene se gessit, zegt 

deken Maeye over hem, D.V. 1610), was er in 1611 residerend kapelaan en onder

wijzer ( duris et arrogantis ingenii, is dan het oordeel van bisschop Maes, B. 

167/2) en van 1613 tot 1631 was hij pastoor te Gottem (Cloet, я.і ., 582). 
as«) D.V. 1633. 
»') R.A.G.B. 127. 
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hem ten bate van de kerk verstrekt had. 3 5 8 Na Seys fungeerde als 

pastoor de Oratoriaan Stephanus de Causenere, overigens heel kort, 

want in december 1641 deed hij al vrijwillig afstand van Osse-

nisse3 5 9 en verhuisde naar Haasdonk Daar overleed hij op 10 juni 

1642.3 β 0 De in het diocees 's-Hertogenbosch geboren vicepastoor van 

Moerbeke, Vincent van Dun, werd 19 december 1641 aangesteld 

tot deservitor van Ossenisse. De formele pastoorsbenoeming volgde 

pas op 31 augustus 1643.3 6 1 Van Dun kon het volgens bisschop 

Triest goed vinden met zijn parochianen, al ontbrak het hem aan 

voldoende inzet. Hij preekte namelijk alleen op de feestdagen.362 

Ook deze pastoor is vaak ziek geweest, hij overleed in het najaar van 

1645. Zou Triest, die Ossenisse meer dan eens een heilloze, onher

bergzame plek noemde, dan toch niet overdreven hebben^3 s e 3 

Kort na de verovering van Hulst door de legers van Frederik Hen

drik werd weer een pastoor voor Ossenisse aangewezen. De kapelaan 

van Vrasene, Arnold Borcquelmans arriveerde op 30 november 

1645.3 6 4 Het was deze „paepsche pasteur", die op 2 januari 1647 de 

sleutels van zijn kerk moest afgeven aan de substituut-baljuw Sigis-

mund Lemmer. Bisschop Triest prijst hem omdat hij bijtijds het 

schilderij van het hoofdaltaar, nog pas in het voorjaar van 1645 ver

vaardigd en gekocht te Gent, 3 6 5 naar Antwerpen in veiligheid wist te 

brengen. 3 6 6 Triest moet zich hier wel vergissen of verkeerd geintor 

meerd zijn, want „den groóte schilderye vanden grooten autaer" werd 

tijdens de openbare veiling van de kerkelijke boedel van Ossenisse 

op 26 juli te Hulst, voor ruim twee ponden groten verkocht aan Jan 

we) R .AG В 181, В 127, В 2827, De Causeneere, geboortig van Angíen, het 
zich 26 november 1626 inschrijven te Leuven, onder het rectoraat van Henncus 

Zoest van Amersfoort, Schillings, я u>, blz 176 
w») R A . G B . 155, sub 31 augustus 1643 

»··) A.E., Ш, fol 253 
*») A E , III, fol 230, 293, Van Ehm, afkomstig uit Coirle, begon 24 november 

1631 zijn studies te Leuven onder het rectoraat van Jacob du Bay, Schillings, 
aw., blz. 244 
м г ) В 136 hmeranum, sub anno 1643, R A G В 127 sub anno 1644 
3 e s ) B. 136 Ittneranum 

·") R . A G B 2821 
"5) R.AM. 221, kerkrekemng 1644-1645. 

»«·) R A G B 127, sub anno 1648 

150 



Wielandt. Dit was het duurste stuk uit de inventaris. Het hele be-
doeninkje bracht niet meer op dan 17 ponden groten.367 

§ 5. Polder van Namen 
Patroon van de Kerk: St. )an de Doper; 
presentator van de cura: kapittel van Kortrijk; 
dominus temporalis: de graaf van Vlaanderen. 

In 1583 drong Parma her en der de staatse troepen uit het vlaamse 
land. Beducht voor een aanslag op Antwerpen riepen de Zeeuwen 
hun natuurlijke vijand, het water, te hulp en lieten het langs door
gestoken dijken bij Saaftingen een uitgestrekt gebied bezetten. Al dat 
water zou Parma's bestokingsplannen wel smoren. Deze inundatie
strategie bracht de Staatsen echter geen baat, alleen de vijand profi
teerde ervan en tot de dorpen, die voor de lieve vrijheid de verdrin
kingsdood stierven, behoorde ook Polder van Namen, onooglijk cen
trum van enkele polders.368 De staatse troepen verdwenen na 1597 
uit het Hulsterambacht, maar Polder van Namen bleef een prooi van 
het water tot in de jaren van het Bestand. In 1613 kwam toen het 
kapittel van Kortrijk, enige tiendheffer in deze parochie, tot een 
accoord met een aantal bedijkers-financiers, vertegenwoordigd door 
Jan Wielandt, baljuw en dijkgraaf van Goeree en even later ook van 
de polders onder Ossenisse en Polder van Namen en door Pieter 
Aartssen Brantwyck van Blockland. Deze bedijkers zouden alle pol
derlasten overnemen en dan gedurende dertig jaren de tienden mo
gen heffen. Daartegenover stond niet alleen de „promptelycke betae-
lingh voor wyngeldt", tijdens de vergaderingen geconsumeerd, maar 
natuurlijk vooral een recognitie van 200 gulden aan het kapittel over 
het jaar 1614 en voorts voor elk jaar nadien 300 gulden, tot de ter-

S67) R.A.M. 201; Arnold Borquelmans ontving 5 september 1648 de deservituur 
van Wachtebeke en Zuiddorpe, met verlof tot bineren op zon- en feestdagen 
(R.A.G.B. 2822) en op 5 maart 1649 het pastoraat van Zelzate (R.A.G.B. 156). 
ae8) Muller, a.w., blz. 127; heerlijkheid en dorp ondenen hun naam aan Jan van 
Vlaanderen, heer van Namen die hier in 1285 schorren liet bedijken, H. Q. Jans
sen, a.w., dl. I, blz. 322; Adriaanse, De poort, blz. 41. 
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mijn van het contract verlopen zou zijn.399 De droogmaking moet 
wel aanstonds van start zijn gegaan, want in het verslag van 8 juli 
1614 noteert deken Maeye dat Polder van Namen al beverst is; het 
zijn 1400 gemeten land. Een aantal dijkwerkers bleef er wonen, ket
ters en katholieken dooreen, ongeveer twintig gezinnen. Zoals in 
Ossenisse luidt ook hier Maeye's prognose: „dan is apparent datier 
noch meer sullen commen wonen". De pastoor van Hontenisse heeft 
de zielzorg over deze enkele inwoners, „die zondig leven omdat ze 
ketters zijn", naar Maeye's onversneden opinie. Dit is een onver
holen wenk aan het bisdom om hier een fluks wat aan te gaan doen. 
Maar de bisschop noteerde in de marge van het rapport: laten betijen 
totdat de zaak-Ossenisse achter de rug is.370 

De kerk van Polder van Namen had tientallen jaren het getij van 
de zee te verduren. Nu het land drooggevallen is, noteert Maeye in 
1614: „templum destructum est". Maar dit moet wel niet als een 
complete ruïne verstaan worden, want als hij zich in oktober 1615, in 
het kader van dezelfde opdracht als voor Ossenisse, met Jan van 
Ryckenroy en de vaklieden in Polder van Namen bevindt, constateert 
hij dat het priesterkoor „noch staet wel in syn mueren". Zijn advies 
luidt om er in de voorkerk een klein portaal tegenaan te bouwen 
„twelck oock mach wesen van vueren houdt met sparren ende ghe-
deckt met pannen". Door een gelijktijdig herstel van de sacristiemu
ren en het dak daarvan, zou er dan een kerkruimte beschikbaar ko
men „die zal profytichst wesen, oncostelixst ende oock ghenouch-
saem". De kosten schat hij op 1300 à 1400 gulden, deels te verhalen 
op de tiendheffers.371 Hoe optimistisch, zo niet naief deze uitspraak 
later bleek te zijn, weten we reeds van Ossenisse. De heer Brantwyck 
was in beide parochies financier en woordvoerder voor zijn consorten, 

r,ee) R.A.G.B. 2545: Extract uyt het Resolutie Bouck vande procbie vande Polders 
van Namen. De tiendrechten van het kapittel omvatten de hele polder van Namen 
en de omliggende Speyerspolder, Speelmanspolder, Middelpolder, Moerlemans, 

Duivershoek en Meulepolder. 
"») R.A.G.B. 2545, brief van Maye, d.d. 25 oktober 1615; D.V. 1614: male vivunt, 
quia plerique sunt haeretici; nota in de marge; dissimuletur donec peractum sit 
negotium de Hossenisse. 
»") R.A.G.B. 2545, brief van 26 oktober 1615. 
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met hier Jan Wielandt als secondant.S72 En omdat ook de parochie 
Polder van Namen in genendele bij machte was de reparatie van de 
kerk, de woningbouw en de salarissen voor pastoor en onderwijzer te 
bekostigen, ontstond hierover een zelfde geharrewar als in Ossenisse. 
Deze hele kwestie behoeft hier niet meer herhaald te worden. Deken 
Maeye heeft ook in Polder van Namen niet gewacht tot de herdijkers 
en de ingelanden met of zonder gerechtelijk dwangbevel over de brug 
zouden komen. In zijn verslag van 1617 schreef hij dat de herbouw 
van de kerk zou starten m 1618.373 Het karwei moet wel vlot ge
klaard zijn, want reeds op 29 mei 1618 benoemde de bisschop de 
eerste pastoor, Joost Lombaerts374 en een jaar later, 28 april 1619, 
kwam hij zelf de kerk en het hoofdaltaar herwijden en diende er voor 
de eerste maal het vormsel toe.375 Over Lombaerts leven in dit zielig 
gehucht aan de Schelde horen we heel weinig Deken Maeye schrijft 
dat hij dikwijls absent is en heen en weer reist naar Antwerpen.J7e 

Gezien het leefklimaat in Polder van Namen moet hem dit vergeven 
worden, al strookte het niet met zijn residentiephcht Deze honklosse 
herder werd overigens in 1623 zwaar ziek en overleed in oktober van 

1 2) Tot de financiers van Polder van Namen behoorde ook jonker Willem Cats, 
wonend ш Zuid Beveland De heren Cats staken veel geld in de herdijkmgen in 
Noord Vlaanderen tijdens het Bestand, o a Jacob Cats te Groede en Biervliet Hoe 

lucratief dit was vertelt Jacob Cats in de volgende regels 
De segen die my Godt in tydelycke saecken 

Heeft eertyts toegevoegt en dickmaels laeten smaecken, 
Quam níet uyt eenig ampt, dat ick eens had bekleedt, 

Het loon daertoe gesteh en was niet al te breet 
Dat my meest voordeel gaf, dat quam my van het dycken, 

Als wy den souten stroom bedwongen om te wycken 
Gheen Stadt my heeft verryckt, geen staet my heeft gegeven, 

Daer op ick nu ter tyt mag stil en matig leven, 
Geen Handel gaf my winst, geen Indisch guide ree, 

Godt heeft my goet verschaft als midden uyt de zee 
Vergelijk J H. de Stoppelaar, Jacob Cats te Middelburg, 1603-1623, (Middelburg 
1868), biz 122, Fockema Andreae, aw , blz 25, noot 1; Rottier, aw, blz 117 
"") R A M 204, notme op een kladblaadje men adverteert dat op de eerste 

woensdag van augustus te 10 00 uur in de voormiddag de herbouw van de kerk 
en de pastone van Polder van Namen aanbesteed zal worden 

"*) A E., I, fol 107 

"«) A E., I, fol. 118 
" ' ) D V 1619 saepe abest, saepe cursitat Antwerpiam, me non praemonet unquam 
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hetzelfde jaar te Antwerpen.377 Zijn opvolger N. Gaspoel, arriveerde 
in Polder van Namen op 10 november 1623 en deed reeds op 20 
december 1624 per brief vrijwillig afstand van dit pastoraat.378 Zo'n 
vertrek, enkele dagen voor kerstmis, doet wel wat vreemd aan. Deken 
Cardon vertelt dat hij bijna twee jaren lang plaatsvervangend pastoor 
was in Polder van Namen: gedurende de ziekte en het overlijden van 
Lombaerts en de detentie van Gaspoel.379 Deze man was namelijk 
door staatse troepen gegijzeld op het fort Liefkenshoek, als represaille 
voor de arrestatie van de gereformeerde griffier van Den Doel, Cor
nelius van Alphen, die te Gent was ingesloten.380 Deze belevenis kan 
voor Gaspoel genoegzame reden zijn geweest om na zijn vrijlating 
het dorp op stel en sprong te verlaten.381 De volgende pastoor, Adri-
aan van Pasch, was er een die volgens deken Cardon zijn ambt naar 
behoren vervulde.382 Deken Wandele dacht erin 1628 al anders over: 
de pastoor kijkt niet om naar zijn kerk, waarvan het dak en de ven
sters gerepareerd moeten worden; hij geeft zelden katechismus; hij 
heeft geen fut en is een zwakkeling — valde tepidus et Haccidus; er 
gaan geruchten over familiariteiten met de dienstbode; als de termijn
paters er zijn, leest hij zelf geen mis om onderwijl de herbergen te 
kunnen controleren, wat volgens Cardon maar een smoesje is — een 
excusatio frivola; kortom, wat voor Ossenisse gold, gaat hier op in het 
kwadraat: de oogst in Polder van Namen vindt hij een pittiger wer
ker waard383 en met genoegen zag hij Van Pasch het veld ruimen 
voor Judocus van Tetterò. Deze uit Hulst afkomstige en pas ge
wijde clericus384 werd op 23 januari 1630 benoemd.385 Deken 

" ' ) D.V. 1623, 1624; B. 136 Itinerarium; R.A.G.B. 3587. 
37e) A.E., II, fol. 35, 78; Gaspoel overleed 2 augustus 1627 als pastoor te Moerbeke 
(A.E. II, fol. 162). 

" ' ) D.V. 1624-1625: aegrotante et mortuo D. Judoco Lombaerts et successore 
D. Gaspoel capto ab Hoste 

**) J. B. Kruger, Kerkelijke Geschiedenis van het bisdom Breda, dl. IV, (Roosen
daal 1878), blz. 533, noot 4. 
' « ) R.A.G.B. 2545. 
'β«) D.V. 1624-1625. 

*») D.V. 1628; D.V. 1629. 

¡>β1) G.A.H. stdr. 1618-1619, Ы . 55, stdr. 1625-1626, fol. 60. 
э е 5) A.E., II, fol. 208; aanvankelijk als deservitor; de formele collatio volgde op 
31 december 1631 (R.A.G.B. 155). 
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Wandele koesterde goede verwachtingen van hem: hij zou wel regel

matig katechese geven, zijn moeder, een weduwe, woonde bij hem in 

de pastorie en dit jaar ook was er, voor het eerst sinds mensenheu

genis, publiekelijk een sacramentsprocessie gehouden. De deken had 

daarbij nauwlettend toegekeken of iedereen wel de nodige eerbied 

betoonde.3 β ϋ Te oordelen naar het weinige dat over Van Tetterò in 

de bronnen genoteerd staat, moet hij gerekend worden tot de goede 

pastoors van het dekenaat. Hij kocht een nieuwe ciborie, bezocht 

trouw het winterschooltje om er les te geven, hield vast aan de 

openbare sacramentsprocessie en ziekencommunie al ondervond hij 

daarbij last van ketterse soldaten. Niettemin voelde hij zich in deze 

parochie niet erg gelukkig: hij meende zo weinig vooruitgang te boe

ken. Bisschop Triest liet hem via de deken moed inspreken: al won 

hij slechts één ziel, zijn loon zou niet gering zijn.387 In 1636 had 

Van Tetterò toch zijn bekomst van deze parochie; hij verwisselde het 

pastoraat in Polder van Namen voor dat van Ooike, een dorp bij 

Oudenaarde.388 Zijn opvolger, de hulsterse kapelaan Jan de Vijvere, 

aarzelde evenmin om zijn biezen te pakken, toen hij in 1639 naar 

Wondelgem kon promoveren.389 Vier jaar later, in 1643, liet Jan 

Moortgat het zompige kerkdorpje achter zich en vertrok naar Dak-

nam.390 Vervolgens arriveerde op 22 september 1643 de kapelaan 

van Zwijndrccht, Petrus Swevers, als pastoor in Polder van Na

men.391 Kort na de reductie van Hulst onder de Verenigde Provin

ciën reisde Swevers naar Gent om zich daar, op 30 november 1645, 

kandidaat te stellen voor het pastoraat van Hansbeke, dicht bij Gent. 

Hij was echter de enige en daarom kon de concursus, het vergelij-

see) D.V. 1630: monui eum ut diligentia sua recuperet quod alter neglexit. 
э*') D.V. 1631: animandus est, licet hactenus parum profecerit; etiamsi tantum 
unam lucratus, non parvam mercedem consequetur. 
3 β β) R.A.G.B. 155; В. 2827 sub 7 december 1635. 
a e e) Vande Vyvere was 5 juni 1632 gewijd door Triest (R.A.G.B. 4916) en kwam 
als kapelaan'naar Hulst; G.A.H. stdr. 1633-1634. fol. 33; stdr. 1636-1637, fol. 36; 
D.V. 1633; R.A.G.B. 155. 
3 β 0) R.A.G.B. 155; in de concursus voor Daknam werd Moortgat op 4 augustus 

1643 uit 9 kandidaten als ,.magis idoneus" verkozen. Een andere kandidaat was 

Petrus Swevers (R.A.G.B. 2828). 
3 , 1 ) R.A.G.B. 155; Swevers kwam uit Brussel; inschrijving te Leuven op 4 febru

ari 1639 onder rectoraat van Frederik Havens. (Schillings, a.w., dl. I, blz. 35). 
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kend examen, geen doorgang vinden.392 Op 29 december organiseer
de de curie ten tweede male een examen en toen werd hij uitverko
zen voor de presentatie door de abt van Drongen, patroon van de 
kerk van Hansbeke. Bisschop Triest verleende hem vervolgens op 
9 januari 1646 de officiële benoeming.393 Bij zijn vertrek uit Polder 
van Namen nam Swevers de monstrans, de kelk en andere voorwer
pen van waarde mee en bracht ze naar het bisschopshuis in Gent. 
De parochianen waren verbitterd over zijn „desertie", hoorde hij 
nadien. Hij schreef de bisschop dat hij bereid was terug te keren 
naar het Scheldedorpje, als dit vrij en zonder gevaar mogelijk zou 
zijn. Wel vreesde hij dan door de ketterse koster gegrepen en aange
klaagd te worden wegens vermeende diefstal van kerkbezit.3!l4 De 
bisschop ging niet op dit voorstel in; hoe had hij die Swevers immers 
de gewenste veiligheid kunnen garanderen? Hij wees de pastoor van 
Ossenisse, Arnold Borcquelmans, aan als waarnemer in Polder van 
Namen.396 

Toen op 12 januari 1647 Sigismund Lemmer officieel de kerk 
van de katholieken kwam overnemen, was er dus geen pastoor meer 
in het dorp. Als getuigen van zijn exploot vroeg Lemmer de ex-koster 
en nu secretaris geworden Jan Vleeschauwer, die als kind aan huis 
de ornamenten van de kerk kende en ze geïnventariseerd had, verder 
de oude baljuw Wielandt en de majoor van het fort Sint Anna. Kort 
nadien verkochten de parochianen, buiten medeweten van de magi
straat van Hulsterambacht, in het openbaar die kerkornamenten. De 
Staten-Generaal lieten 5 juni 1647 weten dat de opbrengst van die 
venditie zonder mankeren teruggevorderd diende te worden. Het was 
een bedrag van ruim 85 ponden groten. Vergeleken bij de kerkboe-
del van Ossenisse was die van Polder van Namen rijk te noemen.З 6 

De cura parochialis van dit gehucht is evenwel geen sinecure ge
weest. Uit wat de bronnen er over meedelen, komen als breekpunten 
naar voren: 

'«) R.A.G.B. 2829. 
s»3) R.A.G.B. 155. 
S9*) R.A.G.B. 2829: se paratum esse ex charitate excurrere si Uceret sine evidenti 
periculo aut tutus procuratur accessus. 
я·5) R.A.G.B. 2822. 
»·«:> R.A.M. 201. 
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— De miserabele toestand van het kerkgebouwtje. De reparatie van 
1618 kon niet meer dan lapwerk zijn geweest; de financien ontbra
ken voor een duurzame restauratie. Na enkele jaren noteren de 
dekens dan ook de op een rij aan de dag tredende mankementen, 
vooral aan het dak, aan de vensters, aan de sacristie. Bij zijn visitatie 
van 1628 constateert Triest dat de toren en het schip van de kerk in 
ernstig verval geraakt zijn en dat het hele gebouwtje vochtig is In 
1631 treft hij alles nog in dezelfde toestand en bij zijn derde bezoek, 
in 1643, is het kerkje naar 7ijn oordeel een mine nabij Hij probeert 
de parochianen aan te porren nu eens diep in hun beurs te tasten en 
hij wil zelf 100 gulden subsidie op tafel leggen om de tiendheffers 
uit hun tent te lokken. Maar die parochianen zijn nog te lamlendig 
om de verstrooid liggende stenen van de bouwval bijeen te rapen397 

en als hem daarenboven duidelijk wordt, dat ook de tiendheffers 
„propter turbas" — om de troebele tijden de hand stevig op de porte
monnee houden, verzucht hij gelaten „parva spes affulget" — ik 
heb er weinig hoop op.398 Vóór 1647 is dan ook geen steen meer op 
de andere gezet. 

— De „penuria extrema" van de kerkekas. Ze leed al vele jaren aan 
ernstige bloedarmoede Door de inundaties, door de aanleg van een 
nieuw dijkenpatroon bij de droogmakingen, door het zoekraken van 
documenten tijdens de beroerten van de zestiende eeuw, was de 
juiste situering en limitering van oude kerkegronden nauwelijks meer 
te reconstrueren 3')9 Er waren blijkbaar geen ouden van dagen meer 
op wier geheugen een beroep gedaan kon worden en het zou illusoir 
zijn te verwachten dat clandestiene gebruikers wel eens een onrustig 
geweten zouden krijgen. Pas rond 1630 is er een glimp van hoop om 
uit oude geschriften een deel van die bezittingen te kunnen achter
halen. 400 De kerkmeesters misten dus de inkomsten van de landver-
pach tingen en waren aangewezen op magere kerkcollectes en graf-

^ ) R A G В 127 sunt hic multi hjerctici et tepidi cathohci qui parvam habent 
Luram ecclesiae, adeo ut ne quidem lapides bic et ibi lácenles non curant colli gì. 

ч»9) В 136 Itinerarimn, sub 29 augustus 1643 
J»«) D V 1629 ecclesia et mensa pauperum nulla habent bona, cum nulla sint 

antiqua documenta 
•loo) D γ 1630 Terrae ex quibusdam repertis mummentis forte recuperan pote-

runt 
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rechten. 4 0 1 Na 1628, toen de ingelanden en de heren van het kapit

tel elk 100 gulden per jaar toegezegd hadden ten bate van de kerk en 

de verpachting van de wijn- en bieraccijnsen rendabeler werd,4 0 2 

kon er wat aangeschaft worden ten gerieve van de liturgie en de ver

fraaiing van het inteneur Deken Wandele merkte het op in 1630 

enkele nieuwe gewaden, reparatie van de doopvont in de sacristie, 

een zilveren ciborie, zilveren ohevaatjes voor de ziekenzalving ter 

vervanging van oude tinnen exemplaren, een Mariabeeld. Bij alle 

treurnis om het exterieur van de kerk vond bisschop Triest tijdens 

zijn bezoek van 1643 dat het koor van de kerk toch wel goed voorzien 

was. Een raadsel is dan wel wie de „dure" stukken betaald had, die 

bij de veiling in 1647 tot de kerkinboedel bleken te behoren. Het zijn 

misschien schenkingen, ot aankopen uit de periode na 1635, de stille 

jaren in de bronnen Zo wisselden onder meer van eigenaai „12 

schilderyen representerende die 12 apostelen" voor 18 ponden 

vlaams, een „schildereye vanden autaer representerende die doot 

Jesu" voor 9 ponden; een beeld van O.L Vrouw voor 3 ponden; een 

kazuifel voor 7 ponden. 4 0 3 Indien de kerkekas zelf dergelijke objec

ten bekostigde, lijkt het er op dat in Polder van Namen een gelijke 

tendens bestond als in Ossemsse liever het geld steken in de aanschaf 

van mobilia dan in de reparatie van de immobilia. 

— Het „pastorael huus" van Polder van Namen was een door de her

dijkers opgelapte huurwoning. De heren hadden de bisschop in 1618 

grootmoedig beloofd aan de pastoor een onderkomen te verschaffen, 

a! volgde dit naar hun opvatting helemaal niet uit de condities van 

de polderoctrooien We hoeven ons geen illusies te maken over het 

uiteindelijk resultaat de pastorie van Ossenisse was niet veel zaaks — 

in die van Polder van Namen zullen ze evenmin veel geld gestoken 

hebben. Bisschop Triest, steeds bezorgd om een nette woning voor 

zijn clerus, insisteerde bij elk van zijn visitaties op een grondige repa

ratie van het huis. 4 0 4 Maar hij heeft geen gehoor gevonden. Steeds 

weer refereerden de herdijkers en ingelanden naar de hun vroeger 

Wi) D V 1623 nullus hie computus nisi de eleemosmis collectis, quae nunons 

momenti sunt, D V 1626 
ω 2 ) Zie biz 147 onder Ossenisse 

^ 1 ) R A M . 201, R A G В 2545 Inventaris van de Polder van Namen. 

«") В 136 Іипетатшт, R A G B 181, sub annis 1626, 1628, 1630 
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verzekerde vrijdommen van alle heffingen en lasten en van de paro
chianen viel nog minder financiële steun te verwachten: uitgezon
derd de twee of drie herdijkers verdienden allen hun brood met 
zware handenarbeid, verklaarde bisschop Triest.405 Werd in Osse-
nisse tenslotte nog een nieuwe woning gebouwd voor de pastoor, — 
in Polder van Namen bleef hij wonen in een gehuurd onderdak; in 
het oog van de bisschop en van heel het dekenaat een toonbeeld van 
armoede en onwelvoegelijkheid.40e Een dergelijke woonsituatie zal 
de pastoors wel sterk gedeprimeerd hebben. 

— Funest voor elke op een uniforme en onderdanige katholieke ge
meenschap afgestemde zielzorg was het ongewone leefklimaat van 
dit dorp. Al vanaf het begin, bij de herdijkingen in de eerste jaren 
van het Bestand, lukte het de pastoors en het bisdom niet daar vat 
op te krijgen. Door de regeringen van Noord en Zuid waren oc
trooien verleend voor de herdijkingen en onder de schutse daarvan 
konden de grondwerkers, door de herdijkers in Holland gehuurd, 
hun geploeter aanvangen. Een aantal van deze arbeiders vestigde 
zich voorgoed in Polder van Namen als dijkwerker of boereknecht, 
maar . . . het zijn „haeretici", wát men daaronder dan ook mag ver
staan. Triest typeerde ze in 1628 als volgt: ,,Si non haeretici, tarnen 
tepidissimi catholici" — zo geen ketters dan toch zeer lauwe katholie
ken, en hiermee zal de aard van het beestje wel vrij goed benaderd 
zijn.407 Enkele dekenale verslagen geven notities van een gelijke 
strekking,408 een deprimerende verzameling. Wat verwachtte de 

4(l5) B. 136 Шпетатіит, sub 1628: incolae pauperes, plerique sunt victitantes labore 
manuum suarum praeter duos aut tres qui illas aggere e marl vendicarunt. 
40β) Vergelijk hoofdstuk III, blz. 307. 

«07) B. 136 Itinerarium; R.A.G.B. 127. 

""*) D.V. 1614 male vivunt, quia plerique incolae sunt haeretici; D.V. 1619: Po-

pulus mediocriter pro statu se accomodai; D.V. 1620: In Polder van Namen 

populus est pessimus; D.V. 1628: catholici hic paucissimi; fere omnes suspecti, ali

quot aperte haeretici; D.V. 1630: parva adhuc notatur emendatio in vita et moribus 

incolarum; ex quibus multi haeretici vel potius athei; D.V. 1631: nimis enim 

duris sunt cervicis, multi rarissime ecclesiam fréquentant; ook de pastoor van 
Hengstdijk verklaarde in 1627 over het volkje te Polder van Namen: de pastoor is 
er ál te goed, sed forte sic convenire, quia est pessimus populus et timendus (В. 
] 36 Itinerarium sub Hulst). 

159 



clerus toch van deze armzalige kleiwroeters, die nauwelijks tijd van 
rusten hadden in hun strijd om een droge boterham? Daar komt bij, 
zegt Triest, dat velen geen „Fixum domicilium" hebben, ze komen en 
gaan van hot naar haar om te werken aan de reparatie van dijken.40n 

Hun broodheren gedragen zich publiekelijk als vrijzinnige polder
potentaten, onbekommerd om het godsdienstig leven van hun volkje; 
zelf verschijnen ze zelden in de kerk, hun arbeiders niet veel vaker; 
ze werken zonder gewetensbezwaren op zon- en feestdagen, eten 
vlees op vrijdagen, kortom ze gedragen zich als ketters.410 De toch al 
weinig flexibele zielzorg van de pastoors vond een extra dwarsligger 
in het oostelijk tegen de Schelde gelegen fort Sint Anna Gebouwd 
door Schetz van Grobbendonck had het een bolwerk tegen invallende 
staatse troepen moeten zijn.411 Maar die Staatsen speelden er meer de 
baas dan de Spaansen en in 1632 bezetten zij het definitief onder 
aanvoering van Willem van Nassau Sindsdien gingen ook nog ket
terse soldaten zich vrijelijk bewegen onder de toch al zeer oppervlak
kige katholieken en van dezen togen er zelfs naar het fort om te 
luisteren naar des dominees prediking 4 1 2 De nabije, ketterse vijand 
frustreerde elk goedwillend pastoraat413 en een beroep op de sterke 
arm van de magistraat om met tuchtmaatregelen — corrigentes aut 
castigantes — de parochianen te dwingen tot hun geloofsplichten, 
had weinig zin. Er viel immers geen heil te verhopen van mensen 
over wie deken en bisschop klagen dat ze helemaal niet beantwoor
den aan wat het vorstelijk polderoctrooi van 19 december 1612 stipu-

"") В 136 Itinerarium, sub 1631, veniunt a diversis partibus ut adsistant repara 

bom et intertentiom aggerum 
«») R A G B . 127 sub anius 1628, 1633, 1643. 

«i') Wagenaar, a.w, dl XI, blz 153, m 1631 was het fort verzamelplaats voor een 
spaanse vloot, die vervolgens op het Slaak vernietigd werd door een zeeuwse vloot 
onder Mannus Hollaer, ibidem, blz 135, 136, Wijn, t n p , blz 268 
*") D V. 1632 a tempore quo hostis occupa vit fortahtium S Annae, situm in hac 

parochia, omnia quoad disciplinam ecclesiasticam (quae et ante parum vigebat) in 
peius ruunt Quidam e parochianis in dicto fortahbo fréquentant predicationes 

mimstn Ahi rarissime comparent in ecclesia, vergelijk Chomque de Castro, blz 

185 
4 І Э) D V 1633 quidquid hic statuatur aut ordinetur, nihil msi cum magna pru 
dentia et circumspectione execuùom mandan potest ob hostem vicinum, quem in 

aliquo offendere penculosum foret 

160 



leerde: katholiek zijn volgens de wetten van het land.414 Deze sche
penen en officieren van de magistraat pleegden zich als „haeretici 
vel potius athei" aan kerk noch koning te storen. Wonend in een 
gewest onder contributie, in feite een politiek niemandslandje, liet 
het hen volkomen koud van de pastoor of van de dominee de les 
gelezen te krijgen. 

§ 6. Hengstdijk 
Patroon van de kerk: Sint Catharina, 
fresentator van de cura: de abt van Drongen; 
dominum temporalis: de graaf van Vlaanderen. 

Deze parochie komt, vergeleken bij de twee voorgaande, niet al te 
schamel de zeventiende eeuw binnen. De kerk is in 1588 uitgebrand, 
heeft bisschop Maes tijdens zijn visitatie van 1611 vernomen.415 De 
oorzaak van die brand vermeldt hij niet. Als er moedwil in het spel 
is geweest, zouden staatse troepen bij een rooftocht vanuit het land 
van Axel de daders hebben kunnen zijn. Deze brand gebeurde onder 
het pastoraat van François Vanden Bossche, die vanaf ongeveer 1585 
zielzorger was in Hulsterambacht. Aanvankelijk over de vier dorpen 
Ossenisse, Hontenisse, Hengstdijk en Pauluspolder samen, vanaf 
1587 alleen over de twee laatste kerkdorpen.416 Ik neem aan dat hij 
toch, in Hengstdijk wonend, minstens een deel van die kerk weer 
hersteld zal hebben. Over de bruikbaarheid van het kerkje in de 
staatse periode van 1591 tot 1596 is nog niets bekend, evenmin over 
het wel en wee tijdens het beleg van Hulst door Albert van Oosten-

4,J) D.V. 1630: plerique liberrime festa violant nee speranda emendatio nisi qui
dam e praecipuib insigniter castigentur; nullam enim libertatem ex Indulto Prin-
cipis intendere posbunt. Verba enim indulti ipsis concessi 19 December 1612, 
quoad officiarios ibidem, scilicet Baillivum, Scabinos etc sic habent: Bezonderlick 
dat sy wesen catholycke persoonen naerde wetten vande landen aldaer; quoad 
omnes íncolas sic: dewelcke sullen moeten leven volghens de wetten vande landen 
ende sonder schandale. Nota van Triest in de marge: serio moneantur per pastorem 
illi qui hactenus non satisfecerunt et bonis artibus inducantur quatenus se con
forment contenus in Indulto, alioquin citandos in Curia. 
J15) R.A.G.B. 167/2. 
l ,e) R.A.G.B. 2537, kerkrekening van Ossenisse 1583-1596; pastoor Vanden Bos
sche was aanwezig in de grote stadsprocessie van Hulst in 1590; G.A.H. stdr. 1589-
1590, fol. 40. 
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rijk in 1596. Misschien is een profanatie door plunderende soldaten 
acceptabel omdat bisschop Maes spreekt over een gescheurde altaar
tafel, over het ontbreken van het uurwerk en de klok en deken 
Maeye over het nog niet gereconcilieerd zijn van de kerk.417 Vaster 
grond geeft een kerkrekening over de jaren 1596 tot 1602 door de 
kerkmeesters Christoffel Marinus en Cornelius Blanckaert.418 Deze 
heren betaalden vanaf 1598 — dit jaartal zou verband kunnen hou
den met Ghysbrechts' activiteiten als deken — een honorarium aan 
de „Guardiaen ende Vicarius vande Fremineren tot Hulst", die jaar
lijks de kerkdiensten verzorgden op pasen, bij de ommegang van be
loken pasen, met pinksteren, bij de H. Kruisommegang, op kerkwij-
dingsdag en voor „diversche gecelebreerde diensten in tjaer". Zelfs de 
aalmoezenier van kapitein Rollegem, commandant van het nabijge
legen Vogelfort, kwam zes maanden lang in de kerk helpen, „ghe-
expireert Kerst 99". Deze diensten zullen gehouden zijn in het schip 
der kerk of vermoedelijk slechts in een deel ervan, want in 1611 is 
het priesterkoor nog niet in gebruik419 en minstens tot 1603 waren 
stallen getimmerd in de „oude vonte", in de kerk zelf en in de 
sacristie. Enkele uitgaven voor metselwerk in de kerk, geboekt in 
dezelfde rekening, duiden op incidentele reparaties, dus ook wel op 
gebruik. 

Hengstdijk mocht zich in deze jaren gelukkig prijzen want zijn 
kerkelanden waren niet overstroomd. Enkele percelen „lagen vague" 
gedurende een aantal jaren of bleven onrendabel „als ligghende 
tenemale subject den vyant", maar de onder spaans territoir vallende 
gronden werden sinds 1599 alle verpacht. Naast deze ontvangsten 
stonden de schaalcollectes geboekt, de verhuur van de stalruimtes in 
de kerk420 en de taxa van 33 begrafenissen. Geen grote bedragen 
weliswaar, maar na aftrek van de uitgaven kon de rekening van 1602 
toch sluiten met een overschot van ruim 22 ponden groten. Toch 
krabbelde deken Ghysbrechts in de marge: „Sy nietmin voortaen 

417) R.A.G.B. 167/2; D.V. 1610. 
*18) R.A.M. 224, kerkrekening Hengstdijk 1596-1602. 
"») R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes. 
^20) Deze stallen dienden vooral tot nachtverblijf voor het vee van de eigen dorpe
lingen en zelfs voor dat van Ossenisse en Polder van Namen: het was er veiliger 
tegen diefstal door de vijand, R.A.M. 224. 
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ghespaert dat doendelyck is". Deze financiële basis bood enige arm
slag aan de pastoors, van wie de eerste in 1607 in functie kwam: 
François Stevenaert. Hij is nog geen jaar in de parochie geweest, 
maar de kerkrekening van 7 juni 1608, die ons ook zijn naam geeft, 
noteert meteen al een reeks uitgaven voor paramenten, linnengoed 
en andere utensilia.421 Het batig saldo van 1608 bedroeg toch nog 
117 ponden groten. Hogere onkosten stonden echter te wachten, 
want het schip van de kerk was in 1609 ingestort.422 Deken Maeye 
organiseerde terstond de aanbesteding van de herbouw en de kerk
meesters voldeden al hetzelfde jaar „veur teerste pryment" aan 
Daniel Orsselaere, timmerman-aannemer te Hulst.423 Dít herstelde 
kerkdeel zag bisschop Maes bij zijn visitatie in 1611. 

De tweede pastoor van Hengstdijk in deze periode was Willem de 
Bucq, een religieus van de abdij Drongen,424 benoemd in 1608, 
weldra ziek en al op 10 augustus 1610 overleden.425 Zijn taak werd 
overgenomen door zijn ordesgenoot Jan van Ryckenroy, een dertig 
jaar oude monnik van de abdij van Cambrón.426 Hij kreeg tevens de 
zielzorg in het aan de overkant van de Vogelkreek gelegen Paulus
polder toevertrouwd. Vanuit Hengstdijk, waar hij zijn intrek nam in 
de pastorie die hem door de eigenaar, de abt van Drongen welwillend 
in bruikleen was afgestaan, heeft hij in beide parochies gewerkt vol
gens de richtlijnen van de provinciale concilies. Dit blijkt uit de 
notities van bisschop Maes, die op 5 juni 1611 in Hengstdijk en 
Pauluspolder visiteerde en het vormsel toediende aan 217 gelovi
gen. 427 Van Ryckenroy hoort de biecht gekleed in superplie en stool 
en brengt zo ook de communie naar de zieken, daarbij voorafgegaan 
door de koster met een lamp en een bel; hij exorciseert niet, preekt 
en geelt katechese tijdens de zondagsmis; hij laat de verloving en het 
huwelijk met enige plechtigheid gebeuren in de kerk; de verplich-

w) R.A.G.K. 2326, kerkrekening Hengstdijk 1607. 
4ïs) D.V. 1610: superiori anno navis ecclesiae destructa, noviter erecta. 
«3) R.A.G.K. 2326, kerkrekening Hengstdijk 1607. 
U4) Drongen, bij Gent, was een norbertijner-abdij die al in de 12e eeuw lande
rijen verworven had te Hengstdijk en Pauluspolder; Adriaanse, De poort, blz. 73. 
*") R.A.G.B. 3592, rekening 1612. 
^9) D.V. 1610: commendatur tanquam vir bonus; Cambrón is een abdij te Bergen, 
prov. Henegouwen. 
« ' ) R.A.G.B. 167/2. 
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tingen van de jaargetijden en andere fundaties vervult hij trouw en 
het interieur van de twee kerkjes is proper. Het zijn allemaal kleine 
bijzonderheden, die echter behoren tot de habitus van de na-trentse 
zielzorger, zoals de provinciale en diocesane synodes zich hem voor
stelden. In geen van beide parochies, samen ongeveer 250 commu
nicanten, zijn echtbrekers, woekeraars, ontrouwe kerkgangers, geen 
kettersgezinden en de pastoor bespeurde nimmer iets van geheime 
ketterse bijeenkomsten, de zogenaamde conventícula. De vroegere 
bedevaarten naar Hengstdijk, ter ere van het H. Kruis, zijn niet meer 
tot leven gekomen; wél de broederschappen van Sint Sebastiaan en 
Sint Joris. Het kerkgebouwtje van Hengstdijk is echter niet veel 
zaaks, vindt de bisschop: het priesterkoor, de sacristie en de toren 
zijn nog deerlijk gehavend, het schip is wat opgeknapt maar alleen 
met dakspanen bedekt; er is geen doopvont en de pastoor bewaart 
een bodempje doopwater in een glazen kruik — peculium aquae in 
lagoena vitrea; hij heeft geen zangboeken, slechts één missaal, één 
zilveren kelk, twee kazuifels, twee albes; verder heel weinig linnen
goed; een tabernakel is er niet, het Sacrament wordt geplaatst in een 
houten kastje en bewaard in een zilveren doosje, geschonken door 
Jean Jenin, burgemeester van Hulst.428 Deken Maeye was aanvan
kelijk evenmin ontevreden over Van Ryckenroy, want hij bouwde 
aan het schip van de kerk een kapel ter ere van de parochiepatrones, 
Het verdere reparaties uitvoeren, deels op kosten van de kerkekas, 
deels door een hoofdelijke omslag over de parochianen, hij maakte 
zijn pastorie — dicht bij de kerk gelegen en door een grachtje om
geven — beter bewoonbaar en hij vervulde zijn ambt vrij behoor
lijk.429 De herbouw van het priesterkoor liet hij rusten omdat de 
tiendheffers nog niet bereid waren daartoe subsidies te verstrekken. 
De parochianen meenden bovendien dat de beschikbare ruimte voor 
hen voldoende was en dat verdere restauratie de kerkekas te zwaar 

^2") Jonker Jean Jenin, waals officier uit het spaanse leger en door huwelijk met 
een Hulsterse poorter van de stad geworden, was schepen van 1610 tot 1617 en 
van 1620 tot 1623 en meerdere keren burgemeester; Van Lansherghe, a.w., blz. 

145. 
" · ) D.V. 1614: satis bene suo fungitur officio. 
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zou belasten.430 Op 24 juni 1614 kwam bisschop Vander Burch het 
vormsel toedienen en hij wijdde op dezelfde dag het altaar en het 
kerkhof.431 De definitieve restauratie van de kerk lijkt daarmee wel 
op de lange baan geschoven. 

In 1616 werd in Pauluspolder een eigen pastoor benoemd, waar
schijnlijk niet tot ongenoegen van Van Ryckenroy, die met zijn ge
zondheid sukkelde: bij de geringste arbeid transpireerde hij hevig.432 

Om die reden had hij misschien zijn huishouden, vergeleken bij die 
van andere pastoors, nogal luxueus ingericht. Behalve voor zijn eigen 
onderhoud, diende hij ook te zorgen voor dat van zijn huisknecht en 
het eigen paard en dit vroeg meer dan hij uit zijn pastoorsinkomen 
kon bekostigen. Deken Maeye schudde bezorgd het hoofd om Van 
Ryckenroy's vele schulden, die hij nooit zou kunnen aflossen. Hij 
stelde de bisschop in 1620 voor deze man onder een of ander keurig 
voorwendsel naar zijn klooster te laten terugroepen.433 In het voor
jaar van 1622 kreeg Van Ryckenroy inderdaad zijn ontslag, maar op 
welke gronden bisschop Triest het gaf, is niet geheel duidelijk. Het 
houdt wel verband met het dorps geroddel over zijn moreel gedrag,434 

al had de pastoor zijn huishoudster Magdalena al in 1620 de dienst 
opgezegd en een mannelijk factotum in huis gehaald. Vermoedelijk 
kwam Triest het een en ander over van Ryckenroy ter ore naar aan
leiding van de affaire Maeye, die bij zijn komst op de gentse zetel 
nog niet geheel afgewikkeld was.435 Pastoors-in-opspraak zag hij niet 
graag onder zijn clerici. Dat die roddel van invloed is geweest op de 
ontslagverlening, blijkt uit enkele protestbrieven, die het bisdom be
reikten, nadat op 23 of 24 mei 1622 een geestelijke in Hengstdijk was 

^0) D.V. 1615: incolae nondum desiderant fieri chorum eo quod gravetur adhuc 
parochia et fabrica ecclesiae et etiam pro populo navis ecclesiae cum quodam 
sacello fit satis capax. 
«·) A.E., I, fol. 52. 
^2) Pastor misere vexatur sudonbus dum aliquid laboris facit, zei Maeve al in 
D.V. 1614. 
^3) D.V. 1620: dictus pastor gravatur multis debitis, a quibus numquam se 
liberabit ut video, quia curae istius proventus non sunt magni, ipse autem super 
hoc alit se, suum famulum et equum, quae omnia magni constant; omnibus bene 
perpensis convenerit ut sub aliquo honesto praetextu revocaretur domum. 
«4) Zie hoofdstuk I, blz. 26. 
*») A.E., II, fol. 4, 5; zie supra blz. 22-24. 
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komen rondneuzen; men had vernomen dat die de parochie zou over
nemen" en cas qu'elle luy fut agréable". Dit moet als een lopend 
vuurtje het Ambacht zijn rondgegaan en het bewoog enkele vrienden 
van Van Ryckenroy tot het schrijven van voor hem heel gunstige 
testimonia, in zulke eensluidend positieve termen dat hun tegendeel 
wel bet zwaarstwegend motief voor het aangevochten ontslag lijkt 
geweest te zijn. Jean Jenin, burgemeester van Hulst, benadrukt Van 
Ryckenroy's „probité, moeurs, bonne vue, honneste conversation et 
exemplaire comportement"; René de Chalons, gouverneur van Hulst, 
was in eigen persoon zijn licht gaan opsteken bij de parochianen en 
de buurtclems en verklaarde: „je n'ay eu que tout bon rapport dudit 
religieux";438 de magistraat van Hulsterambacht liet bij monde van 
griffier Gheenssens weten dat Van Ryckenroy „synen dienst altoos 
zoo loffelyck heeft gheacquiteert ende ghequeten, eerlyck ende 
modestelyck ghecomporteert als een sorghfuldich Pastor ende oprecht 
Religieus betaemt" en tenslotte schreef pater Servatius de Here, gar
diaan van de hulsterse Franciscanen, dat hij hem al vier jaren lang 
kende als een attente pastoor en een degelijk religieus — nisi quod 
decet vigilantem Pastorem et probum Religiosum.4S7 Het mocht niet 
baten; bisschop Triest benoemde de seculier Billet438 en met deze 
pastoor raakte hij pas goed van de regen in de drop. 

Klinken de testimonia in de dekenale verslagen aanvankelijk nog 
vrij gunstig,439 ze slaan weldra om in een rijkgeschakeerde klachten-
lijst: de man is indiscreet, een lichtgeraakte ruziezoeker440 en hij ver
waarloost de zieken; heeft kif met de boeren omdat hij zelf akkers 
huurt en landbouw bedrijft, hij is tuk op de aanwas van familie-

«·) R.A.G.B. 3598, brief van Jcnin d.d. 25 mei 1622; brief van Chalons d.d. 29 
mei 1622. 
"') R.A.G.B. 3598, brief van de magistraat d.d. 27 mei en brief van De Here 
d.d. 30 mei 1622. 
«") R.A.G.B. 3598, Status ecclesiae van Hengstdijk 1623; Billet was 18 september 
1621 priester gewijd (R.A.G.B. 4916). 
« · ) D.V. 1623: pastor alioquin satis diligens est; zo ook D.V. 1624-1625. 
440) D.V. 1626: satis colericus est et rixosus non absque nota scandali; В. 136 

Itinerarium sub Hulst 1627. 
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bezit;441 er gaan geruchten over relaties met de kostersvrouw;442 hij 
geeft zelden katechismus; zijn duiven nestelen in het dak van de 
kerk;443 hij doet aankopen zonder zich eerst met de kerkmeesters te 
verstaan444 en hij bezoekt herbergen tot diep in de nacht.445 Nog 
krasser staaltjes van wangedrag vernam bisschop Triest in 1627 uit 
de mond van de griffier van Hulsterambacht: Billet schold eens de 
pastoor van Hontenisse publiekelijk uit voor beest en de paters van 
Ter Zande voor honden; hij had slaande ruzie met de vaandeldrager 
van de kapitein en tuigde in zijn eigen kerk de grafdelver Laurens 
Timmerman met een doornige stok zozeer af, dat de man bloedend 
naar buiten gebracht moest worden; hij wierp op zekere dag een 
explosief naar de brouwer van Hengstdijk, waarna hij zelf in levens
gevaar kwam te verkeren toen soldaten hem gingen bekogelen; enkele 
dagen geleden, toen de heer Vander Burcht hem op straat vroeg 
omtrent bepaalde openstaande schulden, was Billet opgevlogen en 
had hem uitgekafferd voor windbuil, ketter, klaploper; bij een eet- en 
drinkpartij sloeg hij te veel naar binnen, braakte zich tweemaal leeg 
en zette zich weer aan tafel.. .446 Rond 1633 heeft de deken echter 
gunstiger berichten: de pastoor schijnt zich fatsoenlijker te gedragen. 
Waarschijnlijk is een onderzoek naar zijn benoemingsbrieven voor 

u'1) R.A.G.B. 127 sub anno 1628: pastor audit valde colericus, indiscretus, negli-
gens in visitandis egrotis, durus in purificandis mulieribus quando non veniunt 
opportuno tempore, totus attentus ad augendam rem familiärem; conducit terras et 
fundos ecclesiae, unde sibi maximam conciliavit inimicitiam. 
14ä) R.A.G.B. 127 sub anno 1631: sunt qui suspicantur pastorem nimis familiariter 
conversari cum uxore custodis. 
^43) D.V. 1629: columbae pastoris nidificent super ecclesiam, quod indecens; monui 
ut impediat. 
^4) D.V. 1630: multa emit inconsultis aedituis, uti mihi sunt conquesti. 
l i 5) D.V. 1632: monui item ut abstineat a frequentatione tabernarum in quibus 
quandoque usque ad profundam noctem baerete dicitur. 
*") B. 136 Itinerarium, sub Hulst 1627: vocavit Religiosos Dunenses canes et 
pastorem in Hontenesse bestiam, non sine scandalo astantium; item Laur. Timmer
man facientem sepulcrum in Ecclesia ita verberavit ut stillante sanguine coactus 
fuerit deferere ecclesiam; item explosit unam bombardam in coctorem cerevisiae 
alias in Heynsdyck nunc militem Hulsti quo commoti milites qui cum ipso étant 
etiam eiaculati sunt in eum non sine periculo vitae; cum D. Vander Burcht eum 
haberet obvium et moneret de quodam debito, in illum insurrexit, vocans eum 
nebulonem, haereticum et scurram; ita bibit et tune temporis secundo coactus fuit 
evomere et reversus sit ad mensam et consortium. 
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Billet het teken aan de wand geweest 447 Hij heeft nog wel een jong 
meisje in huis, maar dat schijnt een soort pleegkind te zijn en hij 
zweert bij al wat hem heilig is, dat hij de kostersvrouw niet meer 
aankijkt.448 Triest wil er blijkbaar genoegen mee nemen, al noteert 
hij later wel, dat de „ancilla valde iuvencula" — het hupse dienst
meisje — haar vertier zoekt bij de troepen van de vijand.44e Het zou 
misschien ook moeilijk zijn geweest een opvolger te vinden voor die 
parochie in de frontlijn. Het povere bestaan was er inderdaad niet 
zonder risico's. Billet werd van februari 1635 tot februari 1639 door 
staatse soldaten geïnterneerd in het fort Sint Anna. De reden hiervan 
is mij niet bekend; misschien was het een représaille-gijzeling, zoals 
in het geval van Gaspoel in Polder van Namen In deze tijd namen 
de Franciscanen van Hulst de zielzorg waar, al mocht de pastoor 
tegen betaling van „muñera" aan de gouverneur van het fort zijn 
schaapjes zo nu en dan bezoeken.450 De deken noch de bisschop 
lieten zich tussen 1635 en 1639 zien in de parochies Hulsteram
bacht. 

Pastoor Billet spendeerde in de jaren van zijn internering voor 
ruim twintig ponden vlaams aan handgiften voor de gouverneur. Dit 

" ' ) D V. 1630, zie hoofdstuk III, blz 273 
4 ω ) D.V 1633 quantum scire et colligere potui, videtur pastor modo se gerere 

honestáis et modestius. Unum displicuit quod repenrem in aedibus ancillam 
iiivenculam et audaculam quam se a puero enutriisse dicebat. Sánete asseverebat 
se totaliter abstmere a consortio uxons custodis, quae levioris vitae videtur Omnem 
omnino agriculturam se desecturum promisit anno sequent! 
41í) R.A G В 127 sub anno 1641 sedet uno integro die inter milites hosöum 
potitans cum lilis, diciturque vendita per subhastationem mmis eam desideranti 
iS0) R.A G В 127 sub Hulst 1635 commendatum fuit usdem (i.e de magistraat 
van Hulsterambacht) quatenus vellent aliquid contribuere pro exoneraüoms pas-
torum in fortahuo Stae Annae, injuste ibidem detentorum, sed ut varias protule-
runt excusationes, parva spes apparet aliquid obtinendi, prout etiam pro expensis 
factis per recollectos durante ipsorum capùvitate. Ibidem sub Hengstdijk 1635 
Pastor (i e P. Billet) propria autontate expendit 20 lib gr in munenbus oblatis 
Gubernaton fortalitu Stae Annae ad hoc ut libere possit visitare suam parochiam 
idque ex bonis ecclesiae et mensae pauperum. В 181, mstructio 1637 sub Honte-
nisse informabit se (i.e. de deken) in quo hic et ahi pastores exules a suis 
parochiis occupantur tota die et an tempore opportuno succurrunt suis ovibus 
iisque saüs advigilent. Vergelijk, Kruger, a г , dl IV, blz. 469. De deken noch de 
bisschop bezochten de parochies van Hulsterambacht tussen 1635 en 1640. De 
pastoor van Assenede zat in 1636 gevangen in het staatse fort Philippine (R.A.G В 
2827). 
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geld had hij eigenmachtig uit de kerke- en armenkas genomen. De 
pastoor leek het niet breed te hebben, de twee besturen hadden het 
daarentegen niet arm, het lag dus voor de hand dat de eerste ter ver
lichting van zijn beperkte bewegingsvrijheid een beroep deed op die 
kerkelijke spaarpotjes. Maar het tekent de ware financiële verhoudin
gen in Hengstdijk dat het bisdom dit toch niet door de vingers zag. 
Dit beroep op de gewone parochiële fondsen mocht voor de pastoor 
op een bepaald ogenblik een noodzaak geweest zijn, hij diende even
wel op een later tijdstip dit geld uit zijn eigen jaarwedde terug te 
storten.451 Zijn inkomen was namelijk niet van de geringste in Hul
sterambacht. Het kapittel van Kortrijk en de abt van Ter Duinen 
droegen daaraan als tiendheffers het meeste bij, al trokken zij overi
gens uit de parochie Hengstdijk niet zoveel geld als uit andere. 
Deken Maeye schatte in 1610 hun winst uit de tienden op ongeveer 
1000 gulden samen, een goede 170 ponden vlaams, waarvan zij er 
20 aan de pastoor gaven; het kapittel 12, de abt 8.452 De opbrengst 
van de tienden nam in de loop der jaren toe en daarom werd bij de 
pastoorswisseling van 1622 de dos curae verhoogd, het kapittel ging 
15 ponden per jaar betalen, de abt 12.453 Daarnaast kon de pastoor 
rekenen op jaarlijks negen ponden als stipendium voor drie missen 
per week op grond van fundaties.454 Maar het allerprettigst voor hem 
was dat de pastorie van oudsher ongeveer 24 gemeten land in bezit 
had, waarvan de pacht in 1623 de som van 44 ponden opbracht en 
vervolgens in 1628: 50, in 1641: 65 en in 1645: 63 ponden.455 

Billet genoot dus in 1623 al een honorarium van minstens 73 pon
den vlaams, ongeveer 440 gulden, en daarvan kon hij de leningen 
uit de kerkelijke kassen wel geleidelijk afbetalen. 

Uit dit verhaal komen, dunkt me, twee opmerkenswaardige aspec
ten naar voren. De eerste is deze· het kapittel van Kortrijk en de abt 
van Ter Duinen waren beiden tiendheffers in Ossenisse, Polder van 
Namen, Hengstdijk en het kapittel praktisch de enige in het nog te 
beschrijven Pauluspolder. Uit de bronnen blijkt nu dat de bespre-

«") R.A.G.B. 181, mstmcùo 1637. 

«*) D V. 1610; A.E, I, Ы . 34 sub 1 oktober 1613 
" 3 ) R A.G.B 3587, Register van de goederen 1622 

«<) A.E., I, fol. 55 sub 28 augustus 1615. 
m) R.A.G B. 3598, oédulen van verpachtingen 
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kingen rond het honorarium van de pastoor het vlotste tot accep
tabele resultaten leidden in die parochies waar geen polders geïnun-
deerd waren: in Hengstdijk en Pauluspolder. Daar waren namelijk 
geen tienden ter dekking van herdijkingsonkosten overgedragen aan 
hollandse financiers en deze vrijgevochten heren hadden hier dus 
geen stem in het kapittel. Het grondbezit van de pastorie en van de 
kerk had tot ongeveer 1600 toe wel renteloos gelegen, maar het 
bleef aanwijsbaar en werd weer rendabel voor de eigenaars zodra bij 
de dageraad van het Bestand de landbouwers terugkeerden. 

Het tweede punt is dat ondanks de ruimhartige, een ieder prote
gerende sauvegarde van prins Maurits, uitgeschreven bij het aflopen 
van het Bestand, de pastoors toch niet van gebeurlijke arrestaties ge
vrijwaard bleven. Gaspoel van Polder van Namen en Billet van 
Hengstdijk zijn daarvan de tragische bewijzen. Het kan zijn dat de 
staatsen die sauvegarde bij bepaalde acties gewoon als ineffectief be
schouwden en dat ze in dergelijke gevallen de pastoor als de meest 
representabele gijzelaar meenamen; het is ook mogelijk dat de pas
toors in zulke acties het eerst de dupe werden, omdat ze geen con
tributie betaalden gelijk elke huiseigenaar in Hulsterambacht.456 In 
geen document is van dit laatste ook maar het geringste spoor. 

Dat binnen de limieten van Hengstdijk geen droogmakingen plaats 
vonden, heeft, dunkt me, eveneens tot gevolg gehad dat deze paro
chie tamelijk homogeen bleef. Publieke ketters verstoorden er niet 
het katholieke levenspatroon. Deken Wandele schrijft wel in zijn 
verslagen van 1630 en 1632 dat er enkele verdachten waren, maar 
dit zegt weinig over de kerkelijke richting van die mensen. Het nut
tigen van vlees op verboden dagen of het nalaten van kerkbezoek 
kon al voldoende zijn om als kettersgezind bestempeld te worden. 
Zo verscheen bijvoorbeeld de plaatselijke bierbrouwer weinig in de 
kerk, ofschoon hij er naast woonde en al dikwijls een vermaning had 
gekregen. Ook dit geval blijft bij een eenmalige notitie, wat bewijst 
dat zelfs die brouwer niet behoorde tot de hardnekkigen in de boos
heid. Wel opereerden in Hengstdijk — tot veel groter ongerustheid 
van het bisdom dan van de parochianen — twee exorcisten, een 

"o) Vergelijk infra blz. 73. 
*") D.V. 1628: non habet refractarios nisi quod coctor cerevisiae iuxta ecclesiam 
habitans, male observât festa quamvis saepe monitus. 
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zekere Nicolaas Andriessen en een chirurgijn Everaerts. De deken 

signaleerde hen in 1630, waarop de bisschop aan pastoor Billet liet 

vragen om naarstig te zoeken naar bewijzen van hun praktijken en 

mocht deze recherche hem centen gaan kosten, dan zou hem dit 

vergoed worden, nog afgezien van de premie die de Heer God hem 

zou verschaffen.458 Dit aanbieden van geld riekt wel naar omkoperij: 

wie de muzikant betaalt kan zijn liedje kiezen. Everaerts overleed 

echter al in 1631. Behalve chirurgijn en exorcist was hij ook „toneel

schrijver" geweest. Deken Wandele wist in 1629 een opvoering van 

een „ludus theatralis" van zijn hand bijtijds te voorkomen. Hij vond 

het een schunnig stuk, rond het thema van overspel en soortgelijke 

zaken en waarvoor de pastoor, tot Wandele's verbazing, toestemming 

gegeven had. Enkele weken later werd het, buiten weten van de 

deken, tóch gespeeld. „Daaruit blijkt eens te meer dat die pastoor 

mijn waarschuwingen in de wind slaat", verzuchtte hij.459 

Billet moet volgens Wandele wel niet uit het ware pastoorshout 

gesneden zijn: hij deed geen moeite om de genoemde Andriessen na 

te gaan, droeg buitenshuis geen priesterkleding en benoemde de 

leden van het kerk- en armbestuur buiten de deken om.400 Natuur

lijk liet de bisschop Billet voor al zijn fouten en vergrijpen vermanen, 

waarschuwen, met een proces bedreigen. Of het iets uithaalde, blijft 

verborgen. Na zijn interneringstijd woonde Billet nog in Hengstdijk 

tot zijn overlijden in juli 1642.4 β 1 Een maand nadien verscheen een 

zekere Jan de Wale van Hontenisse voor de bisschop van Gent om 

pardon te verkrijgen voor alle blasfemieën, die hij Billet in vroeger 

*sa) D.V. 1630: ut observât actiones M. Everardi et Nicolai Andriessen et non 
parcat sumptibus ipsis restituendis, casu quo sufficientes inforraationes possit 
obtinere, illos hic et alibi exorcisasse, praeter praemium cjuod a Domino Deo 
consequetur. 
,st) D.V. 1629: Dum hic visitavi inveni paratum ludum theatralem exhibendum 
post duos dies; quem dum examino invenio sordidum omnino et nil nisi de 
adulteriis et similibus tractantem. Mirabar pastorem in his convenire. Impedivi 
progressum, mandans expresse ut post hac nihil simile attentetur sine mea venia. 
Compositus erat a quodam Everardo Chymrgo . . . Non obstante praedicto mandato 
intellexi aliquot septimanis post visitationem meam alium ludum exhibitum me 
inscio; unde apparet pastorem monitiones meas parvi faceré; quod et ex aliis 
colligo. 
«») D.V. 1630, 1631, 1633. 
«·') A.E., III, fol. 255. 
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dagen naar het hoofd geslingerd had. De Wale kreeg een geduchte 
penitentie: hij moest eerst biechten en communiceren, dan ter bee-
vaart gaan naar Ter Eecken bij Hulst, daar een mis doen lezen voor 
Billet, zaliger memorie, en een waskaars van een pond offeren; ver
volgens moest hij dezelfde opdrachten volbrengen tijdens een beeweg 
naar de kapel van Loo462 en ten slotte het einde van zijn boeteple-
ging melden bij de deken. 

Pastoor Billet werd 28 augustus 1642 opgevolgd door Nicolaas 
Lust, een monnik van de abdij Drongen,483 op wie de visitatoren 
zeer weinig hadden aan te merken. Hij lijkt de parochie in alle 
kalmte bestuurd te hebben en hoefde zich geen zorgen te maken over 
de financiën. Noch onder Billet, noch onder Lust vertoonde de ker-
kekas ooit een lege bodem. Tegenover de jaarlijkse inkomsten uit de 
verpachting van de 12 gemeten kerkelanden,484 uit de tienden, de 
collectes en de grafrechten worden zelden grote uitgaven vermeld. 
Het interieur van de kerk was goed voorzien en de laatste grote aan
koop betrof een ciborie en zilveren olievaatjes in 1633.4β5 Bisschop 
Triest adviseerde in 1641 zelfs geen verdere aankopen te doen we
gens de gevaarlijke tijdsomstandigheden; het geld kon beter in onroe
rend goed gestoken worden of opgepot om er dan in veiliger jaren het 
koor van de kerk mee te repareren; wel moest de pastoor de kerktoren 
voorlopig met stro of hout laten bedekken.4ββ Heel anders redeneert 
de bisschop echter in 1643. Hij is er dan wat verwonderd over dat 
nog steeds niets verholpen is aan de toren en het priesterkoor. En dat 
voor een kerk, die er zo warmpjes bijzit!487 Maar deze reparaties 

ыг) A.E., III, fol. 256. In het dekenaat Hulst is geen kapel van Loo bekend; 

ze kan gestaan hebben in Loo-ten-Hulle ( = Lotenhulle bij Tielt). 
4 в з) R.A.G.B. 155; B. 127. Lust was 22 september 1635 priester gewijd door 

bisschop Triest (R.A.G.B. 4916) en 9 februari 1641 pastoor geworden te Nevele 

bij Gent (R.A.G.B. 155). 
4 " ) R.A.G.B. 181, sub anno 1637. 
4*5) D.V. 1633: ecclesiae utcumque bene provisum est de omatu necessario; 

ementur hoc anno nova ciboria ac vascula argentea pro SS. Oleis. 
4ββ) R.A.G.B. 181: . . .nee periculoso hoc tempore plura comparanda, sed pecunia 

applicanda emptioni reddituum, aut in meliora tempora servanda ad exstructionem 

chori. Monendus pastor et aeditui ut turrim provisionaliter tegant asseribus aut 

stramine. 

*β7) В. 136 Itinerarium: est ecclesia bene ornata et omnia in ilia bene ordinata, 

dico anterior pars sive navis, nam chorus needum coeptus restaurar! nee turns пес 

ullum sacrarium, cum illa inter omnes territorii sit ditissima. 
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waren door het kerkbestuur al in 1632 opgeschort. De heren wilden 
tóen reeds wat Triest in 1641 adviseerde: wachten op betere tijden 
en dan ook de tiendheffers tot meebetalen pressen door een rechts
geding. 4 β 8 Het is er nooit van gekomen. In 1644 tenminste is er aan 
de toren nog niets verbeterd en in 1645 zag het Ambacht de Spaanse 
heer verdwijnen, de staatse heren komen. Nicolaas Lust was nog op 
8 mei 1646 in Sint Jansteen, waar hij bisschop Triest ontmoette en 
van hem schriftelijk enkele opdrachten meekreeg.469 Deze worden 
niet nader aangeduid, maar een er van was waarschijnlijk om kost
baarheden als de kelken, de ciborie, de monstrans bijtijds uit het dorp 
te smokkelen. Pastoor Lust bracht in 1646 deze zaken op de pastorie 
van Stekene in veiligheid en verdwijnt dan uit het gezichtsveld. In 
Hengstdijk eiste Sigismund Lemmer 2 januari 1647 de sleutels van 
de kerk en de pastorie op in naam van de haagse Hoogmogen-
den.4 7 0 Ik vermoed dat Lust het te riskant vond om na de bezorging 
van de liturgische ornamenten nog in zijn parochie te verschijnen 
en dat zijn kudde tot januari 1647 ook onder de hoede van pastoor 
Borcquelmans van Ossenisse gesteld zal zijn. Deze kwam na zijn 
vertrek uit Hulsterambacht eveneens te Stekene aan en nam vandaar 
de gewijde vaten van Hengstdijk mee naar zijn nieuwe standplaats 
Zclzate.471 Bij de venditie te Hulst op 26 juli 1647 door Adriaan 
Wielandt, beëdigd vendumeester van Hulsterambacht, leverde de 
kerkinboedel van Hengstdijk, gesplitst in 70 kleine partijen, maar iets 
meer op dan 49 ponden vlaams. De rentmeester van de abdij Ter 
Duinen kocht het „tafreel vanden hooghen choor" voor ruim één 
pond en een Mariabeeld voor vier ponden vlaams; de notaris Pieter 
Lesque tenslotte voor vijf schillingen een tinnen kelk, door het bis
dom in 1646 aan de parochie geleverd ter vervanging van de edel
metalen kelk.472 

4 б в) D.V. 1632: Externa ecclesiae reparatio differtur in meliora tempora cum et 

decimatores ad contribuendum cogi possunt. 

"<>) B. 136 Itinerarium. 
4 7 0) R.A.M. 201, Inventarislijst van Hengstdijk. 

«>) R.A.G.B. 127, sub anno 1648. 

««) R.A.M. 201, Inventarislijst van Hengstdijk. 
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§ 7. Paulusfolder 
Patroon van de kerk Stnt Gerulphus, 
•presentator van de cura de abt van Drongen, 
dominus temporalis, de graaf van Vlaanderen. 

De begin-zeventiende-eeuwse documenten over Pauluspolder 
tonen ons de parochianen vol activiteit in en rond de kerk. We kun
nen aannemen dat ook hier deken Ghysbrechts de reanimator is ge
weest, die de kerkmeesters aanzette om de pachten van de kerkelan-
den te innen en te registreren, clandestiene gebruikers van deze 
gronden op te sporen, collectes te houden op Sint-Anne-ommegang, 
einde augustus, en op Sint Geerolfs-ommegang, einde mei, van het 
jaar 1600 en volgende, de als aalmoes aan de kerk geschonken „haen-
dekens, hoendekens, coppen botere", worsten, hele of halve maten 
taiwe te verkopen, resten ijzer en hout van de kerk aan de man te 
brengen en de rechten van de „sepulturen" binnen en buiten de kerk 
op te vragen. Dit alles en nog enkele kleine posten bezorgde de ker-
kekas in 1602 de somma totalis van 42 ponden groten.473 Toch sloot 
de rekening met een tekort van ruim drie ponden, want het kapi-
taaltje was in veel grote en wat kleine parten uitgegeven aan missen 
en sermoenen op de genoemde ommegangsdagen, gehouden door de 
deken en de „Graubreurs" van Hulst in de jaren 1599 tot en met 
1602; dan voor de „teercosten" bij verscheidene aanbestedingen; 
voor de materialen die bij de reparatie van het dak, de muren, de 
deuren, de vensters van kerk en toren „verbesicht" werden; voor het 
verhogen van de vloer in het priesterkoor; voor het opmetselen van 
het altaar, voor hosties, wijn, kaarsen en diverse andere zaken. Uit 
het geheel valt te concluderen dat de kerk van Pauluspolder door de 
troebelen van de zestiende eeuw wel een behoorlijke schade had ge
leden, maar toch niet onbruikbaar was geworden. Kleine reparatie-
kosten en afbetalingen aan de leidekker David van Beerle en de 

" ' ) Uit de ontvangsten van de kerk sedert "de Reductie ende overcomste der 
Stede ende Ambachte van Hulst onder de ghehoorsaemheyt van Syne Mat hooch-
loffelycke Memorie inden Jaere ende Ougst XVc zessentnegentich tot ende met 
Kersavont XVIc twee " gepresenteerd door Paulus Neve in handen van pastoor
deken Ghysbrechts (R A.M. 229). 
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„glaesmaecker" François Govaert passeren nog in de kerkrekening 
van 1605-1607.474 

Vergeleken bij de voorafgaande rekening is die van 1605—1607 
als het ware een verslag over de tweede fase van de kerkrestauratie 
in Pauluspolder. Het exterieur van de kerk vormde de eerste fase, nu 
komt het interieur meer aan bod: het kerkbestuur laat een doopvont 
plaatsen, koopt wijwaterbakken en een wijwateremmer, een missaal 
met bijbehorende lessenaar, een houten kastje dat als tabernakel kan 
dienen, vaatjes voor de gewijde oliën, het hoogaltaar wordt wat opge
knapt, een timmerman plaatst enkele banken — steeds dichter nadert 
de kerk een bepaald eindstadium: het vertrouwde beeld van een ruig, 
sober, witgekalkt kerkje, geschikt voor de eredienst van een kleine, 
weinig eisende gemeenschap.475 In geen van beide kerkrekeningen 
staan honoraria genoteerd voor kerkdiensten op kerstmis, pasen of 
pinksteren. De parochianen gingen op die hoogtijdagen in Hengst-
dijk ter kerke, waar volgens de kerkrekeningen wel een mis werd 
opgedragen door de deken zelf of door een pater Franciscaan. In deze 
situatie kwam pas een gunstiger wending toen in 1608 één priester 
werd aangewezen voor beide parochies. Deze celebreerde en preekte 
de ene zondag hier, de andere zondag daar, totdat in 1616 Paulus
polder een eigen pastoor kreeg.476 Geen eigen priester, dan geen 
vaste zondagsmis was een normaal beleidsgegeven van het bisdom. 
Verlof tot bineren (tweemaal een mis opdragen op één dag) werd 
ondanks de noodsituatie niet verleend.477 

De parochianen van Pauluspolder hebben overigens al ver vóór 
1616 pogingen gedaan om een eigen pastoor te hebben. De kerk
rekening van 1602 vermeldt de eerste actie: kerkmeester Pieter Neve 
was naar de abdij van Drongen gereisd om de prelaat, presentator 

*") R.A.G.K. 9916, Kerkrekening 1605-1607. 
•"^ Hoe dorpskerkjes als die van Ossenisse, Polder van Namen, Hengstdijk en 
Pauluspolder in feite gebouwd waren, wordt het best weergegeven door een 
tekening van het kerkje van Axel uit 1626; vergelijk H. Besselaar, Een kabinet 
van zeeuwse gezichten, (Bussum 1971), afb. 82. 
47e) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611: celebrai et concionetur alternis do-
minicis. 
477) Verlof tot bineren verleent het bisdom pas in de veertiger jaren, en dan 
slechts voor één Mis in de parochiekerk en één in een nabijgelegen fort. 
(R.A.G.B. 2829, sub 1646; B. 2820 sub 1644). 
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van de parochie, te vragen of hij het pastoraat van Pauluspolder en de 
jaarlijkse inkomsten daarvan ter beschikking wilde stellen van de 
priester die zij hoopten te zullen krijgen.478 De prelaat stemde toe, 
maar een eigen pastoor is er toen om een of andere reden niet ge
komen. De tweede poging stamt uit 1607, na het vertrek van Fran
çois Stevenaert uit Hengstdijk; kerkmeester Jan de Meersman ging 
in Gent, waarschijnlijk bij het bisdom, vragen om één priester voor 
Hengstdijk en Pauluspolder samen.479 Ditmaal werd succes geboekt. 
Willem de Bucq kreeg, zoals we al zagen, beide parochies toever
trouwd en arriveerde tussen 16 juli en 10 november.480 Hij sloeg zijn 
tenten op in Hengstdijk, want de pastorie van Pauluspolder was nog 
een ruïne.481 De Bucq overleed al op 10 augustus 1610 en zijn op
volger Jan van Ryckenroy was reeds present toen deken Maeye zijn 
eerste verslag schreef over beide parochies. Vandaar dat we niets 
weten over De Bucq. Trouwens ook over Jan van Ryckenroy worden 
we uit de zeer korte notities van Maeye weinig wijzer. Pas het visi
tatieverslag van bisschop Maes, die 5 juni 1611 enkele uren in Pau
luspolder verbleef, verschaft ons ruimer informatie. Hij tekent aan 
dat de kerk, die geen oorlogsschade opliep, van een houten dak is 
voorzien, maar geen sacristie heeft, geen klok, geen uurwerk; de 
doopvont is in orde en van de kerkruimte gescheiden door een hek; 
verder is er één zilveren kelk, één kazuifel, één albe, één missale 
romanum, geen zangboeken; het Sacrament wordt in een verguld-
zilveren doosje bewaard in een houten kastje. Over Van Ryckenroy's 
ambtsbediening is hij tevreden, hij gebruikt er dezelfde bewoordin-

47") R.A.M. 229: Den doender heeft gevachierd by laste vande prochiaenen aen 
Myn Eerw Heere den Prebet van Dronghen omme thebben eenen Pastoor, ende 
aldaer by apostille vercreglien dat denzelven Prelaet de voors cure metten proffyt-
ten voor sekeren tyt gheremmcheert, ende hemlieden gheconsenteert heeft eenen 
Pastoor by heml aldaer te ghecryghene, zoo zy aireede ghcdaen hebben 
"') R.A.G.K. 9916: Item den voornoemden Meersman brinci alhier in uutgeven 
over syne vacatien in reysschen naer Gent by laste ende consent van myn heere 
den deken ende ghemeene prochyanen der voornoemde prochye van Heynsdyck 
ende Sherpauwelspoldcr, daeromme ghevaseert drye dagen . 
4etl) Pastoor de Bucq was niet present bij het afhoren van de H. Geestrekening op 
16 juli 1608 (R.A.G.B. 5066), wel bij de presentatie van de kerkrekenmg 1605-
1607 op 10 november 1608 (R.A.G.K. 9916). 
,ei) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes: presbyterium est destructum et fundamen 
illius vendicai sibi abbas Trunchinienás. 
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gen voor als in het verslag over Hengstdijk; de parochianen bezoeken 
trouw de kerkdiensten, er zijn onder hen geen ketters, echtbrekers of 
andere notoire zondaars.482 De kerk van Pauluspolder was dus nog 
maar pover voorzien van wat de visitatoren de ornamenta noemen, 
de liturgische paramenten en gebruiksvoorwerpen en bovendien de 
verdere aankleding van het kerkinterieur. Deken Maeye werd wat 
kriegel van die armzaligheid en was in 1614 zelfs van plan dat pro
visorische tabernakel in elkaar te slaan zodat het kerkbestuur wel 
gedwongen zou zijn om wat beters aan te schaffen. Maar bisschop 
Vander Burch pakte het diplomatieker aan. Op 26 juni 1614 was hij 
in Pauluspolder om het kerkje, het kerkof en drie altaren te wijden, 
diende er het vormsel toe en vroeg het kerkbestuur om eens wat 
meer geld te besteden aan de ornamentering van hun godshuis.*84 

Uit de volgende dekenale rapporten blijkt dat aan dit verzoek gehoor 
was gegeven: eerst werd een klok aangeschaft, vervolgens gewaden, 
een tabernakel, beelden, lampen, kandelaars, altaarlinnen, gordijnen, 
bloempotten enzovoort.485 Een ander voorstel van de bisschop, op 
diezelfde dag gedaan, zou eveneens tot een gunstig resultaat leiden. 
Hij had gesuggereerd om contact op te nemen met de voornaamste 
tiendheffers van de parochie, het kapittel van Kortrijk, en aan deze 
heren een zodanige verhoging van het pastoorsinkomen te vragen, 
dat Pauluspolder een eigen priester zou kunnen krijgen. Van Ryc-
kenroy ontving in deze parochie slechts 18 ponden groten per jaar: 10 
uit de verpachte landen van de pastorie en 8 van het kortrijks kapit
tel. 4 8 6 Daarnaast ontving hij nog de jaarwedde van Hengstdijk, maar 
18 ponden was veel te weinig voor een pastoor-alleen. De parochia
nen stelden zich voor een honorarium van 60 ponden vlaams los te 
peuteren bij de tiendheffers. Ze vonden dat niet overdreven, want de 
pastorielanden brachten maar weinig op, zij zelf — ongeveer honderd 
in getal — waren te arm en de pastoor zou het in dit land en dit 

i"8) R.A.G.B. 167/2, visitatio Maes. 

' ^ ) D.V. 1614: satis male est ornata; praecipue turpe est repositoriiun Venerabilis 

Sacramenti; id si videatur Rmo Dno frangam et donec aliud fecerint sacramentum 

in solo Heynsdyck servari mandaba 

•M) A.E., I, fol. 52. 

«s) D.V. 1614; 1615; 1616; R.A.M. 201, inventarislijst Pauluspolder. 
4 В в) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes: dos agri ecclesiae pauli: octodecim libras, 

nimirum decern ex reditibus curae et octo ex decimis a Cortracensibus. 
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klimaat niet zonder een eigen paard kunnen stellen. Toch hadden 

ze weinig fiducie in het succes van de onderneming. Niet ten on

rechte meenden ze dat de kapittelheren, hoewel ze jaarlijks meer dan 

1000 gulden, dus op zijn minst 170 ponden vlaams, uit Pauluspolder 

wegsleepten, niet van zins zouden zijn de dos curae te verhogen tot 

de gewenste 60 ponden „nisi juridice ad id compellantur" — tenzij 

ze langs juridische weg gedwongen zouden worden. Daarom ver

zochten ze de bisschop in een suppliek van 19 september 1614 zijn 

eigen primus nolarius de onvermijdelijke palavers te laten doen in 

Kortrijk. Het bisdom koos echter een andere weg. De vicaris-generaal 

Del Rio zond op 20 september de suppliek naar pastoor de Molenare 

van Hontenisse, met de opdracht ze persoonlijk ter inzage te geven 

aan Gerard Struyvinck, ontvanger van het kapittel in Hulst en Hul

sterambacht. De ontvanger zou binnen veertien dagen moeten ant

woorden. De Molenare ging 6 oktober de suppliek overhandigen aan 

Struyvinck, die haar echter weigerde omdat zijns inziens deze zaak 

pastoor de Molenare niet aanging. Daarop stuurde het kerkbestuur 

de suppliek weer naar het bisdom met het verzoek een andere tussen

persoon te willen aanwijzen. Del Rio schakelde nu pastoor Van 

Ryckenroy in, nauwer bij de kwestie betrokken. Deze ontmoette op 

29 oktober Gerard Struyvinck op straat en vroeg hem de suppliek 

in alle vrede te willen aannemen en aan zijn broodheren voor te 

leggen. De ontvanger bleek daartoe pas over een maand bereid te 

zijn.487 Waarop Van Ryckenroy hem op 24 november het verzoek

schrift nog eens kwam aanbieden. Struyvinck zond het toen door naar 

Kortrijk, waar de kapittelheren de antwoordtermijn van veertien 

dagen rustig lieten voorbijgaan. N u bleef het kerkbestuur van Pau

luspolder niets anders over dan een proces tegen het kapittel aan te 

spannen. Het vroeg de bisschop alle papieren te willen autoriseren 

en ze dan door te sturen naar Antoon vande Varent, procureur van 

het kapittel van Kortrijk bij de raad van Vlaanderen. De eigen pro

curator van Hulsterambacht bij die raad, de heer Manghelaere, was 

reeds van de hele kwestie op de hoogte gebracht.4 8 8 Bisschop noch 

4 β ' ) R.A.G. B. 3595: ego inveniens Gerardum Struyvinck in via rogavi utrum 

pacifice vellet hasce recipere et Dominis suis insinuare; respondit se post mensem 

recepturum et transmissurum. 

««) R.A.G.B. 3595. 
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deken komen in hun latere rapporten op dit geval terug. Het hono
rarium van de pastoor lijkt echter in dit proces toch op een of andere 
wijze afdoende geregeld te zijn. Deken Cardon schrijft in 1622 zon
der verdere détails: de pastoor ontvangt zijn inkomen van de tiend-
heffers489 en ik neem aan dat het overeenstemde met zijn wensen en 
die van de parochianen, omdat het jaren zal duren eer een verhoging 
ervan weer ter sprake komt. We konden deze affaire een eindweegs 
volgen aan de hand van de aantekeningen in de marge van de sup-
pliek en tevens van naderbij proeven hoeveel lijdzaamheid een bis
dom en een kerkbestuur in reserve moesten houden, wanneer zij op 
grond van het plakkaat van 28 maart 1611 recalcitrante tiendheffers 
tot een accoord wilden bepraten. De touwtrekkerij om de financiën 
loopt als een verdorven streng door de katholieke reformatie. Het 
gedegenereerde tiendrecht bleef een onzalig erfstuk in de Kerk. 

De eerste eigen pastoor die het bedongen salaris zou gaan opstrij
ken, was Paulus Bras, 7 april 1617 tot deservitor benoemd.490 Hij 
was een zoon van de hulsterse notaris Matthys Bras, die het tijdelijke 
al gezegend had toen zijn zoon in het gentse seminarie ging stude
ren.491 De magistraat van Hulst reikte de weduwe Anna Bras jaar
lijks een studietoelage uit ten behoeve van haar zoon „omme den 
dienst die de stede vanden selven in aenstaende tyden staet te ver
wachten".492 Paulus werd 29 maart 1614 priestergewijd493 en bij 
„het bancquet ende feeste" op de dag van zijn eerste mis zaten de 
baljuw, de magistraat en de stadsontvanger mede aan. Per slot van 
rekening had het stadsbestuur niet voor niets de 16 ponden onkosten 
van dit feest voor zijn rekening genomen.494 Dat was nota bene op 
twee ponden na het jaarsalaris van pastoor van Ryckenroy in Paulus
polder. Wie in zijn fantasie aan zon festijn zou willen aanschuiven, 
zou ter acclimatisering op voorhand te rade moeten gaan bij de schil
der David Teniers de jongere. 

Wat de magistraat van Hulst zich omtrent Paulus Bras voorspie-

·,3β) R.A.G.B. 3587, Register van goederen 1622. 
"») A.E., I, fol. 94. 
«') G.A.H. btdr. 1606-1607, Ы. 65. 
«-') G.A.H. stdr. 1612-1613, fol. 56. 
«3) R.A.G.B. 4916, register van wijdingen. 
4 ") G.A.H. stdr. 1614-1615, fol. 43. 
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gelde, zal dra in rook zijn opgegaan, toen hij in 1617 Pauluspolder 
als werkterrein kreeg toegewezen. In diezelfde rook vervlogen de 
eventuele vrome verwachtingen van de bisschop, de deken en van 
de naar een eigen pastoor snakkende parochianen. Wat de dekens in 
de loop der jaren over hem aan het bisdom overbrieven vormt geen 
indrukwekkend getuigenis. Paulus Bras is wel met een zeer mager 
beestje naar de markt gekomen. Steeds weerkerende klachten zijn 
dat hij zelden oí nooit preekt, de mis niet op tijd begint, nogal slor
dig is en zich boers gedraagt.496 In 1626 bespeurt deken Cardon 
een verbetering in de frequentie van het preken,497 maar al prekend 
slaat de pastoor dan wel een taal uit, die zelfs de polderboeren onder 
zijn kansel vermag te choqueren.498 In 1619 was zijn deservituur 
echter al omgezet in een definitieve pastoorsbenoeming,490 waardoor 
voor Triest de kortste weg tot ingrijpen werd geblokkeerd. 

Financieel gezien stond Pauluspolder er niet slecht voor. In 1614 
drukte nog een schuldenlast op de parochie als gevolg van het herstel 
van de kerk, de bouw van een pastorie, de aanschaf van een klok en 
andere ornamenten,500 maar in 1623 is er weer een batig saldo van 
ruim 18 ponden groten en 1632 sluit zelfs met een overschot van 
ruim 75 ponden.501 Toch moppert deken Wandele. die pastoor koopt 
wel een monstrans van 400 gulden, maar gebroken kerkvensters laat 
hij toestoppen met stro; kerk en pastorie schreeuwen om reparatie; 
er is geen archiefkist, geen doopruimte, geen sacristie, zelfs geen kast 

4Θ5; Waar Bras van 1614 tot 1617 (als kapelaan?) verbleef, is mij met bekend 

In de stadsrekeningen van Hulst wordt hij niet genoemd 
4 9 e) D.V. 1618 pastor est omnino neghgens, vue unquam concionatur, nee servat 

horara debitara ad celebrandum; D V 1619 valde raro concionatur; habet agres

tes et dissilutos modos agendi, D V 1620 totus in moribus incivihs, D.V. 1623 

pastor valde sero officium celebrai cum satis magno incommodo parochianorum 

',β7) D.V 1626 pastor numquam intermittit concionem, catechismum rursum 

résumât. 
4 β 8) В. 136 Itineranum sub Hulst 1627 dicit ( ie. de griffier van Hulsterambacht) 
illum alias concionatum non sine scandalo populi mulleres factas esse ex ossibus 
cams, D V. 1629 monui pastorem ut m conciombus suis magis circumspecte 
loquatur Audieram emm eum hac aestate quaepiam protulisse de frigiditate seu 
impotentia viri in matrimonio, quae multonim aures offenderant. 
Je») A.E., I, fol. 118. 
M") D V . 1614; 1616; 1623. 
«") D.V. 1623; 1632. 
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voor de misgewaden en toch zou hieraan gemakkelijk wat te verhel
pen zijn, als die pastoor het werkelijk wilde.502 Bovendien schijnt 
de man in het hele district schandaal verwekt te hebben door zijn 
dienstmeisje, in 1630 zwanger naar Antwerpen vertrokken, weer in 
de parochie toe te laten en haar zelfs te bezoeken.503 Nu is het ge
duld van Triest ten einde. Hij zal die onbruikbare en slordige pas
toor op maandag na zondag Quasimodo eens aan de tand laten voelen 
en dan een beslissing nemen, schrijft hij in 1632.504 Of Paulus Bras 
deze boeteweg nog moest gaan, is niet bekend. Een lankmoediger 
Heer dan de bisschop van Gent ontfermde zich, misschien tijdig, 
over hem: hij overleed in 1632, vrij plotseling, want hij had zelfs 
geen testament kunnen maken. Deken Wandele liet zijn bezittingen 
in veiling brengen, maar de opbrengst kon de nagelaten schulden 
van zijn eerwaarde niet dekken.505 

Bisschop Triest noteerde in zijn registrum dejectuum onder 1633 
kort en krachtig: „pastor novus Joannes de Langhe insolens" — de 
nieuwe pastoor is een boemelaar.506 In dit ene woord vangt hij waar 
Wandele in zijn verslag heel wat meer inkt voor nodig had: De 
Langhe, sinds mei 1632 in Pauluspolder,507 reist vaak naar Ant
werpen, zit graag in de kroeg, vergokt veel geld in Hulst, doet dartel 
en springerig op bruiloften, kan het maar al te goed vinden met zijn 
dienstbode en haar sexegenoten.508 Dus weer een man die zeker 
5 | , г) D.V. 1631: facile hic si pastor adlaboraret, remedium adhiberi posset. 
^ 8 ) D.V. 1630: discessit Ша ancilla gravida ut dicitur quam ipse Antwerpiam in 

nave deduxit; D.V. 1631: peperit Antwerpiae ac pattern prolis nominavit custo-
dem; modo denuo rediit parochiam et rursum habitat in aedibus vicinis domui 
pastoris. 
5(M) D.V. 1632: nota in de marge: quia dictus pastor videtur inutilis ecclesiae et 

negligens, putat Rmus Dominus eum ad examen vocandum ut probata eius 
doctrina serio resolvi possit quod Ші ecclesiae expediet; quare monebit eum 

Decanus cum adiunctis litteris pro parte Rmi, ut se sistat examini feria 2 a post 
quasimodo; A.E., II, fol. 260. 
í05) D.V. 1632: per me et nomine meo per pastorem Hulstensem omnia bona 
vendita sunt 

и«) R.A.G.B. 127. 
5 0 7) A.E., II, fol. 267; De Langhe ontving 29 mei de deservituur usque ad revo-

catìonem. Dit duidt op een niet geheel vlekkeloos verleden. Waar hij vóór 1632 
werkte en na 1633 neerstreek is nog onbekend. 

s09) D.V. 1632: saepe excurrit Antwerpiam, saepe in taberna; quod pro summa 
notabili Hulsti lusisset, in nuptiis nimis petulanter etiam saltando se gessisset, quod 

nimis familiariter cum ancilla et alüs istius sexus conversaretur. 
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niet paste in het bestel van Triest. De officiaal van het bisdom is al 

van alles op de hoogte, maar omdat De Langhe culpa klopte en 

beterschap beloofde, zal de geestelijke rechter hem deze keer niet in 

zijn kraag pakken.5 0 9 Deken Wandele laat echter zijn gangen nagaan 

en verzucht in zijn verslag van 1633 „Als hij zijn leven niet betert, 

hoort hij allerminst op die plaats, zo dicht bij de ketters" M 0 Weer 

is de maat vol en Triest treuzelt met meer hij ontneemt De Langhe 

alle pastorale functies5 1 1 en als hij op 29 januari 1634 vanuit Brussel 

het dekenaal verslag van 1633 naar Wandele in Gent retourneert, 

pent hij in de marge „exautoratus abivit" — Jan de Langhe is 

afgedankt. 

Van de opvolger meent Triest toch wel hoger ernst en ijver te 

mogen verwachten, als hij tenminste de drinkbeker kan laten 

staan. 5 1 2 Een veeg teken, want die opvolger is Nicolaas van Zee-

broek, sinds 3 juli 1627 extern wonend aalmoezenier van het hos

pitaal in Hulst en pastoor ad interim van de verdronken parochie 

Beoostenblijde, wat alleen maar inhield dat hij er eens per maand 

voor de enkele inwoners moest celebreren in het nabijgelegen fort 

Voghelensanck.S13 Reeds in 1628 noteert Triest in zijn defecten 

register de drankzucht van Zeebroek, dito in 1631, in 1641 5 1 4 en 

m 1644 schijnt deze zielige figuur op de bodem van het vat beland 

te zijn hij is elke houvast kwijt en slaat minne taal uit over zijn 

5 0 8) D.V. 1632 super quibus eum severe monui, qui senam cum humilitate pro-

misit emendationem Unde, cum et per htteras clausas a D Officiali de nsdem 

monitus fuerit, pro hac vice luridice contra ipsum actum non est 
5 1 0) D.V. 1633 si vitam non mutet, isti loco haereticis tam vicino, minime con 

veniet. 
su) R A G B 127 sub anno 1633, nota in de marge· Pnvatus 
5 1 S) D V 1633 nota in de marge a successore exspectanda meliora qui satis in 

dustnus et bonus si a potu abstineat 
5 1 3) В 136 Itinerarium sub Hulst 1627, Van Zeebroek was in 1613 vice-pastoor 

te Hulst (A E , I, fol 38), dan volgens Cloet (Het Kerkelijk Leven, biz 589, 590) 

m 1614 pastoor te Wielsbeke, in 1617 te St. Baafs-Vijve, de stadsrekeningen van 

Hulst kennen hem als jeugdkatecheet (G A.H. stdr. 1614-1615, fol 32 en stdr 

1616-1617, fol 36) 

'Ч) В. 136 Ittnerartum sub Hulst 1628 dicit ( ie soror Anna) D Nicolaum 

Seebrouck non absolute abstinere a potatiombus, ibidem 1631 praeter D Nico 

laum qui heet videatur parum emendatus non tarnen abstinet a potatiombus, ibidem 

1641 dicunt pastorem S Pauli Poldern esse potatorem 
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bisschop.515 De zelfkant van een clericaal leven. 
De pastoor ten naaste bij in het vaatdoeken-stadium, de kerk van 

binnen en van buiten onderkomen, de parochieregisters in wan
orde,516 de dijkwerkers in Stoppeldijk roddelend en dijenkletsend 
over de escapades van de reverende Zeebroek,517 zo ging Paulus
polder het schuilkerkentijdperk binnen. Laat het dan waar zijn wat 
deken Wandele tien jaar eerder al dacht over zijn inwoners: stijf-
koppen met een bot geweten,518 onder de clericale kledij van hun 
pastoors stak blijkbaar geen nobeler soort. 

Clerici als een Bras, een De Langhe, een Zeebroek in Paulus
polder, een Billet in Hengstdijk, een Maeye in Hulst worden mis
schien wat al te sterk losgemaakt van hun milieu. Dit moet geweten 
worden aan henzelf, maar ook aan de bronnen, de kerkelijke visitatie
rapporten. Dergelijke priesters trekken door hun extravagantie het 
kritisch oog van de visitatoren als een magneet naar zich toe. Dit oog 
kijkt nauwlettender toe, waardoor steeds meer détails van hun buiten-
nissigheden in het vizier komen. Er ontstaat een circulus vitiosus, 
aangeblazen door wederzijdse antipathie en de negatieve aanteke
ningen in de rapporten gaan de positieve nog meer verdringen. Maar 
deze clerici moeten toch ook goede dingen tot stand gebracht heb
ben in die primitieve plattelandsparochies. De jaarrekeningen van 
kerk- en armbestuur zouden het kunnen aantonen. Maar zulke docu
menten zijn slechts zelden van de ondergang gespaard gebleven. 
Van de parochie Pauluspolder bleven er twee bij toeval ergens 
liggen. Het zijn kerkrekeningen uit de jaren 1645-1646 en 1646-
1647,519 en uit de posten van deze balansen kunnen we nu eens 

,13) R.A.G.B. 127. est totus dissolutus et negligens, contemptibiliter loquitur de 
episcopo. 
5 1 β) R.A.G.B. 127 sub anno 1643 indiget magna iterum magna reparatione, parvus 

in hac ecclesia omatus. 

^ 7 ) R.A.G.B. 127 sub anno 1644· constat causasse scandalum in dicagiis de 

Stoppeldyck; B. 136 Іііпетатшт sub anno 1643. In 1644 werd de herdijking van 

de Stoppeldijkpolder ter hand genomen, vergelijk R.A.M. 1742. 
^ 8 ) D.V. 1633: durions cervicis et conscientiae sunt 
5 i e ) Respectievelijk R.A.M. 230, op 31 juli 1646 gecontroleerd en getekend door 
deken Hesius, pastoor Van Zeebroek en de getuigen Paulus Neve en Adriaan 

Crieckaert; R.A.M. 231, op 6 juni 1647 gehoord en getekend door drie magistraats-
leden en de substituut-baljuw van Hulsterambacht, resp. de heren Pieter Nuyts, 
Jan Hoiel, Comelis Brantwyck en Sigismund Lemmer. 
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lezen dat pastoor van Zeebroek, volgens de visitatoren in 1644 zozeer 
gezonken, dat hij nauwelijks nog dieper kon, juist in die dagen toch 
nog wel iets goeds presteerde. Hij ondergaat als het ware een face
lifting door deze informaties van lokaal-kerkelijke aard. Drie punten 
mogen op zijn conto gezet worden: hij preekte in 1646 zelf de pas
sie, vervulde trouw de fundatieverplichtingen, haalde in de paas
week de gewijde oliën bij de deken in Stekene en logeerde in zijn 
woning de franciscaner termijnpaters; ten tweede maakte hij veel 
„devoigien, reysen ende deboursementen" ten behoeve van de tiend-
processen, in de raad van Vlaanderen aangespannen tegen het kapit
tel van Kortrijk en de Jezuïeten van Brugge;520 het meest opvallend 
is ten derde dat Zeebroek volop reparaties liet uitvoeren aan de kerk. 
Dit was misschien niet erg verstandig in deze onrustige veertiger 
jaren, maar gevoegd bij de twee voorgaande punten laat het ons toch 
een minder miserabele Zeebroek kennen dan de visitatoren lijken te 
insinueren. 

Zeebroek moest dulden dat zijn persoonlijk inkomen na de reductie 
van Hulst in 1645 op last van de hoogmogende Staten Generaal ge
blokkeerd werd. Toch bleef hij in Pauluspolder wonen en werken, 
vertrouwend op het woord van de Schrift dat wie voor het altaar 
werkt ook van het altaar zal leven.521 Ook hij confereerde op 8 mei 

**>) Deze processen hangen ьатеп met aanspraken van het kapittel betreffende de 
bedijlungen in Stoppeldijkpolder. Deze droogmakingen omsloten een uitgestrekt 
deel van de z.g. stadsschorren: het stromingsgebied van de vroegere stadshaven, 
open voor eb en vloed en eigendom van Hulst. Deze schorren werden voor het 
eerst ingedijkt en de kapittelheren meenden hier nu voor zichzelf het recht van 
de "novale tienden" te kunnen opeisen (R.A.G.B. 2545). Het kapittel bezat in 
Pauluspolder tweederde van de tienden op de oude landen; eenderde was in het 
bezit van een zekere Mevrouw de Chalonne (D.V. 1633), nadien van de brugse 
Jezuïeten. Waar de inkomsten van deze tiendheffers stegen, zal de parochie 
geprobeerd hebben eveneens een verhoging van de bijdragen in de wacht te slepen. 
ш ) R.A.M. 231: ende oock tsedert de reductie van Hulst syne pastorale goederen 
syn geannoteert geweest van wegen de mogende beeren Staten daer af hy dese 
twee voorleden jaeren tot als noch niet en heeft genoten, hebbende nochtans 
synen dienst gedaen op hope van wegen de kereke gerecompenseert te worden 
welcke hope voor den toecommende tyt nu is fayllierende, sustineert voor den 
verloopen tyt wel gefondeert te syn te heeschen ten minsten tot twee hondert 
gulden daer hier ter discretie, volgens de Schrifture qui altari deservit de altare 
et vivat. 
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1646 te Sint Jansteen met bisschop Triest*22 en bracht nadien de 
gewijde vaten van zijn parochiekerkje in veiligheid te Gent.5 2 3 Ter 
vervanging leverde het bisdom hem een tinnen kelk van tien schel
lingen,524 die bij de veiling van de kerkinboedel op 24 juli 1647 te 
Hulst voor twee schellingen overging naar de katholieke ex-schepen 
Pauwels de Velaere. Dezelfde kocht nog de canonborden, een kruis
beeld, een altaarbel, het altaarschilderij en wat linnengoed. Koster 
Gilliam Tyberghien en andere parochianen legden beslag op de rest. 
De door Den Haag aangestelde ontvanger van de geestelijke goe
deren in Hulst en Hulsterambacht, Jan Lentinck, ontving uit de 
hele venditie slechts 21 ponden groten.525 De parochianen kochten 
alles in de hoop op een herstel van hun godsdienst — sub spe resti-
tutionis religionis. Maar toen was de vredeshandel van Munster nog 
niet in kannen en kruiken. In 1648 vond Triest het echter raadza
mer al die liturgische ornamenten plus de al eerder opgeborgen kel
ken en monstrans te verkopen en het geld vast te zetten in onroerend 
goed.529 Pastoor Zeebroek vertrok in januari 1647 uit Pauluspoldei; 
daarna verliezen we hem uit het oog. 

§ 8. Sint Jansteen 
Patroon van de kerk: Sint Jan de Doper; 

presentator van de cura: de graaf van Isegetn; 

dominus temporalis; dezelfde. 

De magistraat van de vrije heerlijkheid Sint Jansteen werd jaar
lijks vernieuwd door de gecommitteerden van Jacques-Philippe de 
Gand diet Vilain, van 1583 tot 1628 graaf van Isegem, baron van 
Rassegem, vrijheer van Sint Jansteen, Kalken en Lichterveide, in 
1595 in tweede huwelijk getrouwd met jonkvrouw Isabelle van 

5 Я ) В. 136 Itinerarium sub St. Jansteen 1646. 

"») R.A.M. 230, kerkrekening 1645-1646. 
<¡") R.A.M. 231, kerkrekening 1646-1647. 
5 Я ) R.A.M. 201, copie van de venditie. 
ш) R.A.G.B. 127 sub 1648: consulendi an non conveniat omnia ¡sta divendi ut 

inde emantui reditus. 
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Bergen op Zoom.527 De familie Gand diet Vilain bezat de heerlijk
heid en de daarmee verbonden patronaatsrechten sinds 1417, maar 
als Sint Jansteen aan het begin van de zeventiende eeuw, ten dele 
droog, ten dele geïnundeerd, enigszins in het daglicht treedt, lijken 
de relaties van de graaf met zijn heerlijkheid weinig meer dan for
meel te zijn: hij stuurt zijn gedelegeerden voor de vernieuwing van 
de wet en de pastoor van Kalken, Jan van der Zijpe, voor het afhoren 
van de kerkrekeningen.529 Wilde de religieuze restauratie van dit 
gehucht een béétje op dreef komen, dan zou de deken eigenlijk 
moeten samenwerken met deze pastoor en met de grafelijke magi
straat, maar tot ongeveer 1622 blijkt daarvan niets. 

Deken Maeye hoopt in 1610 de vroeger al uitgebrande kerk529 

gedeeltelijk te kunnen laten herbouwen in de zomer van 1611 en 
dan zal een van zijn hulsterse clerici er elke veertien dagen de zon
dagsdienst komen verzorgen.530 Maar als bisschop Maes op 4 juni 
1611 Sint Jansteen bezoekt, is er nog niets gebeurd. Hij dient het 
vormsel toe in een hoekje van het kerkgebouw, dat verder in beslag 
is genomen door parochianen die er hun woonhutje in hadden ge
timmerd. De bisschop beveelt hen binnen acht dagen de kerk te 
ontruimen en schoon te maken en hij laat de baljuw, de magistraat, 
de kerk- en armmeesters bij zich roepen om samen te zoeken naar 
middelen voor de herbouw van de kerk.531 Dit doortastend optreden 
heeft blijkbaar effect gesorteerd. Want waren er in 1611 nog geen 
paramenten, zelfs geen kelk, en gingen de gelovigen toen nog in 
Hulst ter kerke, in 1612 en 1613 heeft Sint Jansteen zowaar een 
eigen pastoor, Jan Seys, een „poorterskint" van Hulst, wiens eerste 
mis in 1611 feestelijk gevierd was met een groots diner op stadskos-
ten en in presentie van de magistraat en de baljuw.532 Jan Seys was 

527) Adriaanse-Everaard, a.w., blz. 31; Maximiliaan Vilain de Gand, in 1615 

bisschop van Doornik geworden (Pasture, La restaiwation, blz. 93), was een oom 
van hem. 
5ï8) D.V. 1610; Kalken ligt nabij Dendermonde. 
5 Я ) R.A.G.B. 167/2, visitatio Maes 1611; deze brand zal dateren van het beleg 
van Hulst in 1596. 

»») D.V. 1610. 
5 3 1) R.A.G.B. 167/2, visitatio Maes. 
« 2) G.A.H. stdr. 1611-1612, fol. 55; Seys was 28 mei 1611 te Gent gewijd door 
bisschop Maes (R.A.G.B. 4916). 
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in 1611 al onderwijzer geworden aan de jongensschool van Hulst en 
hield deze functie aan ook nadat hij op 20 juni 1612 benoemd was 
in Sint Jansteen.533 Nog in 1613 zag hij evemvel kans om het pas
toorsschap van Gottem te verkrijgen534 en wordt de zielzorg in Sint 
Jansteen toevertrouwd aan de Franciscanen van Hulst,535 tot 1618 
toe. Nog een jaar fungeerde de deken zelf als waarnemend pas
toor536 en op 3 mei 1619 benoemde bisschop Boonen de zoon van 
de hulsterse koster, Jan Bartholomeeussen, tot deservitor van het 
dorpje. Deze jongeman was in 1608 zijn studie begonnen „int 
Seminario vanden grooten Alexander" te Antwerpen, een kortelings 
door de vrome en tevens rijke bagijn Marie de Smidt gesticht college, 
geleid door de Jezuïeten.538 Zolang hij studeerde ontving hij jaar
lijks van de hulsterse magistraat een studietoelage van 4 ponden 
groten en bovendien de frtictus van het Sint Michael-altaar in de 
kerk van Hulst, wat overigens zo weinig penningen opleverde, dat 
deken Maeye het niet de moeite waard achtte ze in zijn afrekeningen 
te noteren. Na de grammatica in Antwerpen, studeerde hij in 1613 
de retorica in Gent en verhuisde toen naar Leuven, waar hij onder
dak vond „in pedagogio Porci" — het college Het Vereken. In 1614 
volgde hij daar de filosofie, in 1615 de metafysica en in 1616-1617 
de theologie.539 Bisschop Boonen wijdde hem 9 juni 1618 te Gent 
tot priester,540 waarna de stadsmagistraat van Hulst ook deze neomist 
met een banket vereerde, van hem „verhopende alle getrouwen ende 
Godtvruchtighen toecommenden Dienst voor tgemeente".541 Der-

·'·«) A.E.I., Ы . 21; G.A.H. stdr. 1611-1612, fol. 32, 36; stdr. 1612-1613, fol. 
30, 56. 

" 4 ) R.A.G.B. 155, sub 12 april 1613; Cloet, Het Kerkelijke Leven, bh. 582. 
s·15) D.V. 1614; A.E., I, fol. 74; bisschop Vander Burch benoemde in 1615 de 

gardiaan Duffay tot deservitor van St. Jansteen en pater Lengagne als diens 
vervanger. 
5 S e) D.V. 1618; op 20 augustus 1618 had bisschop Boonen een zekere Carolus 

Verbeke aangewezen als deservitor van St. Jansteen (A.E., I, fol. 111). Om een 
af andere reden ging dit niet door; deken Maeye nam zelf de zielzorg op zich. 
5 3 ' ) R.A.G.B. 3595, status ecclesiae 1623. 
is«) R.A.M. 373. 
«») G.A.H. stdr. 1608-1609 tot 1614-1615; R.A.G.B. 3592 dekenale afrekeningen 

1612 tot 1617. 
5 1 0) R.A.G.B. 4916, register van wijdingen. 

Ί* 1 ) G.A.H. stdr. 1618-1619, fol. 45. 
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gelijke vrome wensen had de magistraat — wij herinneren aan Pau
luspolder — al eens eerder geformuleerd: bij de eerste mis van Paulus 
Bras. Deze had zich ontpopt tot een desillusie in levenden lijve; 
Bartholomeeussen zou geen haar beter zijn. Bisschop Boonen ver
trouwde hem dus in 1619 het pastoraat van Sint Jansteen toe. Er 
wonen dan in het dorp 42 gezinnen bestuurd door een eigen magi
straat, baljuw, schout en griffier.542 

Over de toestand van het kerkgebouw in deze jaren wordt zo 
weinig meegedeeld dat het moeilijk is er een idee van te krijgen. Ik 
veronderstel dat de kerk, nadat kerkmeester Paulus Lakeman in 1615 
het priesterkoor na herhaalde bisschoppelijke en dekenale dreige
menten niet meer als woning gebruikte,S43 toch in zijn geheel eniger
mate onderdak kon bieden aan de eredienst. In elk geval is de kerk, 
plus een deel van het kerkhof, op 29 augustus 1614 gereconcilieerd 
door bisschop Vander Burch.544 Het zal niet meer geweest zijn dan 
een saamgevoegde steenhoop, zonder enige opsmuk. De parochie 
moest té veel op de penning passen om zich de luxe van ornamen
tering te kunnen veroorloven. In 1611 lag van het parochieel terri
toir, 3600 gemeten groot, slechts eenderde deel droog en het kleine 
partje kerkegrond, ongeveer 34 gemeten, lag juist in het nog be-
vloeide deel, de polder van Absdale.545 Toen tijdens de Treves die 
polder werd ingedijkt, had de parochie geen stem in het bedijkers-
kapittel want de kerkekas was leeg.54e Ze beschikte over een beetje 
geld uit schamele kerkcollectes en uit de pachtopbrengst van de 
gronden, die toebehoorden aan een reeds lang verdwenen hospi-
taaltje en aan de „capellanía castrensis", eertijds in dat hospitaaltje 
gefundeerd. De graaf van Isegem had de pachtgelden van de hos-
pitaallanden grootmoedig toegekend aan de kerkfabriek; dat was 
jaarlijks ongeveer 15 gulden. De pachtopbrengst van de landen van 
de kapelanie zou de deken, met consent van de graaf, willen geven 
aan de toekomstige pastoor, als deel van diens honorarium; overigens 

»«) D.V. 1619; R.A.G.B. 3595. 
M») D.V. 1614; 1615. 
»") R.A.G.B 3595, status ecclesiae 1623; A.E., I, fol. 56. 
s«) R.A.G.B. 167/2, visitatio Maes. 
5«) D.V. 161/7: non sunt media redicandi eas; parochia enim est omnino depau
perata; vergelijk R.A.M. 1752. 
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maar ongeveer 20 gulden per jaar.547 Na 1620 zou daar nog een 
kleinigheid bijkomen: op 21 maart 1616 had de deken namelijk een 
herdijkingscontract over vijf gemeten land van de kapelanie afgeslo
ten met een zekere Jan Braem.De kapelanie was immers niet in staat 
met eigen geld aan deze herdijking deel te nemen. Jan Braem mocht 
tot 1620 alle pachtopbrengsten van de drooggemaakte landen genie
ten zonder enige compensatie te geven. Vanaf 1620 zou hij jaarlijks 
één gulden per gemet vergoeden en dan in 1636 deze vijf gemeten 
restitueren aan de kapelanie.548 Van oudsher was de pastoor van Sint 
Jansteen heffer geweest van eenderde van de graantienden, de zo
genaamde derde schoof.549 Omdat deze graantienden geheven wer
den over de hele parochie, kon in normale omstandigheden het derde 
deel ervan een aantrekkelijk bedrag in het laatje brengen. Maar een 
groot deel van de parochie, waaronder juist de zeer rendabele polder 
van Absdale, was op bevel van graaf Maurits bij de belegering van 
1596 geïnundeerd, ten gevolge waarvan de opbrengst van de derde 
schoof aanzienlijk aan waarde had ingeboet. We zagen reeds hoe 
tijdens het Bestand hollandse geldschieters met veel bravour herdij-
kingen organiseerden in Ossenisse en Polder van Namen. Zelden 
bracht hun kapitaal zoveel winst op. In Sint Jansteen meldde zich 
een rijke antwerpse koopman, Jan van Papenbroek, als financier 
voor de droogmaking van Absdale. De magistraat van het dorp sloot 
in februari 1617 met hem een herdijkingscontract. Elke eigenaar van 
gronden of tienden in de betrokken polder was verplicht naar ver
houding van zijn bezit aan de kosten van het werk bij te dragen. 
Maar wie was nu bij ontstentenis van de pastoor de rechtmatige 
eigenaar van de derde schoof? Het bisdom of de presentator van de 
cura, de graaf van Isegem? Het antwoord op deze vraag kon de dorps
magistraat niet afwachten; de geplande dijkage móest immers door
gang vinden, en uitgaande van de simpele wijsheid „beter ghedaen 
dan gelaeten" accordeerde zij zonder dralen met Van Papenbroek en 
consorten op de volgende conditie: de heren mochten deze derde 

s") D.V. 1614; 1615. 
s«) A.E., I, fol. 82. 
5 ω ) R.A.G.B. 3595 status ecclesiae; de abt van Baudeloo ontving de eerste en 
tweede schoof, dus tweederden van de graantienden (R.A.G.B. 167/2 visitatio 
Maes 1611). 
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schoof innen gedurende een termijn van 36 jaren, te beginnen in 
1618, tegen een jaarlijkse compensatie van 10 ponden groten aan de 
pastoor. Dit was natuurlijk voor de bisschop een onplezierig fait 
accompli. Daarom beloofden de heren financiers aan de kerk van 
Sint Jansteen een klok ter waarde van 10 ponden groten te schen
ken ,,soe wanneer ghelevert sal worden breven van aggregatie van 
myn Eerweerdichsten Heere den Bisschop van Ghendt van dit con
tract".550 De bedongen compensatie was beslist niet ongunstig voor 
de pastoor. De abt van Baudclo, heffer van tweederde van de graan-
tiende uit de polder Absdale, ontving jaarlijks van de herdijkers 
slechts een vergoeding van zeven en een half ponden groten voor 
zijn afgestane tienden. Een zeer onprofijtelijk herdijkingscontract 
was echter op 4 augustus 1617 gesloten tussen deken Maeye en 
Abraham Pierssens, heer van Zuiddorpe. De pastoor, de kerk en de 
armenkas van Sint Jansteen bezaten elk nog ergens in de parochie 
bevloeide stukken land van respectievelijk 31/2> ^/2 e n 1 gemet. 
Pierssens zou zonder enige vergoeding deze percelen in zijn herdij-
kingen opnemen en daarvoor de twee grootste mogen houden „in 
eeuwighe proprieteyt ende eyghendom". Alleen dat perceeltje van 
één gemet zou „suyver ende onbelast" aan de armenkas blijven.551 

Het bisdom keurde al deze contracten uiteindelijk goed, zelfs zonder 
protest tegen zulke condities als een gebruikstermijn van 36 jaren. 
Die derde schoof vormde een integrerend deel van het pastoorsinko-
men en daarin moest nu op een andere wijze worden voorzien. Be
halve de derde schoof van de graantienden mocht de pastoor nog de 
zogenaamde vleestienden heffen, eveneens over de hele parochie.552 

Tenslotte ontving hij nog de renten uit de fundaties van de jaarge
tijden, voor zover deze administratief aantoonbaar waren, nu in de 
voorbije troebelen zoveel documenten verloren gingen.553 De reële 
waarde van dit alles is niet te bepalen. Pas in 1623 geeft Jan Bartolo-
meeussen nadere inlichtingen over zijn inkomen: hij ontvangt van 
de magistraat 200 gulden, uit de tienden 20 ponden groten en daar-

55«) R.A.G.B. 3595, akte van 3 febr. 1617. 
551) R .A.G.B . 3595 , akte van 4 augustus 1617. 
552) D .V . 1610; voor verklaring van vleestiende, zie blz. 282 . 
55;!) D . V . 1614: omnia cum reddit ibus ad eadem destinatis sunt perdita quae 

pa rochum concernun t . 
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naast nog enkele giften — oblationes — van de parochianen.554 Dus 
op zijn minst 53 ponden vlaams per jaar. Een inkomen dat wel tot 
de laagste van het dekenaat behoorde, maar toch ruim boven het door 
het bisdom gestelde minimum uitkwam. 

Het einde van het Bestand bracht de militairen terug in het dorpje. 
De fortificaties rond de kerk werden hersteld, de soldaten bezetten 
het voorstuk van de kerk, waarbij hun vaandrig de sacristie als kwar
tier koos555 en zo ontstond na verloop van tijd een hopeloze toestand, 
waarover de dekens steen en been klaagden: de kerk heeft meer weg 
van een schuur dan van een godshuis, tegen de buitenmuur staan 
hutten voor de soldaten en de paarden, binnen ligt oorlogstuig opge
slagen en kachelhout van de kapitein.556 Om de rondlummelende 
soldaten nestelen zich prostituée's in bepaalde huizen, er treedt laks
heid op in het bezoek aan de vespers, de katechismus en de preek557 

en de kerk zelf met haar strodak staat voortdurend bloot aan brand
gevaar. 55e Even erg, zo niet erger, zijn de klachten over pastoor 
Bartholomeeussen, die in Hulst bij zijn vader inwoont en weliswaar 

554) R .A.G.B. 3595 , status ecclesiae, waar in d e pastoor noteer t da t hij volgens 

contract met de schepenen van Sint Jansteen ten tijde van h e t Bestand opgesteld, 

eigenlijk 300 gulden had moeten ontvangen. 
555) R .A.G.B. 3595 status ecclesiae; D .V . 1624; reeds l ang vóór he t Bestand was 

deze kerk cent rum van een fort, dus t refpunt van beschiet ingen (Adriaanse-

Everaard, a.w., blz. 33). D e reeds vermelde „capellanía castrensis" zal vermoedelijk 

gefundeerd zijn voor de aalmoezenier van dit fort. 
s50) D . V . 1628: haec ecclesia vero magis stabuli q u a m ecclesiae Dei speciem habe t . 

Retro s u m m u m altare m u r o t an tum intermedio s tabu lan tur equi ; circumcirca 

ecclesiam tuguria mi l i tum; D . V . 1629: ecclesia haec est i n misero statu. Extra ad 

parietes habet s tabu lum equo rum et tuguria mi l i tum; intra est quasi a r m a m e n t a r i u m 

bel l icum; in u n o ángu lo inveni lignea Capi tane! , qu i habet et clavem ecclesiae; пес 

adhiber i potest in his r e m e d i u m , q u a m d i u h a e c bella d u r a n t ; D.V. 1630: Ecclesia 

haec semper in a n t i q u o et misero suo statu p e r m a n e t , пес locus remedi i tempore 

belli; R.A.G.B. 127, sub 26 mei 1637: omnia h ic reperta i n a n t i q u a miseria et 

pauperta te . 
5 i 7 ) D.V. 1633: dicit pastor hic esse domos al iquot suspectas d e incont inent ia ; sed 

o b f requentiam mi l i tum n o n videtur adhiberi posse r e m e d i u m ; vesperae ut i пес 

catechismus extra sacrum fieri poterunt , quia п е с m a g n i пес parvi comparèrent , 

t um ob supinam socordiam, t um ob imped imenta q u a e p roven iun t a mil i t ibus . 
558) D . V . 1632: exposuerun t mihi milites per iculosum o m n i n o esse quod tec tum 

ecclesiae sit s t ramineum, c u m hostis qu i eo facile de nocte excurrere potest, unica 

sclopeti explosione i l lud incendere posset a tque ita ecclesiam et to tum fortalitium 

comburere . 
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elke dag zijn parochie bezoekt, maar niet altijd met zuiver pastorale 
intenties.559 Bovendien geeft hij zelden katechismus, heeft bitter 
weinig zorg voor de kerkelijke ornamenten en gedraagt hij zich zo 
zonderling dat Triest er maar één woord voor heeft: „ridiculus" — 
belachelijk.560 De narigheid rond deze man bleef zo welig voortwoe
keren dat de bisschop hem in 1632 ook de formele restanten van zijn 
op straat verslingerde pastorale waardigheden ontnam.581 Bartholo-
meeussen mocht in Hulst blijven wonen, maar Sint Jansteen en vooral 
de herbergjes aldaar trokken hem dag op dag, zeer ten detrimente 
van het zielzorgelijke restauratiewerk van de opvolger Petrus de 
Maerschalck, die het allemaal beter zou gaan doen volgens Wan
dele. 5β2 Ook deze persoon zou echter de aard van een engel moeten 
hebben gehad om vlekkeloos het scherpe oog van Triest te kunnen 
passeren: hij is zorgeloos in allerlei zaken en „verbosus", wat we 
misschien moeten vertalen met: een kletsmeier.583 De Maerschalck 
was vermoedelijk nog wat onbedreven in het pastorale handwerk of 
minder thuis in de theologie, want de bisschop wilde hem in 1637 
laten oproepen voor een examen,564 maar hij bezat toch voldoende 
capaciteiten om in 1640 acceptabel te zijn voor de grote parochie 
Stekene.565 

Deken Hesius is dan vanaf 6 november 1640 pastoor ad interim, 

й6') В. 136 Itinerarium, sub anno 1627. 
5 β 0) D.V. 1623; R.A.G.B. 127: pastor totus ridiculus; D.V. 1628: parvae est 

estimationis apud multos ob ridiculos aliquos modos agendi; D.V. 1629: Pastorem 

monui ut vitet tabernas et nimiam familiaritatem cum subditis, maxime cum 

feminis; D.V. 1630, nota in de marge: moneatur pastor serio ut abstineat a 

frequentatione tabernarum sub poena privationis; D.V. 1631, nota in de marge: 

serio monendus et pro ultima vice, alias quod privabitur. 
6 6 1) D.V. 1632: Deservitor hic post plures monitiones nulla secuta emendatione, 

tandum privatus est. 
5 e 2) D.V. 1633: Hic (i.e. De Maerschalck) pauladm emendare conatur ea quae 

per praedecessoris insolentem, scandalosum et socordum modum agendi depravata 

sunt, quod maiori cum fructu faceret, si hic abstineret a frequentatione parochiae, 

ad quam singulis paene diebus excurrit ludens, potitans et insolentias exercens in 

tabemis, atque ita plus destruens quam alter aedificat. 
Бвэ) R.A.G.B. 127, sub anno 1637: pastor negligens in catechisando, in conficiendis 

registris pastoralibus; male convenit illi cum praetore illiusque uxore; homo verbosus. 

»M) R.A.B. 181, instructio 1637. 
β β 6) R.A.G.B. 155; vergelijk F. Annaert, Stekene en zijn kerk, (Gent 1898), 

blz. 120. 
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geholpen door zijn kapelaan De Beudele.5θβ Op 9 september 1641 

wees bisschop Triest een zekere Mattheus Cobus aan tot deservi-

tor,5'7 maar ik vermoed dat deze man zich nooit in Sint Jansteen 

heeft laten zien, want in geen enkel document is daarvan een spoor 

te vinden en al een half jaar later, 10 april 1642, aanvaardde Hildu-

ardus Leeman het pastoorsambt.5*8 Hij betrok weer een huisje te 

Sint Jansteen, dicht bij de kerk. Niet meer dan een hut met twee 

vertrekjes, heeft Triest gezien bij zijn visitatie van 9 september 1642, 

en de pastoor — over wie niets dan goeds — kon zijn hokje slechts 

bereiken langs het bed van zijn ancilla.ш Leeman is blijkbaar tot het 
einde toe — hij overleed in augustus 1643 5 7 0 — deze weg standvastig 
gegaan, want zijn supervisoren, toch nauwlettend inzake dergelijke 
pernicieuse situaties, melden niet dat hij ooit zou zijn bezweken. Op 
31 augustus 1643 werd vervolgens Nicolaas de Beudele, kapelaan van 
Hulst, benoemd tot pastoor van Sint Jansteen.571 

Dat enkele pastoors buiten de parochie woonden en Leeman ter 
plaatse in een krotwoning huisde moet verweten worden aan de 
dominus temporalis en vooral aan diens commissaris, de pastoor van 
Kalken. Vanaf 1622 mopperen de dekens hevig op deze clericus, die 
jaarlijks de rekeningen afhooit, daarbij de parochie op kosten jaagt, 
zich niet houdt aan een vaste dag, de rechten van de deken naast 
zich neerlegt, geen interesse toont voor de belangen van de kerk en 
zelfs onaangedaan blijft voor bisschoppelijke dreigementen.572 En 

im) A.E, III, fol 187, De Beudele was geboren in Antwerpen, schreef 18 
januan 1630 in voor de theologie te Leuven onder rector Frederik Havens 
(Schillings, a w , dl. I, blz. 216). 

•"") A.E., III, fol. 214 
, a") R A G B 155; hij werd gepresenteerd door Louise de Mérode, barones van 

Sint Jansteen, voogdes over haar zoontje (R A G В. 3595). 
5 β 0) В 136 Itineranum eodem visitavi et hanc ecclesiam circa vesperam quam 

inveni in antiquo suo et valde misero statu et pastorem absentem de quo nil nisi 
bonum auditum. Domu·; pastorale est tugunum, nil habet nisi culinam in qua 

dormit anelila et cubiculum in quo pastor, qui ad dlud accedere non potest nisi 
transeundo lectum ancillae, dictaque domu·; indiget aliqua reparatione. 

" · ) R A B. 2820 
, 7 1 ) A E., Ili, fol. 293, De Beudele werd deservitor, de formele collatio van het 
pastoraat volgde pas op 2 april 1647, na presentatie door François de Gand dit 
Villain, vrijheer van St. Jansteen (R.A.G.B. 3595). 
"') D V. 1623 hie Calckensis omnia solus agit, fere excluso pastore cui param 
autoritatis reliquit; D V 1628 etiamsi hic multa per me ordinarentui, non 
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Sint Jansteen was er de dupe van. Waarschijnlijk zou het herstel 

van het kerkelijk leven in deze parochie, ondanks de oorlogsomstan

digheden, gunstiger verlopen zijn indien de vrijheer, middels de 

door hem aangewezen magistraat en pastoor-commissaris, royaal met 

bisschop en deken had samengewerkt N u was de grafelijke juris

dictie over dit h eerlijkheid je een hinderlijk blok aan het been, want 

с ρ een vrije magistraat had de bisschop niet zo'n vat als op de magi

straten in andere dorpen die door 'skonings commissarissen werden 

aangesteld. In Sint Jansteen verwees de wereldlijke arm nog minder 

dan elders de lauwe katholieken dreigend naar de kerkdeur. In 1642 

voldeed dan ook slechts de helft van de communicanten aan de paas-

plicht en dit was toch dé norm voor rechtgelovigheid.573 

Een half jaar na de laatste heroveiing van Hulst door de staatse 

troepen kwam bisschop Triest de verwoestingen in Sint Jansteen in 

ogenschouw nemen.574 De pastorie en de meeste andere huizen lagen 

in puin, het priesterkoor van het kerkje was kapotgeschoten „ab 

haereticis" — door de ketters; zij hadden ook het nabijgelegen kapel

letje van O L Vrouw ter Eecken zo erg toegetakeld, dat Triest, op 

eigen kosten, de toegang maar definitief liet afsluiten; het kerkhof 

was omgeploegd door mens en dier, veel inwoners hadden hun bie-

servarentur msi approbata a pastore m Calcitene, a cuius arbitrio dependet tota 
directio parochiae et ecclesiae. Audit ipse computus ecclesiae die quo placuent, licet 
ordinatum sit a Rmo Dno ut certus statuatur et observetur. Expensae quae turn 
in auditione computuum et alus quandoque non necessarus congregatiombus fiunt, 
sunt extraordinanae respecta tam imserae ecclesiae Aliquoties in anno mittantur 
nuntn in Calcicene ad pastorem, item milites qui ipsi venienti ad auditionem 
computuum occurrant ac in via custodiant Omnia expensis ecclesiae D.V. 1630 
nota van de bisschop m de marge mandandus iterum et absolute ut certus dies 
statuatur, alias quod Episcopus deponet suas querelas in Concilium Flandnae, 
D.V. 1631 ecclesiae orna tus est exiguus, quamvis si mandaret dictus pastor in 
Calcicene, ad cuius nutum omnia peraguntur, honestior cum tempore esse posset, 
ecclesia namque est in antenonbus, R.A G B. 181, instructio 1641. seno aget 
D Decanus cum pastore de Calcken super 1 ° ut designatur certa dies audition! 
computuum; 2° ut ad evitandas graviores expensas non adducat secum deputatum 
ad audiendos computos, prout alias factum, etc Deze pastoor (ook in Wachtebeke 
zullen we hem ontmoeten) heette Jan van Zype (D.V. 1614), was 17 april 1604 
priester gewijd (R A.G.B 1347) en bleef tot 1647 pastoor in Kalken (R.A.G.B 
156) 

" 3 ) В 136 Itinerarium. 
5 ' 4 ) R A G.B 127 en B. 136 Itmeranum. 
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zen gepakt om elders heul te zoeken. De bisschop diende het vormsel 
toe aan gelovigen uit Hulst en het Ambacht, had er zelfs een ont
moeting met de gouverneur van Hulst, Hendrik van Nassau, en 
enkele van zijn kapiteins en confereerde met de pastoors van Osse-
nisse, Hontenisse, Hengstdijk en Pauluspolder over de nieuwe situa
tie in hun territorium, zo penibel voor de katholieken. 

Politiek gezien verkeerde Sint Jansteen in een vreemde positie. De 
Staten Generaal van de Verenigde Provinciën, die sedert november 
1645 in Hulst en Hulsterambacht de rechten en de plichten van de 
„vijand", in casu de graaf van Vlaanderen, in concreto de koning van 
Spanje, hadden overgenomen,575 konden dit in Sint Jansteen rech
tens niet doen, omdat het een vrije heerlijkheid was, bezit van de 
graat van Isegem en niet van de graaf van Vlaanderen. Toch oefende 
Hendrik van Nassau ook over dit dorpje controle uit; hij was im
mers door de Staten Generaal benoemd tot gouverneur van Hulst 
en omliggende forten. Zijn militair gezag bleek overigens alleen 
maar gunstig voor de katholieken van Sint Jansteen. Ze mochten 
hun kerkje restaureren, deken Hesius en pastoor de Beudele konden 
er ongestoord de gelovigen van Hulst en het Ambacht opvangen, 
enkele Franciscanen hadden er zich gevestigd — overigens tot onge
noegen van het bisdom — om van hier uit hun assistenties en collec
tes in het land van Waas te handhaven, en op 12 mei 1647 kwam 
bisschop Triest al weer een deel van de kerk, een altaar en het kerk
hof reconcilieren en het vormsel toedienen.570 In de dorpen van 
Hulsterambacht waren toen al sinds januari de kerken voor de katho
lieken gesloten. 

Maar ook in de vrije heerlijkheid Sint Jansteen zouden weldra de 
borden verhangen worden. Op 30 juli 1647 kwam graaf Hendrik 
van Nassau, gouverneur van Hulst, op nadrukkelijk bevel van de 
Staten Generaal, het kerkje vorderen ten behoeve van een regiment 
soldaten en liet er rondom een verdedigingswal aanleggen. De inwo
ners wezen op het onzinnige daarvan, nu de vredessluiting voor de 
deur stond, maar de gouverneur had gezwaaid met de bevelen van 
hogerhand, die bovendien elke katholieke godsdienstoefening in het 

5") Meerkamp, a.w., blz. 88. 
»·) R.A.G.B. 3595; B. 136 Itinerarium. 
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dorp zelf en binnen kanonschotsafstand verboden. Toen de katho

lieken kort nadien vroegen of zij dan hun kerkdienst in de buurt, 

maar buiten de vuurhjn, mochten houden, had de gouverneur hen 

doorverwezen naar Den Haag, waar hun gecommitteerden ten ant

woord kregen dat de kwestie tijdens het beraad te Munster zijn be

slag zou krijgen.577 

Nu in Sint Jansteen de vrijheid van religie eveneens gesuspen

deerd was, verzamelden deken Hesius en pastoor de Beudele hun 

gelovigen in het gehucht Clinge, vroeger deel uitmakend van de 

hulsterse buitenparochie en juist over de grens van de vrije heerlijk

heid gelegen, binnen het land van Waas. In een tot kerkje opge

dofte houten schuur celebreerden en preekten zij.57β Bisschop Triest 

vroeg in Brussel een algemeen sauvegarde aan voor de katholieken 

van Hulst en Hulsterambacht om ongehinderd de grens te kunnen 

passeren, ingeval zij naar Clinge ter kerke wilden gaan. Aartshertog 

Leopold-Willem verleende het op 18 november 1647570 en de bis

schop zond het per 27 december door naar deken Hesius, wenste hem 

terzelfdertijd veel geduld toe en gaf alle pastoors van Hulsteram

bacht verlof om in het vluchtkerkje van Clinge hun parochianen 

pastoraal ter zijde te staan, tot een betere oplossing gevonden zou zijn. 

Die zou echter nimmer gevonden worden, want de hele kwestie 

Sint Jansteen is in Munster waarschijnlijk nooit ter sprake geko

men. 6 8 1 De katholieken bleven de autoriteit van de Staten Generaal 

aanvechten vanuit het standpunt dat hun heerlijkheid tot het land 

van Waas gerekend diende te worden en niet tot het land van 

S 7 7) R A G.B 3595 Etat des affaires de St Jean Steene, dont il plaira a son Exce 

de se servir — Declaración de lo que se ha de considerar en quanto al negocio de 
San Juan Steene . . . luy a este represente le peu de raison que les estais avoient 
en ce changement, mais il a respondu qu'il doit obeyr et declare qu'il avoit com
mandement expres de ne permettre qu'aucune exercice Papistique se fit au ledit 
village ny alentour au dessous de la voler du canon; . . . ils n'ont sceu avoir contre 
resolution sinon que c'est affaire se traitteroit a l'assemblee de Munster. 
5 7 Β) Dit is de oorsprong van het huidige belgische kerkdorp De Klinge. 

"») R A G.B. 2554. 
5Ö0) R A G В 2822 . . . facultas libere frequentandi Clingam Wasianam; malins-
semus quidem contmuationem in St Jansteene sed aliis id maligne impedientibus 
paùentia opus est 
5Θ1) Het territorium van deze vrije heerlijkheid kwam eerst per tractaat van 28 

september 1664 aan de Republiek. Vergelijk Adriaanse-Everaard, a.w, blz. 36 
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Hulst.882 De vrijheid van religie mocht bijgevolg niet beknot wor
den. Vermoedelijk heeft pastoor De Beudele, zijn verbanning naar 
Qinge beu, kort na de ratificatie van het munsterse Vredesverdrag 
door de Staten Generaal op 4 april 1648, de proef op de som willen 
nemen. Hij trok de stoute schoenen aan en ging een mis lezen in 
Sint Jansteen. Prompt werd hij gearresteerd. De parochianen zonden 
direct een suppliek naar Triest en de andere bisschoppen, van 8 tot 
18 april te Brussel in vergadering bijeen,588 en verzochten hen om 
interventie in Den Haag ten gunste van de gevangen genomen pas
toor en het herstel van de religievrijheid. Hun parochie was immers 
niet vernoemd in het Vredesverdrag en was evenmin een dépendance 
van de stad Hulst.594 De reactie van de vergaderde bisschoppen 
vermelden de bronnen niet. Wel stuurde bisschop Triest een nota 
over het voorval in Sint Jansteen naar de gouverneur Hendrik van 
Nassau, die in een uiterst galante brief van 22 juni 1648 alle ver
antwoordelijkheid voor deze arrestatie afwimpelde en het zei te be
treuren — je suys fort marry — de bisschop niet op de 28ste aan
staande te kunnen ontmoeten:585 „... je part aujourdhuy vers la Hay 
en Hollands pour mes affaires particulières, espérant a mon retour 
d'avoir l'honneur de venir voir V. Ее a Gand et luy tesmoigner mes 
tres Humbles services"; hij had verder in Hulst met enkele gedele
geerden van de Staten Generaal over deze arrestatie gesproken; vol
gens die heren zou de pastoor er elders minder goed afgekomen 
zijn.58e De Beudele heeft evenwel niet lang onder arrest gestaan; in 
het najaar van 1648 werkte hij al weer in de noodparochie van 
Clinge,ίβ7 dat voortaan het centrum zou zijn voor de zielzorg aan de 
katholieken in het aanpalende staatse deel van het dekenaat. 

5 m) R.A.G.B. 3595, brief van Daems aan bisschop Triest. 
»ω) R.A.G.B. 2823. 
»M) R.A.G.B. 3595, brief aan de 111. et Perill. Archiepiscopo, Episcopis et Prelatis 
Braxellae congregatis:.. .hic pagus non contineatur in locis exceptis aut concessis 
dictis ordinibus per pacdonem pacis, nullam enim habet dependentiam ab oppido 
Hulsten si. 
5 β ί) Triest was inderdaad 28 juni 1648 in de nabijgelegen plaatsen Stekene, 
Kemzeke en Sint Pauwels (R.A.G.B. 2823). 
»e») R.A.G.B. 3595, brief van Henry Comte de Nassau, d.d. 22 juni 1648. 
5β') R.A.G.B. 127 sub Hulst 1648. 
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§ 9 Kteldrecht 
Patroon van de kerk Smt Marttnus, 

presentator van de cura de abt van St Pteter, 

dominus temporalis de heer van Aarschot 

Sinds de grote dijkdoorbraak bij Saahmgen in 1584 lag dit dorp 

op een soort schiereiland, verlaten door de parochianen,б 8 „de kercke 

seer gheruineert", rondom open voor eb en vloed Parma legerde er 

een compagnie voetvolk en een „compagnie ordinaire" onder com 

mando van de heer van Lembeke, een zoon van Jean Richardot, 

president van de geheime raad De soldaten bouwden rond de resten 

van de kerk, de toren en wat brokken muur, een tort vanwaaruit zij 

de watervlakten van de ondergelopen polders en de bewegingen van 

de vijand in de Scheldeforten Liefkenshoek en Lillo controleerden 

Een eigen aalmoezenier, Jacob Bourgy, deelde hun garnizoensleven, 

dat behalve bij incidentele acties van de staatsen,589 eindeloos een

tonig moet zijn geweest, omdat zelfs het meest simpele dorpsverkeer 

ontbrak Bij het ingaan van het Bestand verdween het garnizoen op 

enkele manschappen na en rond de kerkmine kwamen tien tot twaalf 

pachtersgezinnen wonen „die daer opt hooghe sayden ende mayden 

ende omme hun kinderen kersten te doen of om te trauen of de 

hoochtyden hun heyhghe Sacramenten te ontfanghen quamen sy te 

Hulst" Belangrijker was dat in 1614 een aantal polders, ressorterend 

onder deze parochie, werden herdijkt, ook hier weer met octrooi van 

beide regeringen en met „conditie van neutrahteyt" Het zijn de 

polders Smt Anne en Ketemsse, gelegen tegen de Scheldedijk, maai 

die door een waterstroom gescheiden moesten blijven van de kerk

dorpen Kallo en Kieldrecht, zodat hier het „Eilandt vanden Doel" 

, β β) In 1574 waren er ongeveer 700 parochianen, vergelijk Reisnota van Dionysms 

Harduyn in А О K W 47 (1935), blz 59 in 1575 verkocht de familie de Bour 
gogne het dorp Kieldrecht aan de hertog van Aarschot Het vormde sindsdien eén 
vrije heerlijkheid met De Doel, vergelijk E de Seyn, Geschied en aardrijkskundig 
woordenboek der Belgische Gemeenten, dl I, (Brussel ζ j ), blz 688 

»e») Tussen 1597 en 1607 ondernamen de staatsen bijna jaarlijks een inval in het 

land van Waas vanuit de Scheldeforten en vanuit West Brabant, brandschattin 

gen, rooftochten in vlaamse dorpen, pogingen tot verovering van de forten bij 

Kallo en het Vlaamse Hoofd tegenover Antwerpen, schijnaanvallen op Antwerpen, 

vergelijk Chronique de Castro, blz 137 155 
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ontstond.5 β 0 Landbouwers vestigden zich er, katholieken en heretie-

ken dooreen, krachtens de vermelde neutraliteit Zolang het Bestand 

duurde leverde dit geen moeilijkheden op, want de katholieken kon

den vrij oversteken naar de Brabantse oever of naar Vlaanderen en 

de pastoor van Kallo, „hebbende van nedersyde paspoort" bezocht 

de gezinnen op het Eiland van de Doel. De paar katholieken op 

Kieldrecht zelf werden bij ziekte en overlijden bijgestaan door de 

pastoor van Hulst en vanaf 1619 door die van Verrebroek. 

Maar „naert uutgaen vanden trefves" keerde het getij soldaten 

van Liefkenshoek en Lillo verdreven de boeren van Kieldrecht en 

speelden de baas op het Tïiland van de Doel „aldaer sy dach ende 

nacht gaen vryelick sonder vreese", hoewel het toch geen staats terri

toir was Een spaansc compagnie voetvolk bezette weer de hoogte 

van Kieldrecht, herstelde het fort en bouwde barakken „rond de 

cuype vanden toren", maar op het Eiland van de Doel durfden ze 

zich niet te laten zien. De bewegingsvrijheid van de katholieken 

aldaar is afhankelijk geworden van de willekeur van de gouverneur 

op het fort Liefkenshoek en de pastoor van Kallo mocht niet meer 

oversteken „duerdien de passagic over twater aen ttort vande Feerie 

naerde phantasie vande nederseyde ghesloten is ." 

Dit verhaal ontleenden we aan een lange statws quaestioms door 

Antoon Maeye, sinds 1622 ex deken van Hulst, thans kanunnik in 

Aalst en met-residerend pastooi van Kieldrecht,591 rond 1623-1624 

gezonden naar bisschop Triest. Hij legt daarin verantwoording at 

over door hem verpachte tienden van de pastorie van Kieldrecht en 

bestempelt de rechten die deken Cardon m dezen meende te mogen 

opeisen, als een ongehoorde usurpane.592 Wat Maeye in dit schrijven 

590) Vergelijk R van Gcrven, Bijdrage tot de geschiedenis van KomngsKieldrecht-
polder, 1367 1617 1967, (brochure ζ j ζ ρ ), biz 30, 31 wegens het dichtbij 

gelegen staatse fort Liefkenshoek moest octrooi aangevraagd worden in Den Haag 

Dit werd 9 januari 1614 verleend de droogmaking kon beginnen Door persoon 

hjke beslissing van Philips IV kon de St Anna polder met volledig worden her-

dijkt, er moest een waterlinie blijven tussen het staatse fort Liefkenshoek en het 

spaanse fort De Feerie 

•M) RA.GB. 2042, D V. 1614 incolae de Kieldrecht circiter decern famiharum 

utuntur ecclesia et pastore Hulstensi tanquam viciniore et magis commodo Op 21 

februari 1623 kreeg Maeye verlof tot nietresidentie (A.E , II, fol. 19), Kieldrecht 

was immers een verlaten parochie 
5112) R A G В. 2042 Staet ende ghesteltenis vande Parochie van Kieldrecht. 
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vertelt over het wedervaren van deze parochie wordt vanuit andere 
bronnen bevestigd en tevens aangevuld. 

De herdijkingen van 1614 leken Kieldrecht van de agrarisch-eco-
nomische ondergang te zullen redden. Als de vruchtbare landen 
tussen dit hooggelegen dorp en de Schelde eenmaal waren droogge
vallen, zouden de boeren terugkeren en daarmee de parochie nieuw 
kven inblazen. Het bevel van koning Philips om een watergang, 
een soort defensiekanaal, in stand te houden tussen het Eiland van 
de Doel en Kallo, sloeg deze verwachtingen de bodem in. Kieldrecht 
bleef een dorp zonder toekomst, ternauwernood profiterend van het 
Bestand, een vooruitgeschoven punt in een watervlakte, een kerkje 
zonder kudde. De katholieken die tot Kieldrecht behoorden, woonden 
in de polders van De Doel en op hen richtte zich nu de aandacht van 
het bisdom. Bisschop Vander Burch bezocht 3 oktober 1614 de oude 
en de nieuwe landen van De Doel59S en lanceerde het plan om in 
díe veelbelovende polders een parochie te stichten, die Kieldrecht én 
Kallo zou gaan vervangen. Dit concept leek bovendien te passen in 
de planning van de Aartshertogen, die op dit eiland reeds een magi
straat en een baljuw hadden aangesteld.594 De bisschop benoemde op 
4 oktober Jan de Schepper tot pastoor in De Doel en voegde vervol
gens op 29 oktober de twee parochies Kieldrecht en Kallo bijeen in 
een „unio ad tempus" — een tijdelijke eenheid.595 Ook het hono
rarium voor de pastoor had hij al geregeld. In een vergadering te 
Antwerpen op 4 oktober 1614 met de eigenaars en herdijkers van de 
polders, vertegenwoordigd door de aartsdiaken Antoon vander Gracht 
en de koopman Jan van Papenbroek, beiden uit Antwerpen, verder 
door een zekere Duardt Ximenez en Ferdinando Helleman, was over
eengekomen, dat dezen als bijdrage in de herdijkingskosten voor een 
periode van 18 jaar, „innegegaen Bamis lestleden",596 de tienden 
van de pastoor van Kallo zouden heffen, zijnde de 33ste schoof over 

,M) A.E., I, fol. 58. 
5M) R. van Gerven, De kerk van Kallo en haar omgeving, in Het Land van 
Ве етеп, afl. 1, (1957), blz. 14. 
М 6) A.E., I, fol. 58, 61. 
5 M) R. van Gerven, De kerk van Kallo, blz. 15; A.E., I, fol. 58. „Bamis" is de 
dag van Sint Bavo of Baafsmisse, 1 oktober, algemene eerste dag van termijnen 
voor verpachtingen, huren, dienstbetrekkingen e.d. 
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alle landen. De pastoor zou in diezelfde periode, dus tot 1632, een 
jaarlijkse compensatie ontvangen van 450 gulden uit de nieuwe pol
ders Ketenisse en Sint Anna en 350 gulden uit de oude polder van 
De Doel. Bovendien verplichtten de ingelanden zich op eigen kos
ten „de kercke van Callo van voordere mine te conserveren" en inge
val de bisschop ooit een pastoor zou benoemen te Kallo, hem een 
woning te bezorgen en de kerk van de nodige liturgische ornamenten 
te voorzien „om den goddelycken dienst daerinne bequaemelyck 
ghedaen te worden". En als laatste conditie: mocht de pastoor in de 
toekomst nog tienden gaan heffen uit andere in te dijken polders, 
dan zouden deze revenuen niet in mindering gebracht worden op de 
bedongen 450 gulden.507 Nóg was bisschop Vander Burch niet ge
reed met zijn voorzieningen. Op 30 maart 1615 vroeg hij schriftelijk 
aan de belangrijkste eigenaar van de polders, de genoemde antwerpse 
aartsdiaken, of deze het ingelandenhuis van De Doel wilde afstaan 
als woonruimte voor de schout, de pastoor en de katholieke onder
wijzer. Dit accentueren van de vereiste confessie van de onderwijzer 
duidt er op dat de bisschop zich realiseerde wat voor moeilijkheden 
er konden rijzen in dit jonge polderdorpje: het ketterse fort Liefkens-
hoek lag als een irritant gezwel op deze „katholieke" bodem. Geen 
prettig vooruitzicht voor de toekomstige pastoor. Wilde diens arbeid 
aan de religieuze restauratie in deze polderlanden niet op een diepe 
frustratie uitlopen, dan dienden de gereformeerden, en onder hen 
vooral de militairen van het fort en hun dominee, wel bijtijds duide
lijke consignes te ontvangen. Daartoe riep de bisschop, nog op de
zelfde dertigste maart, de geheime raad van de Aartshertogen te hulp. 
Deze hoge instantie verzocht per missive aan de Staten Generaal in 
Den Haag om de ambtsbediening van de pastoor in De Doel niet te 
verbieden of aan banden te leggen.598 Uiteindelijk was alle energie 
van de bisschop vergeefs gespendeerd: noch Brussel noch Liefkens-
hoek waren geporteerd voor een kerk op het Eiland van de Doel.6ββ 

Het desolate dorpje Kallo met zijn onderkomen kerkje zou nu het 
centrum van de katholieke restauratie gaan worden. Het dorp Kiel-

»') A.E., I, fol. 58. 
5β8) A.E., I, fol. 69: ad Status Generales Hollandiae ne pastorem Doelensem 
officio fungi prohibeant aut impediant. 
^8) R. van Gerven, De kerk van Kallo, blz. 14. 
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drecht, op zich veiliger dan Kallo omdat het niet zo onder de rook 
van Liefkenshoek was gelegen, is toch blijkbaar nooit als alternatief 
voor De Doel aangezien. De financiën zullen, vermoed ik, de voor
keur naar Kallo hebben doen uitgaan: de pastorie aldaar trok tienden 
uit de nieuwe polders; de tienden van Kieldrecht lagen merendeels 
in verdronken land. 

De parochianen van Kieldrecht, wonend in de oude polders van 
het Eiland van de Doel, behoorden nu onder Kallo en dit schiep geen 
problemen totdat ex-deken Maeye in 1621 of 1622 benoemd werd 
tot pastoor van Kieldrecht. Hij heeft waarschijnlijk gemeend dat door 
zijn aanstelling de bovenvermelde „unio ad tempus" van de twee 
parochies was verbroken en hij ging zich nu, vanuit Aalst, bezig 
houden met de verpachting van tienden, hefbaar in de oude, nooit 
bevloeide landen van De Doel en volgens hem toebehorend aan de 
pastorie van Kieldrecht. Dit bezorgde hem een felle ruzie met zijn 
opvolger deken Cardon, die Kieldrecht nog steeds als vacant be
schouwde en dus vallend onder zijn jurisdictie, waartegenover Maeye 
stelde dat hij, ofschoon niet residerend, toch deze pastoorsplaats in 
volle possessie had, met alle rechten en plichten.600 In juni 1623 
diende hij zijn beklag in bij het bisdom. Triest wenste allereerst meer 
informatie in te winnen over deze affaire en ging zijn licht opsteken 
bij deken Cardon,601 hoewel Maeye juist gevraagd had deze man 
niet te consulteren wegens hun onderlinge animositeit.002 Het dreig
de op een proces uit te lopen. Cardon zag echter bijtijds in dat Maeye 
in een sterke positie stond wegens zijn geldige possessie van de cura 
fastoralis en zijn geldige dispensatie van het wonen-ter-plaatse. Beide 
partijen kwamen tot een accoord en de administratie over de goede
ren van Kieldrecht, dat wil zeggen de verpachting van de tienden 
uit de oude, niet in een bedijking opgenomen landen, werd aan 
Maeye overgelaten.eos 

Maeye ging zich, als benoemd pastoor van Kieldrecht, eveneens 
bemoeien met de zielzorg voor zijn parochianen op het Eiland van 

600) R.A.G.B. 2042, Staet ende ghesteltenisse van de Prochie van Kieldrecht. 
i»1) A.E., II, fol. 25, 27. 
β 0 2) R.A.G.B. 2042: et si placet ¡udicium petatur ab alio quam D. Decano Hulsten-
si quocum litem habeo. 
«»3) D.V. 1623. 
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de Doel. Hij meende dat naar hen niet omgekeken werd. Zelf kon 
hij niet gaan wonen in De Doel, „alwaer den viandt meester is" en 
de pastoor van Kallo was het niet geoorloofd „te varen over tselve 
water aende Peerlc inden Doel duerdien hij gheen pasport en heeft 
en niet en woondt in landt daermee aende nedersyde gheeft contri
butie ". Hij deed nu, gesteund door een suppliek van de parochianen 
zelf, de bisschop het voorstel om de zielzorg over de gelovigen in De 
Doel in handen te geven van de pastoor van Zandvliet en Beren-
drecht, Leonardus Schoofs, die „is wonende in landt dat aende Hee
ren Staeten voornoemt gheeft contributie ende voorden selven pas
toor is tallen tyden liber access inden Doel om de lieden te visiteren, 
alleenlyck transverserende de Schelde die loopt van Andwerpen naer 
Lilloo". Maeye was zelfs bereid een deel van zijn Kieldrechts inko
men — ongeveer 90 gulden per jaar — aan die pastoor af te staan. ^ 5 

De reactie van het bisdom was alleen maar een bevestiging van de 
status quo ante: de zielzorg over de katholieken in De Doel blééf 
toevertrouwd aan de pastoor van Kallo.Goe Alle latere dekenale ver
slagen noteren vervolgens dat die pastoor de gelovigen in de polders 
bezoekt en de sacramenten brengt, wanneer hij tenminste een vrij-
geleide van de gouverneur van fort Liefkenshoek had weten te be
machtigen. De enkele katholieken die sinds het einde van het Be
stand op „hoog-Kieldrecht" waren blijven wonen rond het puin van 
het kerkje, werden bijgestaan door de pastoor van Verrebroek, Philip 
Heylinck, een halfbroer van hun niet residerende pastoor.607 

Zowel de kerkfabriek als de armenkas van Kieldrecht hadden 
vanouds enkele gemeten lands in bezit en brachten die jaarlijks in 
pacht. Al bestond er dan in het geheel geen parochieleven, het bis
dom attendeerde de deken er regelmatig op dergelijke kleine per
celen niet clandestien te laten gebruiken en de pachten goed te 
registreren. De ontvanger van de kerkfabriek, Willem Berenssen, 
wonend in de Clinge onder de parochie Hulst, en de ontvanger van 
de armenkas, Michael van Habroek in Vrasene, moesten regelmatig 

•M) R.A.G.B. 2039. 
^5) R.A.G.B. 2042: Staet ende ghesteltenisse vande Prochie van Kieldrecht. 
βι)β) A.E., II, fol. 24: deservitura dicti loei Den Doel competit in posterum dicto 

Pastori de Calloo privative usque ad revocationem. 

•°') D.V. 1624-1625. 

203 



hun boekhouding aan de deken voorleggen.βοβ In 1625 hadden de 
twee kassen samen ongeveer 600 gulden opgepot en omdat dit geld 
niet besteed kon worden aan de eigenlijke doelstellingen, vorderde 
bisschop Triest het op ten gunste van de kapel Ter Eecken.βοβ Toch 
moeten de inkomsten van de kerke- en armenkas niet veel te bete
kenen hebben gehad. Triest wilde er jaarlijks 10 ponden vlaams van 
besteden aan het salaris van de onderwijzer in De Doel. Maar deken 
Wandele schreef dat alle goederen samen die som niet eens oplever
den; de bisschop zou dat salaris dan maar moeten verminderen, luid
de zijn advies, of het op een andere wijze aanvullen.e10 

In 1632 woonden in De Doel 400 communicanten, officieel be
horend tot de parochie Kieldrecht. Hun orthodoxie was echter van 
twijfelachtig allooi. Volgens deken Wandele zijn ze bijna allen ket-
tersgezinde11 en hetzelfde constateert Triest nog in 1644.612 Het 
fort Liefkenshoek, waar een „minister haereticus" komt preken, 
wijzen zij als hoofdschuldige aan. Sociaal en economisch gezien is 
het Eiland van de Doel, ofschoon geen staats territoir, van dit fort 
afhankelijk en deze binding werd nog sterker toen na de zo vernede
rende slag bij Kallo in 1638 de staatsen de passages tussen het Eiland 
en Vlaanderen nog nauwlettender gingen controleren.61S 

In 1645, en nog bij de vrede van Munster, is de parochiekerk van 
Kieldrecht een bouwval en de parochianen op het geïsoleerde Eiland 
van De Doel, zijn ten naaste bij ketters. 

β»β) D.V. 1624; R.A.G.B. 3587: Register van de goederen, 1622. 
•o·) A.E., II, fol. 141, 6 augustus 1627; D.V. 1628. 
•l0) D.V. 1619. 
e11) D.V. 1633: illi qui reliquam partem isdus Insulae inbabitant paene omnes 
sunt haeretici; sunt hi sub parochia de Kieldrecht. 
β12) R.A.G.B. 127 sub anno 1644: sunt hic 400 parochiani quorum pars maior est 
haeretica inden Doel. 
61Э) R.A.G.B. 127 sub armo 1641. 
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§ 10. Rallo 
Patroon van de kerk: Sint Petrus; 

presentator van de сита: de abt van Sint-Pieters; 

dominus temporalis: de heer van Aarschot. 

Het zoute zeewater, een blind paard dat tweemaal per etmaal 
langskomt, spoelt bij hoog tij door de kerk en bij laag tij komt het 
vee er door de kapotte deuren binnen. Het dak is er al, maar de 
muren staan nog overeind, zo vertelt deken Maeye in zijn rapporten 
van 1610 en 1614.e14 Het vrije spel van wind, water en vee dateerde 
al van de tijd dat Parma zijn belegering van Antwerpen begon met 
de constructie van een schipbrug over de Schelde bij Kallo. Het 
daarvoor bestemde materiaal voerde hij met platte schuiten aan over 
de polders, die de Zeeuwen juist geïnundeerd hadden om hem uit 
de buurt te houden.ei5 Zijn ligging aan de Schelde als een waakhond 
voor Antwerpen, omringd door forten, maakte Kallo steeds weer tot 
een toernooiveldje voor vechtlustige kapiteins uit noord en zuid. 
Boer en burger hadden het natte dorp verlaten, zeker tot 1615 toe. 

In dat jaar raakte, zoals we zagen, het plan om op het Eiland van 
de Doel een parochie te formeren, van de baan. Kallo zou nu weer 
het centrum van het kerkelijk leven moeten worden, met als finan
ciële basis de tienden uit de drooggemaakte en uit de nog te herdij-
ken polders. Eigenlijk lag het dorp te excentrisch om centrum te 
kunnen zijn. Veruit de meeste boeren en landarbeiders woonden 
immers op het Eiland van de Doel en wie onder hen zijn naam van 
katholiek wilde hooghouden, stak op gezette tijden bij het fort de 
Feerie het water over om in Kallo ter kerke te gaan. Wanneer dan 
de dekenale verslagen iets meedelen over de parochianen van Kallo, 
gaat het steeds over déze katholieken in de polders. Wat bij de kerk 

614) D.V. 1610; 1614; de heerlijkheid Kallo hoorde in 1575 aan de graaf van 
Vlaanderen, later aan het huis Aarschot (De Seyn, a.w., dl. I, blz. 652); sinds 1639 
aan Magdalena Simons, echtegenote van Jan Broes; sinds 1647 aan Jan Baptist 
Cachiopin de Laredo, spaans koopman in Antwerpen, sinds 1662 tot aan de franse 
tijd aan de graven van Groesbeek (R. van Gerven, De kerk van Kallo, blz. 28). 
«15) De Potter-Broeckaert, a.-w., dl. XV, blz. 27; L. van der Essen, t.a.y., blz. 171; 
zie gravure in Geyl, a.w., blz. 281, 285. 
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woonde mocht geen naam hebben. Deken Maeye beschreef ons al 

hoe dit kerkje er rond 1614 uitzag. Toch kon bisschop Vander Burch 

16 mei 1615 het hoofdaltaar en het kerkhof herwijden. In de zomer 

van 1615 moeten er dus reparaties in en aan de kerk verricht zijn, 

vermoedelijk op kosten van de herdijkers. Het herdijkingscontract 

van 1614 verplichtte hen daartoe, evenals tot de levering van een 

woning voor de pastoor. Van dit laatste is nimmer iets terecht ge

komen; de pastoors woonden meestal buiten het dorp. Bovendien 

klagen bisschop en dekens zo aanhoudend over het miserabele exte

rieur van de parochiekerk, dat de herdijkers er in 1615 wel verdacht 

weinig penningen aan gespendeerd moeten hebben. Het is ook mo

gelijk dat pastoor De Schepper niet voldoende heilig geweld uit

oefende ten bate van zijn kerk. Deken Maeye had in alle geval geen 

hoge dunk van hem: hij vond die man maar zo-zo.618 Jan de Schep

per deed in 1616 vrijwillig afstand van Kallo en werd 4 augustus 

opgevolgd door Willem Middelton, een clericus uit het bisdom Ant

werpen. 6 1 7 Een half jaar later, 9 februari 1617, nam Cornelius van 

Hertssen het pastoraat over8 1 8 en op 28 november 1618 Henricus 

van Godtsenhoven.6 1 9 Geen enkele notitie in de bronnen geeft een 

verklaring voor deze snelle pastoorswisseling. We horen hun naam 

— verder geen bijzonderheden over hun persoon of werk. 

Toch moet in deze jaren het interieur van de kerk wat opgeknapt 

zijn, want deken Cardon vindt in zijn verslag van 1623 dat ze „satis 

nitida" is — vrij goed verzorgd, al wordt het sacrament dan wel in 

een duf hoekje bewaard.6 2 0 De pastoor deed er overigens de paas-

plechtigheden voor slechts 27 kerkgangers, daar de katholieken van 

De Doel weer eens geen permissie gekregen hadden voor de over

steek bij fort de Feerie. Van Godtsenhoven overleed op 27 april 

β1β) D.V. 1616: pastor in Calloo talis qualis dicitur et videtur. 
9 1 7) A.E., I, fol. 89. 

^ 8 ) A.E., I, fol. 90; R.A.G.B. 155; Van Hertssen werd pastoor te Kruibeke, ver

volgens in 1623 te Melsele (A.E., II, fol. 30), waar hij in 1639 overleed 

(R.A.G.B. 155). 
6 1 β) A.E., I, fol. 115; Van Godtsenhoven kwam uit het diocees Mechelen. 
6 2 0) D.V. 1623: servatur in cjuadam párvula et ohscura sacristía. 
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1625 e21 en werd 23 mei opgevolgd door Folianus de Glin.622 Deze 
kreeg, in tegenstelling met zijn voorganger weer een paspoort voor 
De Doel, maar de gouverneur van fort Liefkenshoek vroeg nu om 
een vrijgeleide voor de dominee, te verstrekken door de Serenissima 
Infante. Wat een absurd idee, is Cardons reactie daarop, nóóit toe-
toestaan!623 Het gevolg is natuurlijk dat de pastoor ook geen voet 
meer op het Eiland mag zetten, zoals hij bisschop Triest vertelde bij 
diens visitatie in Kallo op 5 juli 1627.624 Triest noteert onder die 
datum in zijn itinerarium dat de kerk van het noodzakelijke is voor
zien, maar de biechtstoel, de doopvont en de preekstoel vindt hij 
,,vilis" — waardeloos. Toch dringt hij niet aan op beter meubilair, 
want, zegt hij, de kerk ligt buitendijks en somtijds staat het water er 
tot manshoogte in.825 Het lijkt overdreven, maar ook deken Wandele 
schrijft zo in 1628 en hij voegt er aan toe dat er geen schijn van kans 
is op een herdijking en het zou te duur worden de kerk alleen met 
dijken te beschutten.026 Geen wonder dat het gebouw een zeer drin
gende reparatie nodig had,627 maar ook in Kallo moeten de decima-
toren daarvoor bijspringen volgens de wet en hoe vaak ook de dekens 
bij deze heren aankloppen, het baat niets zolang de herdijkingscon-
tracten van De Doel nog van kracht zijn. De situatie wordt nog troos-
telozer als in 1633 soldaten hun kampement opslaan in de kerk. 

β ί 1 ) Α.E., II, fol 87; de concursus voor de opvolging werd aangekondigd voor 

9 mei Drie clerici kwamen opdagen, De Glin werd gekozen, door de abt van St. 

Pieters-Gent gepresenteerd, door de bisschop 23 mei benoemd contulit dictam 

curam. 
в 2 г) A E., II, fol. 88, R A G В 155, Pieter de Glin, die m september 1609 te 
Hulst zijn eerste mis deed, onderwijzer was aldaar (G A H stdr. 1609-1610) en 
later „capelaen van haere hoocheden", was zijn broer en exécuteur testamentair 
(R .AGB. 2044), 22 mei 1626 werd Folianus benoemd tot deservitor van De 
Doel, misschien dat deze formaliteit hem gemakkelijker een paspoort deed ver
krijgen (AE., II, fol. 113). 
β2'ί) D.V 1626 Gubernator haereticus in Liefckenshoeck petit ut pastor procure! 

salvum conductum pro ministro haereüco a Serenissima Infante ut et ipse ad 
Doelenses venire possit, quod absurdum et nullo modo permittendum. 
e24) В 136 Itinerarium non est ei licitum ad eos transiré. 
925) ibidem ecclesiam inverni aestibus mans expositam ita ut subinde aqua ad 
altitudinem vin excrescat m ipsa ecclesia. 
β2β) D.V. 1628 per tempestas maris aliquando alte repletur aquis, nec ulla appa-

rentia de reaggeranda, et sola ecclesia nonmsi maximis expensis posset reaggerari. 

«') R A G B . 127 sub anno 1627; D.V. 1629. 
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Deken Wandele laat het Sacrament en enkele schilderijen verwij
deren en protesteert voorzichtig bij de bisschop. Maar wat kan Triest 
doen? De kolonel die beslag legde op de kerk tot een nieuw fort ge
bouwd zou zijn, was zijn eigen broer.e28 

Ook met de pastoors is het droevig gesteld: Van Godtsenhoven 
overleed in 1624, Folianus de Glin in 1628, diens opvolger Paulus 
vande Velde in 1632 en Cornelius de Roy in 1635.e29 Bisschop noch 
deken schrijven iets over hun ziekte of doodsoorzaak. Deze pastoors 
kwamen in de parochie, woonden in het fort Sinte Marie of te Beve-
ren, ze celebreerden in een vochtige kerk voor luttele gelovigen, ze 
bezochten de katholieken in De Doel als ze een paspoort konden 
krijgen, ze moesten het stellen met een krappe kerkekas, ze preekten 
en gaven katechismus als er toehoorders waren, ze struikelden in het 
dorp bijna over het krijgsvolk — uit deze notities van de deken 
treedt niet het beeld van een vredig en genoeglijk pastoraat naar 
voren en toch ontbrak het niet aan candidaten voor deze job. IJver 
voor de Heer, een bijna missionaire moed om in die moerassige en 
ketterse hoek van het land de zielen te redden van de ondergang 
mag hun drijfveer zijn geweest, de zeer attractieve dos ситае van 
Kallo zal de ambitieuzen evenmin koud gelaten hebben. De pastoor 
was er tiendheffer van formaat en dank zij de compensaties uit de 
polders van De Doel vloeide er een milde stroom penningen naar de 
pastorie,630 naast de gewone taxa fastoralia. 

Cornelius de Roy was 13 juni 1635 overleden; op de 28ste daar
aanvolgende ontving Henricus Hesius het pastoraat en het royale 

e2«) D.V. 1633; vergelijk Biogr. Nat., dl. XXV (1930) kol. 632. 
eî») R.A.G.B. 155¡ P. van de Velde, geboortig uit Brugge, te Leuven ingeschreven 
op 26 november 1620 (Schillings, a.w., dl. I, blz. 74), werd na herhaalde con
cursus benoemd op 23 december 1628. De Roy was 12 december 1632 benoemd 
(A.E., II, fol. 273). 

*га) In 1574 beliep het inkomen al 1000 gulden per jaar, bij een aantal van 350 
communicanten (J. de Wilde t.a.p. blz. 53); vergelijk D.V. 1610; 1629; 1630); 
in 1631 steeg het pastoorsinkomen boven de 1200 gulden; wat deze grens pas
seerde moest hij aan het seminarie afstaan. In 1632 was dit 300 gulden. De 
pastoor ontving 800 gulden van de bedijkers van het Eiland; dit contract was door 
Triest in 1633 met 6 jaren verlengd à 900 gulden per jaar (R. van Gerven, De 
kerk van Kallo, blz. 17); verdere tienden kwamen uit de Beverenbroekpolder, 
herdijkt in 1617-1618 (R.A.G.B. 2044, contract). 
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inkomen.631 Direct nam hij de kerkreparatie ter hand — en wéér 
horen we niet of de herdijkers hun portemonnee openden — verbe
terde het interieur en poogde met lapmiddelen het Scheldewater op 
een afstand te houden. Bisschop Triest aanschouwde het met welge
vallen bij zijn visitatie van 20 augustus 1636 en hij prees de pastoor 
als „bonus, diligens, gratus suis" — vol goede moed en gezien bij de 
mensen.632 Hesius woonde in Beveren, wat zijn parochianen met 
beviel,633 maar hier speelde nog de zich al jaren voortslepende ruzie 
lussen de herdijkers die contractueel voor een pastorie moesten zor
gen, en de pastoor die het volgens hen als rijke tiendheffer zelf maar 
moest bekostigen 634 Op 16 januan 1637 gaf het bisdom Hesius ge
woon het bevel om het huis van een zekere N. vande Bossche, dicht 
bij de kerk van Kallo, aan te kopen als pastorie. Zijn inkomen was 
ruim voldoende, de ingelanden zouden toch niet over de brug komen 
en bovendien zou de bisschop hem binnenkort verbieden nog langer 
in Beveren te wonen.635 Nu de pastoor zich ter plaatse zou vestigen, 
kon hij ook met meer kracht van argument proberen een paspoort te 
krijgen voor De Doel. En mocht hij hierin toch niet slagen, dan zag 
het bisdom hem graag contact opnemen met priesters uit de buurt 
van Bergen op Zoom, die dan in geval van nood de Schelde zouden 
kunnen oversteken om de Doelenaren bij te staan 636 

Een rustig pastoraat was ook Hesius niet beschoren van 13 tot 21 
juni 1638 was Kallo het centrum van een hevige strijd tussen staatse 
troepen onder Willem van Nassau-Siegen en spaanse onder de kar-

e31) R A G В 155, de concursus was daags tevoren gehouden ( R A G В 2827); 
zie over Hesius ook blz 34, 35 
i S 2 ) B. 136 Itinerarium 
βs' ,) R A G В 127 conqueruntur mcolae de non residenha pastons 
e S 4) R A G В 181, instructio 1629, 1630, D V. 1629 cum pastor habet opimas 
décimas difficulter compelh poterunt decimatores ad exstructionem domus pastora-

lis, tentabitur tarnen 

«") R A G B . 2819 
в з ' ) R A G B . 2827, d d . 1 mei 1636 ut conetur cum ahquo presbytero neutrali ex 
partibus Bergensibus convenire quatenus eo tianseat et sacramenta ш necessitate 
admimstret Doelensibus 
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dinaal-infant Ferdinand.637 Het militair geweld joeg de inwoners het 
dorp uit, staatse bendes plunderden de kerk, de huizen lagen in puin. 
Bisschop Triest kwam ruim een maand later de situatie m Kallo en 
in het buurdorp Verrebroek opnemen. „Misera harum parochiarum 
facies" — het is ellendig om te zien, schrijft hij in zijn reisjournaal. 
Het is zeer aannemelijk, al moeten we niet vergeten dat het dorp al 
jarenlang verre van florissant was. Triest kon in elk geval het vormsel 
toedienen in de kerk en hij consacreerde er twee altaren.688 In de 
maand september van 1638 kwam bovendien Bartholomeus de los 
Rios y Alarcon, een Augustijn, er met uitbundig oratorisch élan de 
„Slavernij van Maria" prediken, waarbij middels een imposante 
scheepsprocessie vanuit Antwerpen een nieuw Mariabeeld in de kerk 

β37) Wagenaar, a w , dl XI, blz 271, 272, Wijn, ta.-p. blz 276, R. van Gerven, 

De slag te Kallo, in A O.K.W, jrg L (1938), blz 7 e ν , De Moreau, я w, dl. V, 

blz 479 De zware nederlaag van de staatsen was in Antwerpen met grootse 

feesten gevierd. Rubens ontwierp er een praalwagen voor, de „Laurea Calloana" 

(RA. d'Hulst, Olteverfschetsen van Rubens, uitgave Openbaar Kunstbezit 1968, 

afb. 24), gedenkpenningen werden geslagen, Adriaan Poirters babbelde erover op 

rijm Den Hollantsche Gael af van Calloo, 

'tsaemenspraeck tusschen eenen Hollantsche Borger ende Schipper. 

Ghedruckt te 's Graevenhaeghe inden ghequetsten Orainge-appel. 

waaruit SCHIPPER 

Lief vnendt de kans is heel verdraeyt, 

En onsen aenslagh is bekaeyt 

Al hadden wy daer memgh schip, 

Wy syn daer uyt, wy hebben slip 

Ghy reekent hier al sonder Weert 

Soo 't is ghewonnen, ist verteert, 

Calloo, KAEL-AF 'tis daer het was, 

En wy syn quyt den heelen bras 

lek stack van kant, al wast my leet, 

Want oock int water wordent heet, 

Wy lieten daer gheweer en spaey 

Die 't met ontquam badt om genaey 

Vergelijk E Rombouts Adnaan Poirters, volksredenaar en volksschrijver, Davids

fonds, Keurreeks XVII (1937), blz 86 e ν 

«»о) В 136 Itmeranum sub 1 augustus 1638, A E , III, fol. 102 
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werd geintroniseerd.6S9 Kallo zou m al zijn schamelheid een populair 
pelgrimsoord worden door de combinatie van dit speciaal type Maria
devotie en de losgepreekte volksdrang om God eerherstel te bieden 
voor de profanaties van de heretici hier en elders. Wat zich in andere 
bedevaartsoorden voordoet, kwam ook in Kallo tot bloei· „wonderen" 
en de verkoop van devotionaha. De ornamentenng van het kerkinte-
neur voer er wel bij. Na zijn visitatie van 1641 noteerde Triest dat 
de pastoor niet voldoende attent was bij het onderzoek van mirake
len, die gebeurd zouden zijn,640 maar direct daarop volgen dan weer 
de welbekende trivialiteiten over de kerkelijke boekhouding, het sala
ris van de koster, dorpsruzies, het ongeoorloofd gebedel door paters, 
de namen van geloofstwijfelaars of paasverzuimers, kortom de alle
daagse parochieprobleempjes kwamen weer tussen de waskaarsjes 
opduiken. Pastoor Hesius heeft dan dit pelgrimsoord al verlaten voor 
de stad Hulst en de zorg voor de 30 katholieken rond het dorpskerkje, 
waar de Mariadevotie niet taande, en voor de 150 in de polders van 
De Doel,841 is sinds 1639 overgenomen door Cornelius Gilbau,ei2 

die in 1645 samen met zijn parochianen uit Kallo verdreven werd 
door de laatste botsingen tussen staatse en spaanse troepen e43 en pas 
na de vrede van Munster zijn schaapjes weer kon verzamelen 

e39) R. van Gerven, De slag te Kallo, blz 18, Triest had op 7 september dit beeld, 
een schenking \an de kardinaal-infant Ferdinand, te Antwerpen gezegend Terwijl 
op 8 september de scheepsprocessie vanuit Antwerpen vertrok, reed Tnest over 
land naar fort Sinte Marie, wachtte daar het beeld op en begeleidde het naar de 
parochiekerk (A E., III, fol. 104). Hijzelf, zijn secretaris Le Monier, pastoor Hesius 
e a lieten zich als „slaaf" inschrijven Pater Bartholomeus was „Regis cathohci 
ecclesiastes" en een van de prominente clerici die in 1644 hun opinie over de 
"Augustinus" van Jansemus deponeerden bij aartsbisschop Boonen hoogstpersoon
lijk (Ceyssens, L'enquête blz. 31) 
el0) R A G В 127, visitatie 1641 pastor non satis invigilai nee habet sufficientem 
curam ut informet se super miracuhs ibidem conüngennbus, Pastor non satis 
zelosus in examinandis et notandis miracuhs, ibidem visitatie van de deken 1642 
mira quae contingunt non notantur пес fit debita inquisitio ventahs. 
" ' J В 136 Itineranum, 1 jum 1642, R.A.G В 181 mstructio 1641 aucta est hie 
plunmum devotio erga В. Virginem post victoriam contra Hollandos obtentam; 
quae diligentia pastons ultenus promovenda. 
e4S) R A.G В 155, Gilbau, geboren te Brussel, was baccalaureus in de theologie 
(Schdlmgs, я.ш, blz. 208) 

e*3) Chronique de Castro blz 288, R.A.G.B. 127 sub anno 1646 omnia sunt 
vástala et vue unum parochianorum residet. 
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§ 11. Verrehroek 
Patroon van de kerk B. Maria; 

presentator van de cura de abt van Stnt-Pteters-Gent en de abt van 
Orangen beurtelings, 
dominus temporalis· de heer van Aarschot. 

Dezelfde watervloed die Kallo in 1584 overviel, slokte ook Verre-
broek op, vergeets geofferd voor de redding van Antwerpen. Als het 
juist is wat Dionisius Harduyn noteerde, dat Verrebroek in 1574 
ongeveer 1300 communicanten telde,844 dan is die dijkdoorbraak 
voor dit dorp zeer rampzalig geweest. Ondanks velerlei herdijkingen 
is dat aantal in later jaren niet meer bereikt· in 1650 waren er slechts 
ongeveer 250 communicanten.64''' 

Evenals zijn buurparochie Kallo dankt Verrebroek de wederopbloei 
aan de sluiting van het Bestand, waardoor herdijking van de bevloei-
de polders mogelijk werd. In 1615 is een deel van de parochie weer 
drooggevallen.646 Het kapitaal voor deze werken kwam vooral uit 
Noord-Nederland. Hoofdbedijkcr en -financier was Marmus Werc-
kendet, dijkgraaf van de Oud-Noord-Bevelandpolder.e47 De pastorie 
van Verrebroek bezat geen landen in deze heidijkingen; wel was bij 
het in 1614 met de financiers geloten contract beslag gelegd op de 
zogenaamde pastorale tienden, waartegen de bisschop in 1616 zou 
protesteren. Deze tienden zouden immers de financiële basis moeten 
vormen voor een eventuele pastoorsbenoeming. Het contract lijkt ge
maakt te zijn buiten alle kerkelijke medezeggenschap om, want van 
de compensaties, die bij dergelijke transacties volgens usance aan de 
pastoor werden „gegarandeerd", is hier geen sprake. De vacante 
kapelanie en het armbestuur van Verrebroek hadden wél enkele per
celen grond in eigendom, nu liggende in de droogmakingen. Omdat 

e14) De Wilde, t.a.p blz. 55 
в 1 а) В. 136 Itinerarium. 

e«) R A G.B. 3592, D.V. 1615, A.E , I, fol. 67. sub 16 februan 1615. mits de 
voorseyde parochie o\er dertich jaeren mette zee ghemeene heeft gheleghen 
e'17) De Werckendets waren afkomstig uit Zienkzee en golden als zeer deskundig 

op het gebied van bedijkingen Drooggevallen polders verkavelden zij bij voorkeur 
in rechthoekige percelen, wat het overzicht en de bewerking ten goede kwam. 
Vergelijk M. P. de Bruyn, Over dijkgraven en polderjongens, m Archief van het 

Koninklijk Zeeuws Genootschap van Wetenschappen 1970, blz. 105 
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deze instellingen echter evenmin beschikten over een reserve, die in 

de herdijkingen gestoken zou kunnen worden, had de bisschop 16 

februari 1615 verlof gegeven om de kerkklokken „aende insetene 

van Zele t'engaigeren voor zeker somme van penninghe omme mette 

zelve te volbringhen d'oncosten vande dicaige".e48 Dit verlof was 

overigens post factum aangevraagd, want deken Maeye wist op 8 juli 

1614 al te vertellen dat die klokken aan de parochie Zele verpand 

waren.e49 

In 1615 wonen er rond de resten van de kerk zes tot acht gezin

nen en de hoofdbaljuws van het land van Waas hebben het dorpje 

al weer van een magistraat voorzien. De griffier van deze magistraat, 

Pieter Geertmyt, diens broer Jacques, ontvanger van de heerlijkheid 

Beveren en de pastoor van Beveren, Joannes Arboreus, tevens de-

servitor van Verrebroek, stelden in 1616 samen een plan op voor de 

restauratie van de kerk, de bouw van een pastorie en een regeling 

voor het inkomen van de te benoemen pastoor en onderwijzer.e50 

Ze adviseren om de toren van een soort afdak te voorzien en dat 

„veur den tyt van twee jaeren een aultaer gesteh werde onder de 

torre met afschudden van een plecke daerneffens inde welcke tghe-

meente zal cunnen ghedient werden vande goddelicke dienst ende 

sermoenen ende catechisacie..." De pastoor moet voorlopig tevreden 

zijn met een paar huurkamers, maar „naer texpireren van deerste 

uutterlicke van tweede jaer zal tghemeente debuoir doen opde oude 

priesterage ofte een andere bequaeme plecke en pastorael huus op te 

rechten". Voor de regeling van de competentia pastoris wordt de hulp 

van de bisschop ingeroepen en in een suppliek aan de Aartshertogen 

verzoekt deze dat de bedijkers verplicht zullen worden de pastorale 

tienden waarop zij beslag legden als deelname in de herdijkings-

cnkosten, weer aan de pastoor terug te geven „deurdien hy niet en 

heeft een stuver incommen dan int recht vande voorzeyde tienden 

van welcke hy niet behoort ghefrustreert te zyn, die hem iure divino 

et humano toecommen". De Aartshertogen laten de suppliek retour-

·«) A.E., I, fol. 67. 
β ω ) D.V. 1614: habet duas campanas, quae iam sunt in parochia de Zele. 
•5°) R.A.G.B. 2099; Arboreus was sinds 1611 pastoor te Beveren (В. 155), waar 
hij in 1648 overleed (В. 156). 
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neren met een toestemmende apostille, maar als pastoor Arboreus 

tijdens de verpachting van de tienden in augustus 1616, wijzend op 

deze apostille, bij de herdijkers die pastorale tienden claimt, halen 

deze heren hun schouders op.651 Na veel deliberatie gunnen ze de 

pastoor de drie en dertigste manipel (schoof) over alle nieuwe landen 

en Arboreus accepteert dit, want, schrijft hij naar de bisschop, die 

manipel zal zo te zien méér opbrengen dan die kale pastorale tien

den. e5z Hij heeft wel op het goede paard gewed: in 1623 brachten 

deze schoven al 500 gulden op en het contract zou duren tot 1644.e53 

Nu het overleg tussen de clerus en de magistratuur van Verrebroek 

over de woning en het salaris van de pastoor tot blijkbaar bevredigen

de resultaten had geleid, kon het bisdom tot een benoeming over

gaan. De acta episcopati« geven dan onder 14 mei 1616 de naam van 

een zekere Bonifatius Philaeus, benoemd voor het pastoraat in deze 

parochie — collata est iure devoluto cura, aldus de officiële formule

ring. β 5 4 Ik vermoed dat deze man zich bijtijds bedacht, alvorens in 

de woestenij van Verrebroek te gaan wonen. Geen enkele nota van 

de visiatoren vermeldt zijn aanwezigheid en bovendien zegt Arboreus 

van Beveren dat hemzelf voor het jaar 1616 de deservitura van Verre-

broek was toegewezen en dat hij, voor zover het financieel een haal

bare kaart is, een priester zal sturen voor de kerkdienst op zon- en 

feestdagen.656 Hij meende deze geestelijke wel 14 ponden vlaams per 

jaar te kunnen betalen en aan de meekomende koster-misdienaar 2 

ponden. Hij had verder de kerkwijdingsdag van dit jaar al ter plaatse 

gevierd met enige ceremonie, een preek en een processie onder een 

toeloop van meer dan duizend mensen, als je de verhalen moest ge-

*51) R.A.G.B. 2099: persuadebant enim sibi quod apostillam libelli nostri apud 

Principes absque ullo negotío possent evertere. 
β 5 2) ibidem: accipio conditionem et eo maxime quod ex dicto manipulo mihi multo 

plus affulget lucri et commodi quam ex nudis pastoratus decimis. 

·«) R.A.G.B. 2099, status ecclesiae 1623. 

•H) A.E., I, fol. 86. 
β 5 5) R.A.G.B. 2099, brief van 28 mei: ende voor dit jeghenswoordigh loopende 

jaer heeft synder Eerw1 ghestelt den Pasteur van Beveren veur deserviteur de-

welcke hem zal tevreden houden mette pastorale tiende ende indien dezelve 

bastant is, zal ghehouden zyn alle sondaghen ende dhoogtyden eenen priester te 

zenden omme daer messe te doene ende te catechiseren; dies zal tmagistraat be

schicken zulcxs als van noode is tot celebreren van de messe. 
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loven, waarbij veel ketters, die zich overigens netjes gedroegen.β5β 

Pastoor Arboreus heeft zich veel moeite getroost voor de wederop-

bloei van de parochie Verrebroek, zonder vergoeding te vragen: hij 

verwachtte deze van Hem die de duisterheden hier beneden zal ver

lichten. 6 5 7 Verrebroek werd dus enkele jaren vanuit Beveren be

diend. Op 21 april 1619 was bisschop Boonen in Leuven en had 

daar een gesprek met een zekere Philip Heylinck over de vacante 

cura van Verrebroek.658 Heylinck aanvaardde het pastoraat en toen 

Boonen aan het einde van de maand in Hulst verbleef in verband 

met de affaire Maeye, introduceerde hij persoonlijk deze jonge pas

toor, een halfbroer van Maeye, in de parochie Verrebroek.659 Hij 

reconcilieerde er tevens het „torenkerkje" en een altaar en diende het 

vormsel toe.ββ0 Als Heylinck dan in 1623 de status ecclesiae beant

woordt, woont hij al in een eigen pastorie, terwijl hij daarnaast in de 

opgelapte kerktoren beschikt over een optrekje, waar hij de ornamen

ten opbergt „ob metum hostium vicinorum" — uit vrees voor de na

bije vijand; reden waarom hij er ook wel eens bleef slapen. Hij be

waarde er zelfs een tijdlang het Sacrament, maar deken Cardon 

vond dit stijlloos en daarom kocht de pastoor een tabernakel.061 Het 

kerkgebouw bleef overigens, tot na de vrede van Munster, een bron 

e 5 6) R.A.G.B. 2099, brief van 18 augustus 1616: si vox populi sit fide digna 

plusquam mille homines ibi visi fuerunt; nullus haereticorum (etsi multi divino 

officio interfuerunt) repertus est qui nobis scandalum darei. 
6 6 7) ibidem: mihi enim nihil desidero lucri temporalis sed hoc unicum opto ut 

qui nos visitavit oriens ex alto dignetur illuminare his qui in tenebris et umbra 

mortis sedent. 
β 5 β) A.E., I, Fol. 118. 
β 5 β) R.A.G. 2099 status ecclesiae 1623 op 30 april; Heylinck was in 1610 possessor 

van het Gislenus-altaar in het hulsterse hospitaal; in 1613 studiosus S. Theologiae 

Lovanii en possessor van het Willibrord-altaar van de hulsterse kerk; in 1615 

studiosus S. Theologiae Lovanii in maiori collegio theologorum; in 1616 S. 

Theologiae Baccalaureus Lovanii; in 1617 eveneens (R.A.G.B. 3592 dekenale 

afrekeningen). Ofschoon Heylinck van origine geen Hulstenaar was, vierde hij 

er in 1617 toch zijn eerste mis, want hij was „broeder van deken Maeye". Naar 

gewoonte betaalde de magistraat de kosten van het feest en dineerde mee (G.A.H. 

stdr. 1616-I6I7, fol. 47). 
β«·) A.E., I, fol. 118. 
ш) R.A.G. 2099; D.V. 1624-1625: Ven Sacr. pastor servabat in sua sista in turri 

ubi ipse dormiebat, quod indignum erat; monui ut quamprimum emeret capsulam 

per scriniarium factam in summo altari. 
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van machteloze ergernis voor bisschop en dekens. Zijn extreme ver

waarlozing was ten dele te wijten aan Heylinck zelf, die „sordidus" 

is op materieel en ook op pastoreel gebied/62 ten dele aan het sol

datenvolk, dat tijdens een „allerme" in 1626, toen staatse troepen in 

Kieldrecht zochten te landen,683 naar Verrebroek was gedirigeerd. 

Het legerde zich onder de toren en in de eerste helft van de kerk.ββ4 

De parochianen volgden toen de kerkelijke diensten in de andere 

helft: het koor en een stuk van het schip, waar de preekstoel, de 

biechtstoel en de doopvont eveneens een plaatsje gevonden hadden 

en dat afgedekt was met een strodak.ββ5 

Philip Heylinck wisselde op 7 september 1633 de onzaligheid van 

Verrebroek voor de zaligheid van de hemel en op 10 oktober nam 

Nicolaas Dubois de vele lasten en de weinige lusten van de bouw

vallige kerk en van de door soldaten overstroomde parochie op 

zich.e60 Hij heeft ze niet lang gedragen, want hij overleed begin 

januari 1637.667 Triest had hem bij zijn visitatie van 20 augustus 

1636 geprezen als „bonus, diligens, gratius suis" — goed, ijverig, ge

zien bij de gelovigen, een overigens stereotiep predikaat dat de be

treffende tekent als iemand die zijn kerk en pastorie keurig onder

houdt, de parochianen weet op te porren en vooral niet over de tong 

gaat. De bisschop zal het des te vlotter neergeschreven hebben, waar 

Dubois' voorganger Heylinck van dit alles ongeveer het tegenbeeld 

vormde: zelf onverzorgd, zijn kerk en pastorie vuil, exorciserend op 

een verdachte wijze, een uithuizige man die vaak bij zijn halfbroer 

M ï) Pastor in vita et moribus parum dissolutus (R.A.G.B. 127 sub 1630); sordidus 
circa Ven Sacramentum, ornamenta et ipsam ecclesiam (ibidem 1631); vascula 
vilissima et calix (ibidem 1627); nullam aut parvam habet curam catechismi 
(ibidem 1629); computus valde obscuri et inordinati (ibidem 1628); ecclesia non 
est nitida (D.V. 1628). 
e63) E. H. Vyncke, Geschiedkundige schets over de kerk van Verrebroek, in 
A.O.K.W. jrg. XXXI (1914), blz. 82. 
c '4) R.A.G.B. 127 sub anno 1627: sunt in anteriori ecclesia fabrícala tuguria 
militum unde magnum imminet periculum incendü. 
ββ5) В. 136 Itinerarium; vergelijk Vyncke, t.a.p. blz. 83. 
" · ) R.A.G.B. 155. 

"67) R.A.G.B. 2819: op 19 januari werd de concursus voor Verrebroek aangekon
digd per 31 januari. 
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in Aalst zit en van hetzelfde sop — „incontinentia" — overgoten 
scheen te zijn.ββ8 

Na Dubois fungeerde pastoor N. Lettinck ongeveer twee jaren in 
Verrebroek. Hij heeft de rampen meegemaakt die het dorp troffen 
toen in juni 1638 Noord en Zuid bij duizenden elkaar bevochten 
rond Kallo. De kerk en de pastorie van Verrebroek werden verwoest 
door de ketters — per haereticos — schrijft de bisschop, wiens zegs
lieden dan in het strijdgewoel wel heel nauwkeurig de inslaande 
kanonskogels van vriend en vijand gevolgd moeten hebben.e89 Bijna 
alle mensen zijn gevlucht, hun huizen liggen in puin, hun akkers 
zijn vertrapt, noteert hij verder op die eerste augustus. De bisschop 
vindt Verrebroek een „horrendus locus" — een huiveringwekkend 
oord.670 Dit bezoek heeft hem wel zeer geëmotioneerd en tot over
drijving verleid. Want hoe kon hij in zo'n kapotgeschoten kerk het 
vormsel toedienen en aan wie, als er zovelen op de vlucht zijn ge
slagen? Niet alleen deze ceremonie verrichtte hij tijdens die visitatie, 
hij zegende tevens het hoogaltaar en borg er relieken in,071 al even
min een bij puinhopen passend plechtigheid. Pastoor Lettinck genoot 
in Verrebroek geen goede naam, maar de bisschop meende dit door 
de vingers te moeten zien, tot hij een ander gevonden zou hebben 
voor deze 'parochie.672 Van onverwachte zijde werd hem daarbij hulp 
verleend: Lettinck overleed begin december 1638 en nog vóór kerst
mis was de vacante cura bezet door Nicolaas de Witte.β73 Uit de mis-

•es) D.V. 1633: intellexeram quaedam de non bona vita huius (i.e. Heylinck) sed 

de moituis nil nisi bonum. Hoc boni de ipso audivi quod ad mortem se bene 

praeparaverit. Nota van Triest in de marge: requiescat in pace. 
, β β ) В. 136 Itinerarium sub 1638: visitamus hanc per haereticos destructam ec-

clesiam in qua nihil integrum remanserat; R.A.G.B. 181 instructio 1641: urgeantur 

parochiani ut refundant pecunias pro restauratione domus pastoralis, ab hoste 

totaliter destructae. 

' 7 0 ) B. 136 Itinerarium sub 1 augustus 1638: pastor male audit; sed dissimulandum 

donee alius inveniatur in tam horrendo loco. 

•") A.E., III, fol. 102; consecravit summum altare immissis reliquiis undecim 

millium Virginum. Triest moet voor hen een bijzondere verering hebben gekoes

terd of van hen een bijzondere voorraad relieken hebben gehad. Hij legde ze 

eveneens in de altaren van Pauluspolder 1628; Hulst 1629; Kallo 1638; in de 

huiskapel van de Comitissa de Nassau in het kasteel van Ronse in 1639 (A.E. 

passim.) 

•τι) Vergelijk noot 670. 

»'») A.E., III, fol. 112, 22 december 1638. 
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moedige notities van Triest en Hesius lezen we dat in deze jaren 
het exterieur van de kerk nog steeds miserabel is.674 Vermoedelijk 
waren de tiendheffers niet bereid in deze turbulente tijden hun geld 
uit te geven aan een kerkgebouw dat voor de helft een permanente 
kazerne was. De bisschop maakte zich echter groter zorgen om pas
toor De Witte, die zeer weinig voelt voor vespers, preek en kate-
chese, voortdurend overhoop ligt met zijn koster en de griffier, een 
hartstochtelijk drinker is en zijn huishoudster overal mee naar toe 
neemt.675 Luidde in 1641 het oordeel over hem al: hij verwaarloost 
de hele boel, in 1646 verzuchtte Triest: hier heerst opperste wan
orde, e76 en dit slaat behalve op de inertie van de pastoor, ook op de 
aanblik die de parochie biedt: de oorlog dunde deze gemeenschap uit 
tot nauwelijks honderd gelovigen, het dak van de kerk en van de 
toren is ellendig, de muur van het kerkhof omgevallen. Toch schij
nen de plunderende franse en staatse troepen bij hun laatste zomer-
campagnes vóór de vrede van Munster het dorpje Verrebroek niet 
totaal geruïneerd te hebben.677 

§ 12. Vrasene 
Patroon van de kerk: H. Kruis; 

•presentator van de cura: de bisschop van Doornik en de abt van 
St. Pieters-Gent, beurtelings; 
dominus temporalis: de graaf van Vlaanderen. 

Het is te begrijpen dat Vrasene, schakel in de forten- en schansen
keten vanaf Antwerpen tot aan Sas van Gent, het geweld en de 
plundering van de internationale bendes, die elkaar onder staats of 

^4) В. 136 Itinerarium sub 1641: visitans banc ecclesiam invenit eam in antiquo 
misero statu; ibidem 1642: eodem die visitata fuit et haec ecclesia et inventa in 
pari statu quo supra, defectu mediorum. 
e 7 5) B. 136 Itinerarium sub 1641: pastor negligens in dicendis vesperis, concionan
do et catechisando ac in procurandis rebus ecclesiae; R.A.G.B. 127 sub 1646: 
pastor in perpetuis dissentionibus cum greffiario et custode. Deditus potationibus, 
frequentus in tabernis etiam visus in vigilia palmarum. Circumducit ubique suam 
ancillam. 

•^) В. 136 Itinerarium sub 1641: in summa totus negligens; ibidem 1646: magna 
hic confusio omnium. 
»") Chronique de Castro, blz. 203 e.v; 288. 
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spaans vaandel bevochten, niet is ontkomen. Tot 1606 leefden de 

dorpen langs de noordelijke limieten van het Waasland onder een 

permanent alarm voor raids door staatse legerafdelingen vanuit Zee

land en West-Brabant.678 Toch bleek Vrasene, als aan het begin van 

de zeventiende eeuw bisschop en deken hun eerste notities schrijven, 

niet zo deerlijk gehavend als andere dorpen van het gewest: geen 

wateroverlast in de woonkern, geen verwoeste kerk, geen uitgestorven 

straten, zelfs geen geharrewar om het inkomen van de pastoor. In 

1606 kon vicaris-generaal Adriaan Varaeus de kerk van Vrasene, die 

bij een storm op pasen van hetzelfde jaar weer veel schade had op

gelopen, reconcilieren67β en als bisschop Maes 7 juni 1611 deze 

parochie voor het eerst sinds mensenheugenis visiteert, komt uit zijn 

notities het beeld van een bijna ideale gemeenschap naar voren, 

vredig en wel geordend, bekwaam geleid door een onberispelijke 

pastoor, slechts één ketter onder de 790 communicanten, peis en vree 

met de magistraat, een kerk die van binnen en van buiten ongeveer 

in de puntjes is: sacristie, klok, uurwerk, tabernakel, doopvont, 

beelden, godslamp, vensters, missaal, zangboeken enzovoort. Wat 

ontbrak er nog? Zelfs de dakgoten zijn solied, constateert Macs te

vreden. Toch is er niets volmaakt in dit ondermaanse: de bisschop 

mist een corporale onder het Sacrament en er is geen biechtstoel!680 

Gelukkig voor deken Maeye dat die biechtstoel ontbreekt, nu valt er 

tenminste nog iets aan te merken in Vrasene. In elk dekenaal rap

port komt hij er op terug, elk jaar tikt hij de pastoor op de vingers, 

tot hij in 1620 triomfantelijk noteert: „habet sedem confessionalem" 

— hij heeft een biechtstoel geplaatst! Andere futiliteiten uit die rap

porten: de pastoor vergeet jaar op jaar een specificatie van zijn goe

deren over te leggen en zijn kapelaan speelt vaak mee in de schut

terij. e81 

Pastoor over deze voorbeeldige parochie is de benedictijn van de 

abdij Sint Pieters te Gent, Floribertus de Klerk, sinds 1601 opvolger 

van Antoon Stocquens.e82 Bisschop Maes prees hem al bij de visitatie 

e78) Ua.p. blz. 138-155. 
tn) Op 6 augustus volgens R.A.G.B. 2113, status ecclesiae 1623. 
ββ0) R.A.G.B. 167/2, visitatio Maes 1611. 
e 8 1) D.V. 1616; D.V. 1618: saepe in publica platea Judit palmaria. 

«8г) R.A.G.B. 2113, status ecclesiae 1623. 
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van 1611, ook de dekens geven gunstige testimonia683 en zelfs Triest 
kan niets op hem aanmerken. Na elke visitatie toonde hij zich te
vreden over de kerk, maar hij zou zijn ware aard verloochenen zo hij 
niet ergens een klein mankement wist aan te wijzen: aan de doop
vont, het tabernakel, aan een parament, aan een kelk. De pastoor 
voldeed stipt aan deze wenken en even stipt noteerde Triest dan in 
zijn registrum defectuum, naast de regel van het gesignaleerde de
fect, het jaar en de wijze van verbetering. In 1629 oordeelde hij dat 
de kerk van Vrasene kon wedijveren met alle kerken van het Waas
land, ja zelfs met die van enkele steden, máár — en hier komt zijn 
scrupulositeit weer om het hoekje kijken — de tralies in de biecht
stoel zijn wel wat slap; de pastoor zou zijn vrouwelijke penitenten 
gemakkelijk een zoen kunnen geven.684 

Pastoor De Klerk woonde in een huurhuisje, op kosten van zijn 
parochianen. Hoewel het indruiste tegen de diocesane traditie — een 
presbyterium diende eigendom te zijn — maakte zelfs Triest daar 
zelden aanmerkingen op. Slechts in 1626 raakte hij dit onderwerp 
even aan: het perceel waarop de oude pastorie gestaan had, was nu 
door herdijkingen drooggevallen en zou naar zijn mening verkocht 
moeten worden; de opbrengst ervan zou het kerkbestuur dan kunnen 
besteden aan een eigen pastoorswoning. Het stukje grond is wel 
nimmer ter verkoop aangeboden, want nog in 1641 huisde de pastoor 
in een huurwoning.685 De pastorie van Vrasene had in veel polders 
tiendrechten. Uit de niet-geïnundeerde bracht dit in 1611 al 42 
ponden vlaams op.686 Daarnaast ontving de pastoor 2 ponden vlaams 
uit de vleestienden en 11 ponden uit de kapelanie van O.L. Vrouw, 

' ^ ) R.A.G.B. 167/2: pastor est vitae irreprehensibilis; convenit illi cum maiore 
et magistratu; non fréquentât tabernas, bene sentit de articulis fidei. D.V. 1614: 
est diligens in officio suo; D.V. 1623: diligens est in concionibus et reliquo officio. 
β 8 4) В. 136 Itinerarium sub 1629: eodem die ante prandium visitavi! et hanc 
ecclesiam cuius clausura coemeterii et omatus ecclesiae potest certare cum omnibus 
ecclesiis Wasiae, ne dicatur cura ecclesiis aliquomm oppidorum, nisi quod reperti 
sunt noimulli confessionales laceri, ita ut facile pastor suas poenitentes ore 
contingere possit. 
e 8 5) B. 136 Itinerarium sub 1626 en 1641. 
β β 6) R.A.G.B. 181, visitatio Maes 1611. 
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hem in 1612 op eigen verzoek door bisschop Maes gegund.687 De 
ondergelopen polders werden in de loop der jaren herdijkt en zouden 
dan weer de tienden of beter: de compensaties daarvoor gaan op
leveren. De eerste droogmakingen stammen uit 1614. De pastoor 
van Vrasene en zijn collega van Sint Gillis sloten een contract met 
financiers uit Zeeland, waarbij jammer genoeg de termijnen en de 
vergoedingen niet genoteerd worden.688 In 1619 volgde de herdijking 
van de Beverenbroek-O.L. Vrouwepolder, waar de pastoor van Vra
sene de drie en dertigste schoof mocht heffen. Op 3 juni contrac
teerde De Klerk met een zekere Antoon de Jonghe op deze condities: 
De Jonghe zal herdijken en gedurende 20 jaren de tienden genieten; 
hij zal de pastoor jaarlijks, vanaf kerstmis 1621, vijf stuivers per 
gemet vergoeden. De pastorie had er tiendrechten over 150 gemeten, 
bijgevolg steeg De Klerks inkomen na 1621 met ruim 6 ponden 
vlaams per jaar.689 Het derde herdijkingscontract betrof de pastorale 
tienden in de Kieldrechtpolder en werd door de bisschop goedge
keurd op 8 januari 1620. Pastoor De Klerk had dit contract afge
sloten met de al meer genoemde Antwerpse koopman Jan van 
Papenbroek. Deze zou over een termijn van 14 jaar de tienden 
innen tegen een compensatie van 12 stuivers per gemet; verdere 
détails worden niet verstrekt. Voordat echter deze droogmaking kon 
starten, was het twaalfjarig Bestand ten einde. De herdijking werd 
opgeschort en vóór 1648 trok de pastoor geen profijt van zijn tienden 
in deze polder.690 Alles bijeengenomen had De Klerk dus een jaar
inkomen van minstens 61 ponden vlaams, vergeleken bij dat van 
andere pastoors in het dekenaat zeker niet gering te noemen. 

Floribert de Klerk overleed begin juni 1630. Hij had op 28 mei 
zijn testament gemaakt, mede gesigneerd door pastoor Verhelst van 
Sint Gillis, pastoor van Hertssen van Melsele en zijn kapelaan 

β β 7) A.E., I, fol. 31; De Klerk had dit verzoek in het Nederlands gesteld; de 

bisschop liet hem weten dat de correspondentie van clerici met het bisdom in de 

latijnse taal diende te gebeuren. 
e 8 8) A.E., fol. 62: inter certos Zelandos et pastores Sti. Aegidii et de Vracene 

super decimis terrarum redyekandarum. Waarschijnlijk was onder deze Zeeuwen 

dezelfde Werckendet, die herdijkte in Verrebroek. 
β β ί ) A.E., I, fol. 119. 

"·0) A.E., I, fol. 124; R. van Gerven, Bijdrage tot biz. 33; naast van Papenbroek 

financierde in deze polder ook Jean Jenyn, schepen van Hulst (t.a.p. biz. 31). 
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Grcgorius de la Motte Maar omdat De Klerk ook schulden had na

gelaten, annuleerde de bisschop dit testament en gat deken Wandele 

opdracht de boedel te verkopen om de schulden at te lossen Dit 

gebeurde op 17 en 18 juni ten huize van de overledene, de buurt-

clerici kochten zijn boeken op 6 9 1 De pastoor van Kruibeke, Georgius 

Boronaige, nam de cura van Vrasene over op 14 jum 1630 e 9 2 Een 

waardig opvolger, eveneens ,,pius et dihgens" en zeker wel een man 

naar het hart van Triest, want hij het aanstonds de ietwat indecente 

tralies van de biechtstoel veranderen en verving de koperen mon

strans en ciborie door zilveren C 9 3 In 1639 legde hij zijn pastoraat 

neer en benoemde Triest Willem vande Brande, die ook Boronaige's 

opvolger in Kruibeke was geweest, en die tot zijn dood op 23 augus 

tus 1679 de parochie Vrasene bestuurde 6 9 4 

Vrasene is in de periode 1596 tot 1648 gezegend geweest met 

zorgzame en onbesproken pastoors De notities van bisschoppen en 

dekens over hen en over de parochie zijn steeds eensluidend en 

positief, bijna van een monotone braafheid Daardoor dreigt een ver

tekening van de realiteit op te treden De kerkelijke rapporteurs 

maken namelijk zelden of nooit gewag van de oorlogsellende m de 

laren tussen het Bestand en de vrede van Munster, waarvan Vra

sene zijn deel thuis gekregen zal hebben Laat het dan wellicht met 

zijn in zon overmaat als de dorpen dichter bij de Schelde, een rede

lijk welvarende parochie als Vrasene — en de goed voorziene kerk 

getuigt daarvan — moest steeds beducht zijn voor strooptochten en 

Lrandschattmgen zoals zich voordeden in 1623, 1626, 1632, 1638, 

1646 e 9 5 en het had evengoed zijn part bij te dragen aan de oorlogs 

belastingen van het land van Waas en aan de beden van de lands-

legermg Alleen in het vtrslag van 1630 noemt deken Wandele de 

"turbulenta tempora" als excuus van de parochianen dat ze nog geen 

β ί 1 ) D V 1633 R A G B 2584 
9 в г ) R A G В 155, Borondige solliciteerde m 1623 al naar de vacature van Mehele 

(A E , II fui 30), waar hij zijn licentiaat behaalde is onbekend 

G»3) γ) γ 1631, В 136 Itinerarium sub anno 1633 invemt pastorem dihgentem 

et gratum omnibus, in officis divims sedulum 

^ 4 ) R A G B 155, Boronaige volgde Petrus Wandele op als pastoor van de St 

Nicolaaskerk te Gent, R de Groodt, De geschiedenis van Kruibeke, in А О К W 

jrg XLVI (1934) blz 35 

o»5) Chronique de Castro, blz 176 288 
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eigen huis gekocht hebben voor de pastoor,β9β en de vernielzucht 
van de vijand stipt Triest slechts éénmaal aan.e97 Vrasene was wel
licht net ver genoeg van de zeeuws-vlaamse gevaarlijke zone gelegen 
om niet bij elke militaire botsing in de maalstroom van het krijgs-
geweld meegesleurd te worden. De demografische lijn van de paro
chie lijkt hierop te wijzen.e98 

§ 13. Sint Gillis 
Patroon van de kerk: Sint Aegidius; 
•presentator van de cura: de bisschop van Doornik en de abt van 
St. Pieters-Gent, beurtelings; 
dominus temporalis: de graaf van Vlaanderen. 

Het territoir van deze parochie omvatte grosso modo twee grond
soorten: naar het zuidwesten toe magere zandgronden, naar het 
noordoosten toe vruchtbare poldergronden.e99 Voor de historie van 
het dorp had dit belangrijke consequenties, want wat voor rampen 
het dorp in de zestiende en zeventiende eeuw ook mogen getroffen 
hebben, het wat hoger gelegen centrum met de kerk bleef gespaard 
voor inundaties en bovendien raakte de kerkekas nooit helemaal leeg, 
omdat van die hogere gronden altijd wel wat tienden binnenkwa
men. Dit bezorgde Sint Gillis aan het begin van de zeventiende 
eeuw, in de vrij rustige periode toen het Bestand al in de lucht hing 
en de parochies durfden denken aan de herbouw van de kerk, een 
voorsprong op de reeds genoemde dorpen, uitgezonderd Vrasene, 
waar een gelijke bodemstructuur ook de gelijke voordelen bracht. De 
historie van beide dorpen loopt trouwens op veel punten parallel. Eén 
magistraat bestuurde de twee plaatsen en bevorderde na de calvinis
tische troebelen in elke parochie de katholieke restauratie op gelijke 
wijze.700 Vicaris-generaal Varaeus reconcilieerde in 1606 ook de 

βββ) D.V. 1630: difficulter a parochianis bisce turbulentis temporibus obtineri potest 

ut aedes coemant pro pastore. 
β ί 7 ) В. 136 Itinerarium sub 1646: Hostis multum damnum intulit huic parochiae. 
8 β 8) Zie bijlage II, Comimmicantendjfers. 
βββ) De Potter-Broeckaert, a.w., di. XXVI, blz. 6. 

™0) De kerk van St. Gillis was in 1570 verwoest door de „geuzen"; De Seyn, 

a.w., dl. II, blz, 1238. 
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kerk van Sint Gillis en als bisschop Maes in 1611 hier komt visiteren, 
treft hij weer een parochie aan, die het aan bijna niets ontbreekt. 
Alleen het kerkgebouw is nog niet zo goed gerepareerd als dat van 
Vrasene: het schip en de toren zijn met hout, het koor en de twee 
zijkapellen met stro afgedekt.701 Waarschijnlijk was er geen geld 
meer om ook dit deel van de kerk van een ordentelijke dakbedekking 
te voorzien, want de parochie stak nog in schulden wegens een 
lening ten behoeve van de herbouw.702 Voor het overige mocht de 
bisschop inspecteren wat en ondervragen wie hij wilde: er viel niets 
te laken, er werd geen wanklank vernomen bij schepenen of notabe
len, zij prezen eenstemmig persoon en werk van de pastoor.70S 

Deken Maeye noemde hem in 1610 al „pius et diligens", het stan
daardpredikaat voor de goeie, arbeidzame en vrome pastoor, en de 
man over wie het hier ging, heette Petrus Verhelst. 

Verhelst bewoonde de pastorie van Sint Gillis al sinds 1601 en hij 
hoedde zijn kudde tot november 1647,704 daarmee binnen het deke
naat een record vestigend in het pastoraat en in de stabilitas loei. Vijf 
bisschoppen en vijf dekens gaven elkaar mét Sint Gillis ook Petrus 
Verhelst door, als een op de duur dierbaar deel van de inventaris. Hij 
wordt in hun verslagen echter zelden vernoemd, maar wat zouden 
de visitatoren ook over die pastoor moeten noteren, tenzij zo nu en 
dan iets aimabels? Als we geen acht slaan op de slakken waarop de 
dekens nog wel eens zout willen leggen, dan blijkt uit de verslagen 
dat al die jaren door zijn kerk in orde was, de administratie en de 
registers eveneens,705 dat hij goed kon opschieten met zijn kapelaans, 
eens per jaar de hele parochie bezocht, op de voorgeschreven wijze 
preekte en biechthoorde, de zieken troostte, de zondaars naliep en 
de herbergen voorbij, niet over de tong ging, tenzij even in de peri
ode Maeye, 1620, toen zoveel besmuikte verhalen over clerici de 

' e I) R.A.G.B. 181, visitado Maes: turns cum navi scandulis, chorus cum sacellis 
Stramine. 
7 0 г ) D.V. 1614: ecclesiam gravarunt notabilem summam bene mille florenonun 

levando sub interesse. 
7 0 3) R.A.G.B. 181, visitatio Maes: vocali scabini et notabiles laudabiliter deposue-
runt de pastoie. 
•">*) R.A.G.B. 155; B. 2821. 
1 0 5) B. 136 Itinerarium sub anno 1642: visitata fuit et haec ecclesia et in illa 
omnia satis bene composita et ordinata. 
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ronde deden in het dekenaat, kortom een model-pastoor, die alleen 
wat eigengereid is op het stuk van financiën — steeds een teer punt — 
want hij laat tegenover de dekens niet altijd zoveel los over zijn in
komen, als dezen wel wensen;70e hij beheert wat fondsen en verhoogt 
op eigen houtje de taxa fastoralia, wat de magistraat weer niet 
neemt. Reden waarom de bisschop na zijn bezoek van 9 september 
1642 aan de vertrouwde adjectieven goed, vroom, ijverig, godvrezend, 
toevoegt: maar wel wat moeilijk.707 Maar de oude dag moge dan 
deze bonus servus et fidelis excuseren! 

De financiële positie van de parochie Sint Gillis is een wat duiste
re zaak: de archieven werpen er maar een schaars licht op en de 
activiteiten van de pastoor op dit gebied lijken niet altijd het daglicht 
in zijn volle helderheid te kunnen verdragen. Hij was waarschijnlijk 
wat achterbaks, of vriendelijker gezegd wat achterdochtig tegenover 
de onverzadigbare weetgierigheid van de curie. Volgens de opgaven 
van bisschop Maes uit 1611 was het jaarinkomen van Verhelst niet 
aan de hoge kant: 19 ponden vlaams van de bisschop van Doornik en 
de abt van Sint Pieters samen, 6 ponden uit de vleestienden, 9 pon
den uit de kapelanie van St. Gillis, hem bij zijn intree in de parochie 
door de bisschop gegund, en dan nog 4 ponden van het kerkbe
stuur,708 alles bijeen 38 ponden vlaams minimum. In de loop der 
jaren is dit honorarium natuurlijk wat gestegen, onder andere uit 
herdijkingen zoals we zagen in de parochie Vrasene, maar de reve
nuen daarvan worden nergens onthuld.709 Alleen die 38 ponden zijn 
concreet, voor het overige laten de bronnen slechts wat vage vermoe
dens toe. Wanneer de pastoor zich nu inderdaad met dit toch wel 
geringe inkomen moest zien te redden, heeft hij misschien getracht 
het aan te vullen door de administratie te voeren over de goederen 
die behoorden aan altaren in zijn kerk. De inkomsten daarvan wor
den in de verslagen regelmatig genoteerd en de pastoor ontving naar 
gewoonte een vergoeding voor zijn beheer. Hetzelfde gold ook voor 
de kas van de broederschappen van OL.Vrouw van de Rozenkrans 

™) D.V. 1615, 1619, 1630. 
707) B. 136 Itinerarium: bonus, pius, diligens, timoratae vitae, sed panun diffidlis. 
708) R.A.G.B. 181, visitatio Maes, D .V . 1614. 
, 0 · ) In de parochie St. Gillis werd herdijkt in 1615 (de polders Rodemoer en St. 

Gillisbroek), in 1616 (de Turfbanken); vergelijk Siret, a.w., blz. 162. 
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en van „De Noodt Godts", een locale cultus ter ere van het H. Kruis 
de pastoor voerde daarover de administratie en weigerde de deken 
inzage te geven. Daarnaast staat het feit dat hij, op een enkele keer 
na, het jaar op jaar vertikte om de goederen en bijbehorende reve
nuen van zijn pastorie en van zijn eigen St Gillis-altaar te specifice
ren en aan de deken of het bisdom voor te leggen.710 Voor deze 
koppigheid lijkt geen andere verklaring te bedenken dan deze uit 
zon regelmatige specificatie van goederen kon het aceres van zijn 
inkomen afgelezen worden, wat het bisdom tot besnoeiing van 
's mans overige financiële activiteiten zou kunnen bewegen. De ad
ministratie over de altaargoederen zou dan bijvoorbeeld weer terug
komen in handen van de eigenlijke verantwoordelijken, de meesters 
van de broederschappen. Dat een pastoor bcheervoerder was over an
dere dan alleen zijn pastoriegoederen, was toch al een doorn in het 
oog van elke bisschop het kon zo licht de schijn van geldgiengheid 
oproepen. Deze mogelijke verklaring van de wat verdoken financiële 
beslommeringen, waarmee Verfielst zijn inkomen poogde aan te 
vullen en waarvan het bisdom klaarblijkelijk geen halszaak heeft ge
maakt, lijkt bevestigd te worden door het protest dat de pastoor aan
tekende tegen de doorgevoerde vermindering van de offergangen 
in rouwdiensten,711 door zijn onwil om de deken inzage te geven 
in de lijst van fundaties,712 door het feit dat hij op eigen gezag de 
taxa pastoralia verhoogde, die na protest van de magistraat weer ver
minderd moesten worden 713 Al deze gegevens bijeen wijzen, dunkt 
me, er op, dat Verhelst probeerde de schijn van een schamel inkomen 

,10) Tot 1642 toe vraagt het bisdom om deze lijst status proventuum pastoratus 
et sacellamae debet speafice exhiben. 
711) D V. 1620 categonco respondí! se ilio statuto nolle obedire; emolumenta sui 

pastoratus esse parva et n o n d iminuenda . In 1626 zette Verhelst in een brief aan 

T n e s t breedvoerig ui teen, waarom het ontoelaatbaar was in zijn parochie de drie

voudige offergang bi] rouwdiens ten terug te b r engen tot één Zijn a rgumente r ing 

was zwak de offerbereidheid van de gelovigen zou a fnemen, terwi)! hij juist ui t 

deze collectes jaarlijks vier ponden vlaams aan d e onderwijzer wilde betalen, he t 

bisdom week echter m e t af van zijn oude , juiste s t andpun t , in divino officio nihi l 

fiat h a b e n t e m speciem avan tae — geen i n h a h g h e i d bij kerkdiensten. 
712) D V 1626 habe t tabulam funda t ionum, sed difficilis erat in copia danda 
7 l a ) B. 136 Itinerartum sub anno 1642 male c o n v e n u c u m magistratu occasione 

augmen t ! l u r ium pas torahum, quod ma tu re e x a m i n a t u m fuit et mdicatus esse 

mi t i gandum, prou t factum est 
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hoog te houden. Toch was dit tegenover het bisdom bepaald niet 

nodig; de bisschopen zagen hun pastoors niet graag in armoede 

leven. 

De kerk van Sint Gillis kon daarentegen werkelijk moeilijk uit 

eigen middelen rondkomen.7 1 4 Ze had wel enkele, nergens nader 

gespecificeerde bezittingen, maar de renten daarvan moeten onvol

doende zijn geweest om de kerk in behoorlijke staat te onderhouden. 

Daarom was bij de Aartshertogen een indult aangevraagd en ver

kregen ter verhoging van de accijnsen op bier en wijn en zijn jaarlijk

se verpachting bracht ongeveer 50 ponden vlaams o p . 7 1 5 Pastoor 

Verlieht heeft met dit geld niet gewoekerd, integendeel, hij potte het 

op. In 1623 zag deken Cardon dat de kerkfabriek voor 285 ponden 

vlaams aan baar geld in kas had; in 1626 slechts 10 ponden minder. 

De normale onkosten van de kerk werden wel betaald, maar hij 

vond het toch vreemd om zoveel geld achter de hand te hebben en 

terzel f dertijd het kerkdak zonder pannen en de altaren zonder schil

derijen te laten. Hij adviseerde het kerkbestuur en de schepenen 

om het kapitaaltje goed te besteden; dit zou niettegenstaande hun 

twijfels de vrijgevigheid van de gelovigen juist stimuleren.7 1 6 De ach

tereenvolgende dekenale rapporten bewijzen het effect van zijn 

advies: in 1628 werd het strooien dak gedeeltelijk door leien ver

vangen en een waardiger tabernakel gekocht; de pastoor ontving 

voortaan een vergoeding voor de logies van de termijnpaters; in 

1629 zag de deken drie verguld-zilveren kelken, twee zilveren cibo

ries en een zilveren monstrans; in 1630 kwam er een nieuw schilderij 

voor het hoofdaltaar, werd er een oksaal gebouwd en een orgel aan

geschaft; in 1633 tenslotte constateerde de deken dat het exterieur 

van de kerk in zijn geheel was opgeknapt, het interieur gekalkt en 

dat het tegoed van de kerkekas toen geslonken was tot vijf schellingen 

groten.7 1 7 Het doet ietwat vreemd aan dat de deken dit laatste niet 

alarmerend scheen te vinden. Want terwijl het kerkbestuur zijn 

contanten aan de ornamentering van de kerk spendeerde, droogde 

7 1 4) D.V. 1610: fabrica ecclesiae et mensa pauperum mediocriter sunt dotata. 
Τ15) R.A.G.B. 181, visitano Maes 1611. 
, 1 β) D.V. 1623; D.V. 1626: ut omnes pecunias bene impendant tunc liberarior 

erit populus si videant omnia bene expendi et impendi. 
ш ) D.V. 1632: ecclesia exterius sarta tectaque est, interius dealbata. 
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de hoofdbron van zijn financiën uit: het indult voor de accijnsver
hoging ten bate van de kerk was namelijk sinds 1628 niet meer ver
lengd, zoals deken Wandele in zijn jaarverslag meldde. Was het 
spaarpotje dus eenmaal opgesoupeerd, dan zou het kerkbestuur 
voortaan voor de normale onkosten en voor eventuele verdere aan
kopen weer aangewezen zijn op de enkele duiten van de collectes en 
de grafrechten. Daarom lijken de vermelde grote uitgaven van 1633 
toch wel te duiden op een al te zorgeloze economie, een va-banque-
spel, waarvan de gevolgen niet zouden uitblijven: in 1636 wenste het 
kerkbestuur ornamenten aan te schaffen en wilde deze dan maar 
betalen uit de revenuen van het Sint Gillisaltaar, waartegen de pas
toor als vruchtgebruiker verzet aantekende en in 1641 had de kerke-
kas een schuld van 50 ponden groten. Om financieel toch enigermate 
uit de voeten te kunnen werd een beroep gedaan op het bisdom, dat 
in 1642 en 1643 de parochie Sint Gillis toestemming verleende om in 
het Waasland een vlasinzameling te organiseren ten behoeve van de 
aankoop van paramenten, een gunst die andere parochies zelden toe
gestaan werd en gewoonlijk was voorbehouden aan de Franciscanen 
en de hospitaalzusters van Hulst.718 

Vanuit een ander standpunt beschouwd moeten we wellicht zeg
gen dat de restauratie en de ornamentering van het kerkje juist op 
tijd haar beslag had gekregen, want het krijgsbedrijf kwam zo drei
gend dicht bij huis dat het de parochie de verdere animo voor het 
herstel van de kerk wel ontnomen zou hebben. De deken zag in 1633 
dat in een hoek van de kerk enkele vaten buskruit waren opgeslagen 
en op het kerkhof twee kanonnen opgesteld, te midden van het door 
soldaten geproduceerde kampementsvuil. Een dergelijk misbruik van 
het godshuis irriteerde de bisschop altijd en hij liet de pastoor via de 
deken zeggen dat het oorlogstuig onmiddellijk verwijderd diende te 
worden en dat hij bij eventueel verzet van de militaire leiders de bis
schop maar moest waarschuwen.719 

Ook voor Sint Gillis geldt overigens wat we opmerkten bij Vra-
sene: in de bisschoppelijke en dekenale verslagen is de aandacht zo
zeer gericht op het binnenkerkelijk bedrijf, dat we daarin maar zelden 

"») R.A.G.B. 127; A.E., III, fol. 243, 293. 
'^) D.V. 1633: et si duces militiae vim faciant, potent id nobis mature significare. 
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een echo horen van de oorlogsonrust in den lande. Wellicht accep
teerden clerus en volk die slepende oorlog op den duur als een 
soort handicap, inherent aan hun maatschappij, vaak lastig, soms 
pijnlijk, maar je leerde er mee te leven. Lastig was hij bijvoorbeeld 
in 1629, toen de parochianen het om zijnentwil nauwelijks aandurf
den hun kerk verder te verfraaien en een duwtje in de rug vanwege 
de deken nodig bleek om hen weer op dreef te helpen;720 pijnlijk in 
1645 toen staatse en franse benden — multa damna a francis et hol-
landis — verenigd de verveling van hun doelloze campagnes botvier
den in plundertochten en daarbij Sint Gillis niet voorbijgingen. Bis
schop Triest aanschouwde op 7 mei 1646 deze wanfortuin van kerk 
en dorp, registreerde ze in enkele woorden: alle ornamenten en schil
derijen zijn verdwenen, de altaren geprofaneerd, twee van de drie 
klokken geroofd, en ging vervolgens over tot de orde van de dag, dat 
wil zeggen, de rekeningen van kerk en altaren.721 Het lijkt een ake
lige nuchterheid in deze bisschop; het is de wijsheid van veel erva
ring. Op slot van rekening maakte Triest niet voor de eerste keer 
kennis met de gruwel der verwoesting in zijn bisdom. Het leven gaat 
door, hoor je hem zeggen: de kerk staat nog overeind, de kerkekas 
kan geld lenen uit andere fondsen, de gelovigen zijn niet op de 
vlucht geslagen en daar is nog saevis tranquillus in unáis die oude 
pastoor Verhelst: waakzaam en ongeschokt en bij allen gezien, al
leen begint hij de kerkdiensten wat laat, tot groot ongerief van de 
mensen.722 

Een half jaar later, 5 november 1646, was Petrus Verhelst dood. 
Er werd een concursus voor de vacante pastoorplaats aangekondigd 
per 16 november. De kapelaan van Sint Niklaas, Frans Hamerleyn, 
verscheen als enige kandidaat en werd te licht bevonden. Op de 
volgende concursus, op 11 december, was er weer slechts één sollici
tant: Jan Méndez, pastoor te Kanegem. Pas bij de derde oproep, vier 

'^1) D.V. 1629: modo tuibulenta haec bella uteumque cessaverint; denuo serio 
pastoiem monui. 
m ) B. 136 Itinerarium: fuit haec parochia et ecclesia pessime ab eodem hoste 
tracta ta, omnia ornamenta et picturae allatae, altana prophanata. Computus altaris 
S. Eligii credidit fabricae . . . etc. 
7 г г ) ibidem sub 1646: pastor vigilans et probus et ab omnibus laudatut, nisi quod 
tardius incipiat divina, magna incommoditate populi. 
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dagen later, verschenen er twee liefhebbers, waarbij de pastoor van 
Heurne, Jan Lambrechts. Hij werd 22 december benoemd in Sint 
Gillis.723 De parochianen zetten zich dan, eensgezind met hun 
nieuwe pastoor, weer voor de zoveelste maal aan het restaureren van 
hun kerk,724 waarin bisschop Triest op 11 mei 1647 de altaren kwam 
reconcilieren en het vormsel toedienen.72S 

§ 14. WachtebeL· 
Patroon van de kerk Sint Caihanna, 
•presentator van de cura de graaf van hegetn, 
dommus temporahs de graaf van Vlaanderen. 

Deze parochie lag in bet dekenaat het meest westelijk, ongeveer 
halverwege Hulst-Gent. Ze behoorde tot het Ambacht van Assenede, 
maar had een eigen magistraat en sinds 1579 zelts een eigen vier
schaar. Het dorp kwam daardoor in het Ambacht op de tweede plaats, 
na Assenede zelf, en in het dekenaat kon het tot de grote parochies 
gerekend worden naast Hulst, Vrasene en Sint Gillis.72e Het land
bouwareaal van deze parochie was van ongeveer gelijke structuur als 
in de twee laatstgenoemde dorpen, hogergelegen zandgronden en 
polders, maar het is niet duidelijk of de kerk een aantal gemeten 
daarvan in bezit had, dan wel er tienden mocht heffen. Pas in 1622 
horen we iets over het inkomen van de kerk: niet méér dan collectes 
en begrafenisrechten, alles bijeen ruim negen ponden vlaams.727 

Wanneer dit ook rond de eeuwwisseling de enige ontvangsten waren, 
wordt begrijpelijk dat bisschop Maes in 1611 geen erg florissante 

^3) R.A G В. 2829, Lambrechts was geboortig van Brussel en begon op 20 de
cember 1630 de hogere studies te Leuven (Schillings, a.w., dl I, blz. 229), op 
28 november 1647 ontving hij de officiële collatio van Sint Gillis (R.A G.B. 156) 
"4) В 136 Itinerarium sub 12 juni 1648. pastor dihgens et gratus suis, ecclesia 
interim iterum ornan coepta et populus qui valde cathohcus ad eius omatum 
pro tendit. 
72S) R.A G B . 2822, В. 136 hmeranum. 

'*») De Potter-Broeckaert, a.w, dl XI, blz 13, 14, De Seyn, a.w., dl. II, blz 
1463. 

" ' ) R.A.G.B 5288, kerkrekemng 1619-1620, in 1628 was het nóg zo nihil 
recipit msi ex petitiombus et sepultuns (D.V 1628) 
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kerk aantrof. Na de gewelddaden van de gentse bendes van Hem-
byze in 1583728 konden de kerkmeesters ten behoeve van het herstel 
immers slechts over een heel klein budget beschikken. Bovendien 
lagen de forten en de uitvalsbases van de vijand te dichtbij om dat 
herstel ongestoord te kunnen voltooien. Wachtebeke was, zoals de 
schepenen tijdens het Bestand memoreerden „altyts gheseten int 
voorhooft vande rebellen van Axele, Neusen ende Biervliedt ende 
dien volghende de notabele, ghegoede en ghemeene insetenen van 
diere onderworpen syn gheweest haerlieden daghelixsche excursien 
(rooven, branden, vanghen ende ranchonneren) zoo dat zy qualyck 
gheexempteert hebben connen syn vande totale ruyne ende be
derf". 729 Dit klinkt wat overdreven; de heren gebruiken de retoriek, 
waarmee zo licht in dagen van vrede de voorvallen uit de dagen van 
oorlog aangedikt worden. Alarmtoestanden zullen er vaak geweest 
zijn, maar natuurlijk niet dagelijks. Wachtebeke had vermoedelijk 
minder last van zijn staatse buren in Axel en Biervliet, dan Vrasene, 
Sint Gillis, Verrebroek van de malcontente militairen in de forten 
langs de Schelde. Bovendien was sinds de markies Spinola in 1605 
de leiding van het leger had overgenomen van Aartshertog Albert, 
het rumoer van de strijd naar de oostelijke limieten van de Neder
landen verplaatst en daar na korte tijd stilgevallen. Het voorspel van 
het Bestand zou weldra aanvangen.730 

Nu de vijand ver weg was, begon vanuit het diocesaan centrum de 
katholieke reformatie tot expansie te komen. De oude bisschop Da-
mant zond in 1606 zijn vicaris voor de herwijding van kerken, alta
ren of kerkhoven naar afgelegen plaatsen als Vrasene en Sint Gillis, 
hijzelf verrichtte deze ceremonies dichter bij huis, zoals te Wachte
beke in hetzelfde jaar.7S1 Als dan zijn opvolger Maes tijdens de 
visitatie van 1611 het vormsel wil toedienen, kan hij dit toch doen 
onder een waterdicht kerkedak, al is het gebouw voor de rest niet 
veel zaaks. Maes merkt verder op dat er weinig linnen is in de kerk 
en bovendien te vies om aan te pakken; dat er maar twee kazuifels, en 
albes en twee waardeloze kelken zijn; wel staan er tien altaren in de 

72e) De Potter-Broeckaert, a.m., dl. XI, blz. 22; Fris, a.xe., blz. 227 e.v. 
729) R .A.G.B . 1987, ongedateerde brief. 
730) L . van der Essen, t .a.p., blz. 279 , 280 . 
731) R .A.G.B . 1987, status ecclesiae 1623. 
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kerk, waarvan er geen enkele geconsacreerd is.7S2 Hij ondervraagt 
de pastoor, Gislenus de Klerk, naar diens wijze van sacramentsbe
diening, maar stopt er op een gegeven ogenblik mee, omdat de 
goede man zo doof is.733 Deken Maeye had er in 1610 al op aan
gedrongen pastoor De Klerk te ontslaan, want de parochie was te 
groot en te dicht bij de ketterse gewesten gelegen om het te moeten 
hebben van zon aftandse baas.734 Bisschop Maes heeft nu zelf onder
vonden hoe moeilijk het is met hem een gesprek te voeren; hij zoekt 
met de magistraat naar de „media alimentandi pastorem" en als hij 
dan in mei 1612 Andreas Tielman tot pastoor benoemt, kan de 
tachtigjarige De Klerk in Wachtebeke blijven wonen op kosten van 
de parochie.735 Na het overlijden van deze grijsaard in 1614 probeert 
Maeye de magistraat ertoe over te halen die alimentatie van De Klerk 
om te zetten in salaris voor een te benoemen kapelaan. Vergeefse 
moeite. De parochianen vinden dat het geld beter besteed is aan de 
aflossing van de schulden van de kerk en daarmee wordt de kape
laansbenoeming op de lange baan geschoven.739 Pas in 1630 zal er 
een komen en diens inkomsten bestaan dan gedeeltelijk uit de tien
den van Zuiddorpe, waar hij deservitor is.737 

Deken Maeye had Andreas Tielman 25 juni 1612 op de gebruike
lijke wijze als pastoor in Wachtebeke geïnstalleerd en hem van de 
nodige instructies voorzien.738 Tielman zou voor de kerk op de eerste 

73!) Dit gebeurde in 1614 door bisschop Vander Burch (7 altaren) en door bisschop 
Boonen in 1620 (1 altaar); A.E., I, fol. 52 en 133. 
733) R.A.G.B. 3586, visitatio Maes 1611: rehqua interrogatoria fuerunt intermissa 
ob surditatem. 
734) D.V. 1610: Wachtebeke pastorem habet qui propter senium impotens et 
omnino surdaster nequit fungi officio; immo cum gravi damno animarum et 
multorum scandalo praeest isti ecclesiae loco haereticis tam vicino et satis celebri. 
735) R.A.G.B. 155; Grijpink a.w., blz. 27, onder parochie Wachtebeke: 1558-1559: 
Proclamatio et institutio pro domino Joh. Clerico, pres. Trai, dioc, ad par. eccl. de 
Wachtenbeke, vac. p. mort. dni. Egidii de Borne, uit. poss. ej. 10 scuta. Act. 13 
Mai. W e weten niet of dit dezelfde pastoor De Klerk is als die van 1610. Een 
andere voornaam hoeft geen argument contra te zijn. De Klerk zou dan 27 jaar 
oud zijn geweest in 1559. 
M«) D.V. 1614; 1616. 
' " ) D.V. 1630; A.E., II, fol. 222. 
738) R.A.G.B. 1987; getuigen waren de baljuw Piet van Rieheke, de ontvanger 
van de kerk, Daniel van Overmate en de schepen Piet van Damme. Over het 
ceremonieel zie hoofdstuk Ш, blz. 275. 
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plaats nieuw linnengoed als corporales, albes, dwalen en dergelijke 
moeten aanschaffen en voor zichzelf de synodale statuten van Gent 
en Mechelen. Maar deze pastoor bleef niet veel langer dan een jaar 
in de parochie. In september 1613 arriveerde Paulus de Molenaere 
die, na enkele maanden pastoraat, in januari 1614 al weer verhuisde 
naar Hontenisse.739 Op 14 februari aanvaardde vervolgens Laurens 
van Damme de cura van Wachtebeke740 en bisschop Vander Burch 
legde hem tevens de zorg voor de katholieken van Zuiddorpe in 
handen, waar zich wegens de onwil van de „Axellenses" geen 
pastoor mocht vestigen.741 Het dekenaal verslag van 1614 prijst 
Van Damme, want hij belooft werk te maken van alles wat de deken 
zo graag verbeterd zag in de parochiekerk,742 maar weldra volgen de 
teleurstellingen. De pastoor komt zijn beloftes niet na743 en wat hij 
na veel aandringen in een tijdsbestek van drie jaren aan reparaties 
liet uitvoeren, mocht geen naam hebben.744 Verdrietiger echter 
spreekt de deken over Van Damme's amoraliteiten: hij drinkt stevig, 
heeft felle ruzies met baljuw De Stoppelaere over de plaats van de 
eigen kerkstoel van diens vrouw, zelfs zijn ouders beklagen zich over 
zijn dagelijks onfatsoen en zijn vroegere onzedelijkheden.745 Van 
die dranklust heeft ook deken Cardon in 1626 vernomen, maar na 
discrete informatie lijken hem die praatjes sterk overdreven: de 
pastoor zit niet dag en nacht in de kroeg; hij komt er hoogstens voor 
een glas wijn na gedane zaken met de schepenen of met andere 
heren. Dezelfde opinie heeft hij wat betreft zekere geruchten over de 

"») A.E., I, fol. 33, 43. 
"·) R.A.G.B. 155. 
741) A.E., I, fol. 53, 18 juli: cum ecclesia de Zuydorpe specialem pastorem, qui in 
loco resideat et officia pastoralia libere obeat, praeficere nobis non liceat per 
Axellenses. 
7") D.V. 1614: bene et laudabiüter agit. 
7<я) D.V. 1616: illa emendanda non sunt nondum omnia emendata, tarnen pro
misse fieri. 
744) R.A.G.B. 5288 kerkrekening 1619-1622, gepresenteerd door ontvanger Pieter 
Ghysele ten overstaan van pastoor Van Damme en Pieter Francois de Stoppelaer, 
gecommitteerde namens de graaf van Isegem, en met de kerkmeesters Daniel van 
Overmate en Adriaan de Caluwe als getuigen, „naer voorgaende behoorlicke 
kerekghebot hier toe ghedaen". 

"β) D.V. 1619: pastor bibit satis fortiter; de eo conqueruntur eius parentes quod 
eos incivili ter tractet et narrant de eo quamdam factam in Tem sehe non satis 
castam dum ibi vicepastorem ageret. 
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pastoor en zijn weggezonden dienstmeisje: hij had buren en dorps
notabelen gehoord over de ware toedracht en zij vertelden hem dat 
dat meisje niet meer in de pastorie kwam sinds Van Damme's zus bij 
hem inwoonde.746 In feite waren het geen loze geruchten. Het 
meisje had de pastorie niet verlaten omwille van die zus, maar om 
haar zwangerschap en na de komst van de boreling was zij naar het 
dorp teruggekeerd.747 Deken Wandele hield de bisschop verder op 
de hoogte van Van Damme's faits en gestes748 en zal hem met ge
noegen hebben zien vertrekken in januari 1629. Zelfs het pastoors-
kind en zijn moeder zag hij liever uit het dorp verdwijnen. ^9 

Laurens van Damme wisselde van parochie met de pastoor van 
Müllern, Theodorus van Sante.750 Wandele vindt deze nieuwe 
pastoor wel een keurige man, maar hem ontbreekt de ware toewijding 
voor deze uitgebreide parochie.751 Een jaar later, in het verslag van 
1631, zal de deken zijn zienswijze verduidelijken: Van Sante is 
zorgeloos en dikwijls absent van de parochie, wat vooral in de dagen 
van de epidemische ziekte, toen velen de Sacramenten dienden te 
ontvangen, ontoelaatbaar was. De curia s-piritualis had de pastoor des
wege al gedagvaard, maar in maart 1632 verdween deze met de 
noorderzon uit de parochie, „nemine salutato" — zonder iemand 
goeiedag te zeggen, sputtert Wandele na.752 

748) D.V. 1626: Informavi me secrete a pastoribus vicinis et notabilioribus pa-
rochiae de ancilla ab eius domo demissa et dicunt omnes eam numquam in 
domum eius admitti, nee ullam esse occasionem obloquii, sorore eius iam ipsi 

cohabitante. Dicitur quandoque potui deditus sed tabernas non ita frequentare 

nisi ordinarie ob negotia sive cum scabinis, aedituis aut aliis. 
" ' ) A.E., II, fol. 89: monitus fuit litteris pastor in Wachtebeke ut abstineat ab 
omni conversatìone directa et indirecta cum ancilla sua quam impregnatam dimisit. 
7 4 β) D.V. 1628: de vita et moribus huius pastoris abunde informatus est Rmus 

Dnus. 
74·) D.V. 1629: Proles pastoris praecedentis adhuc manet in parochia apud pattern 

puellae. Monui ut alibi locetur. 

'»») R.A.G.B. 155; Van Sante was sinds 1617 in Mullem (A.E., II, fol. 142). 
, 5 1 ) D.V. 1630: homo quidem bonae vitae, sed nimium abstractae pro tam vasta 

parochia. 

' 5 г ) D.V. 1631: Pastor hic fuit M. Theodorus van Santen, qui modo turpiter 
pastoratum et episcopatum deseruit, nemine salutato. Citatus erat coram D. Officia-
lem ob varia, maxime quod tempore morbi contagiosi ob frequentem absentiam 

et negligentiam plurimos mori permississet absque administratione sacramentorum; 

A.E., II, fol. 267. 
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De opvolger heet Adriaan Spellers, wéér een priester — het wordt 
op de duur eentonig — die weinig beantwoordt aan het na-trentse 
verwachtingspatroon hij voelt weinig voor katechismus en prediking, 
kan de drank niet laten staan en wordt lastig als hij te diep in het 
glaasje heeft gekeken.7S3 Tot zijn verontschuldiging moeten we mis
schien aanvoeren dat hij een armoedige parochie overnam in een 
woelige tijd. Geen enkel jaar vertoonde de kerkrekening ook maar 
een paar penningen batig saldo, de kerkfabriek bezat geen goederen, 
trok dus geen rentes en moest zien rond te komen van collectes en 
grafrechten.754 Wat ei binnendruppelde verdween weer even vlug 
in het allernoodzakelijkste onderhoud van het kerkgebouw, m de 
aankoop van enkele ornamenten als een betere kelk, een ciborie, 
een biechtstoel, een godslamp.755 Wel had de magistraat al vóór 
1623 verlof gekregen om ten bate van de kerk de accijns op wijn en 
bier met vier penningen te verhogen,75e maar de opbrengst daarvan 
kwam om de een of andere duistere reden niet terecht op het juiste 
adres- de kerkekas. Pas in 1633 lukte het deken Wandele de „com
putus Indulti" bij de pastoor van Kalken, commissaris voor kerkelijke 
zaken van de graaf van Isegem, te inspecteren en hij ontdekte toen 
dat meer dan de helft van het geld verspild werd aan maaltijden en 
reizen. De burgemeester beloofde orde op zaken te stellen en Wan
dele verwachtte dat nu méér geld ten goede van de kerk zou ko
men.757 Dit zal ook wel gebeurd zijn, want als bisschop Triest 17 
augustus 1636 Wachtebekc visiteert, vindt hij de kerk goed onder
houden en beter dan ooit voorzien, er is zelfs een nieuwe vloer ge-

" ' ) R.A G В 127 sub anno 1636 parvam habet cuiam catechismi, deditus pota 

tionibus et tunc ubi bibit proclinus dicitur ad ripas, ibidem 1642 pastor cito 

capitur potu et tunc molestus conviviis 

' , 4 ) D V 1628 Nullos ecclesia haec habet certos redditus, mhilque recipit nisi ex 

petitionibus et sepultuns, В 136 lUnerarium, sub 2 juni 1625. 

'**) D V 1626, 1628, 1630 
75C) In dit jaar wordt het indult voor het eerst vermeld 
7 5 ' ) D.V 1633 Reparationes et ornatus ecclesiae promovebuntur, cum Indultum 

quatuor sohdorum cedet in commodum eiusdem, quod procuraturum se promisit 

Burgimagister Computus Indulti reperti sunt paenes pastorem de Calckene, quorum 

habita mspectione repen ex summa 560 hb. flandr pene 300 lib expensas in 

conviviis et vojagns Mins ratiombus haec excusat dictus pastor de Calckene, sed 

ut mihi videtur futilibus 
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legd.7se In de parochie heerst echter in die jaren veel onrust en on
enigheid: de mensen kankeren op het „malum regimen politicum", 
dat hen al in 1623 portugese soldaten op het dak stuurde, die 
somtijds de kerk als nachtverblijf kozen: „unde debitus ordo servari 
non potest" — op die manier kan niemand de goede orde bewaren.768 

Dit gekanker woekert als een splijtzwam onder de mensen, ruzie en 
partijzucht zaaiend.7e0 

Speliers bleef in het woelige Wachtebeke tot 1648, maar het dorp 
is dan al sinds 1642 door de bisschop bij het dekenaat Evergem ge
voegd, tot beter bestuur van het diocees.7β1 Inderdaad lag deze pa
rochie, gezien vanuit het dekenaat, zeer excentrisch. De pastoors zul
len meer connecties gehad hebben met hun collega's in de eigen 
streek, dan met die rond Hulst. Nergens blijkt uit de bronnen dat ze 
dit centrum van het dekenaat frequenteerden. De bisschoppen van 
hun kant visiteerden Wachtebeke meestal tegelijk met nabijliggende 
parochies en zelden tijdens een visitatiereis in het hulsterse dekenaat. 
De dekens bezochten het dorp wel jaarlijks; hun rapporten moesten 
immers volledig zijn. De parochie hoorde van oudsher bij het Am
bacht van Assenede en de dekenaatsindeling heeft haar economische 
en sociale bindingen natuurlijk geen andere keer kunnen geven. 
Evenmin trouwens de oriëntatie van de dorpen Kallo, Verrebroek, 
Vrasene en Sint Gillis op het land van Waas. De kunstmatige sa
menvoeging van zoveel dorpen tot het dekenaat Hulst, met voorbij
zien van andere en oudere bindingen, bezorgde alleen maar moeilijk
heden aan de diocesane en dekenale administratie: deze moest nu in 
één dekenaat de gevoeligheden van verschillende politieke „ceuren 
ende costuymen" ontzien. 

Wachtebeke moet in 1645-1646 veel te verduren hebben gehad 
van de militaire campagnes. Triest vond 12 maart 1646 de kerk in 
een allcrellendigste toestand: de altaren kapotgeslagen, de loden 
dakgoten en regenpijpen gestolen, de muren aangetast door het 

75e) B. 136 Itinerarium: sarta tectaque et melius solito ornata et novum pavimen-

tum factum. 
'«·) D.V. 1623; 1624-1625; B. 136 Itinerarium sub 17 augustus 1636. 
790) D.V. 1631: parochia baec est in misero statu ob magnum dissidium quod 

parochiani inter se habent. 
7 β 1) De Ram, a.w., dl. IV, biz. 177; ad meliorem dioecesis directionem. 
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hemelwater. Hij zegende twee altaren opnieuw en liet de andere als 

overbodig verwijderen. Veel lof had hij voor de parochianen: zij 

droegen edelmoedig bij aan het herstel en de ornamentering van 

bun kerk.762 En terwijl de parochie van alle oorlogswonden herstelde, 

verzwakte Speliers' gezondheid. Bisschop Triest vond hem in juni 

1648 de dood nabij. Op 9 augustus van hetzelfde jaar aanvaardde 

Gisbert vander Moeren het pastoraat van Wachtebeke.7e3 

§ 15. ZuiddoT'pe 
Patroon van de kerk: Sint Caiharina; 

presentator van de cura: de baron van Heule; 

dominus temporalis: Abrahams Pierssens. 

Over de historie van dit dorp tussen 1580 en 1610 is weinig be

kend. In het eerstgenoemde jaar hielden de hervormden een classis-

vergadering in de kerk764 en dan valt het doek. Ik veronderstel dat 

de parochie, behorend tot het Ambacht van Axel en dicht bij dit 

stadje gelegen, het wel en wee ervan deelde, dus in 1583 het hoofd 

boog voor Parma, in 1586 voor Maurits en daarna, toen ter beveili

ging van Axel de dijken doorgestoken waren,765 ontvolkt raakte. 

Zuiddorpe lag juist ten zuiden van een fortenlinie, in voorgaande de

cennia aangelegd ter verdediging van Axel. Door de inundaties van 

1586 sloot de stad zichzelf af van deze forten, waar de spaanse troe

pen zich dan weer in nestelden tot de friese stadhouder Willem 

Frederik ze in 1645 stormenderhand heroverde.7ββ De kerk van 

Zuiddorpe stond zodoende sinds 1586 op spaans territoir, echter 

rondom in het water en danig verwoest. De polders van de parochie 

7 в г) В. 136 Itinerarium: ecclesia in miserrimo statu, cloaques plúmbeas ablatas, 

parietes per pluvias devástalas, altaría diruta; magno animo incolarum illa reparatur 
et tegitur et omatuí ex puris eleemosinis populi, qui bonus et devotus et consistit 

in 900 communicantibus. 
7 в э) В. 136 Itinerarium, sub 4 juni 1648; R.A.G.B. 156 Vander Moeren kwam 
uit bet diocees Mechelen. 
7 M ) Scharp, a.w., dl. II, blz. 219; Janssen, a.w., dl. II, bh . 234; Adiiaan Schiette-
katte was er predikant, a.w., dl. I, blz. 465. 
'·») Wesseling, a.w., blz. 93-96; Janssen, a.w., dl. I, blz. 92. 
'«e) Scharp, a.w., dl. II, blz. 263; Wijn, t.a.p. blz. 283. 
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lagen deels droog, deels bevloeid, deels in noordelijk, deels in zuide
lijk gebied. Wat de hefbare tienden betreft, maakte het weinig uit of 
die landbouwgronden onder vriend of vijand hoorden. Al vóór de 
Treves verpachtte deken Maeye de tienden waarop de kerk recht 
had, ook al kwamen ze uit polders onder staats bewind. In 1610 
meenden de „Axellenses" wel, dat zij op grond van de Bestands
bepalingen recht hadden op de verpachting van die tienden, maar dit 
verontrustte Maeye niet al te zeer „quis prevalebit sub judice lis est" 
schreef hij naar bisschop Maes. de rechter zal wel uitmaken wie ge
lijk heeft.767 Enkele katholieken woonden nog binnen de parochie
grenzen, een paar rond de kerk, wat méér op de hogere gronden van 
„den Overslach", een buurtschap van Wachtebeke769 en de pastoor 
van deze parochie, Laurens van Damme, had dan ook de deservituur 
over het restje zuiddorpse gelovigen. 

De inundatie van de polders en de verovering van Axelerambacht 
door graaf Maurits in 1586 had dus de meeste katholieken van Zuid-
dorpe verdreven naar veiliger oorden in Vlaanderen. Pastoor Antoon 
Stoop was 18 december 1586 nog aanwezig bij de auditie van de 
laatste kerkrekemng van zijn parochie769 en vermoedelijk werd hij 
nadien pastoor te Dcsteldonk of Oosterzele. Veel ornamenten van de 
kerk van Zuiddorpe waren ten tijde van de evacuatie naar deze pa
rochies getransporteerd en daar in gebruik genomen. Bij de aanvang 
van het Bestand moet door katholieken van Zuiddorpe aan het bis
dom gevraagd zijn deze oude eigendommen naar hen te laten retour
neren, ten gerieve van de kerk van Wachtebeke, nu hun parochie
kerk geworden. Op 2 maart 1612 schreef het bisdom aan de pastoor 
van Desteldonk om binnen zes maanden de klok, het uurwerk, het 
kruis en een metalen wijwatervat, toebehorende aan de kerk van 
Zuiddorpe, naar Wachtebeke te sturen; het oksaal van Zuiddorpe 

7e7) D V 1610 quis praevalebit sub ludice lis est. 
7ββ) ρ y 1614 ilk qui habitant inden Overslach ut catholicos sese gerunt et satis 

dihgenter fréquentant ecclesiam de Wachtebeke, pastor in Wachtebeke habet 

eiusdem parochiae curam Vergelijk A E., I, fol 53. 
' ^ ) R A.G.K 8887 kerkmeester Jacques de Meester presenteerde deze rekening 
aan Joris Mutsaert en Joos van Matere, commissarissen van de baron van Heule, 

waarbij pastoor Antoon Stoop, Pieter Nuyt en Pieter Bonne, resp burgemeester 
en schepen van Axelerambacht en de parochiaan Jan Verschoof tegenwoordig 
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mocht nog in zijn kerk blijven staan.770 We mogen wel aannemen 
dat de gevraagde eigendommen inderdaad naar Wachtebeke gebracht 
zijn. Misschien koesterden de katholieken van Zuiddorpe zelfs de 
stille hoop ze spoedig weer in het eigen kerkje te kunnen onderbren
gen, nu in 1612 de polders van hun parochie werden herdijkt.771 

Ze hadden dan op voorhand hun kerkbezit dichter bij huis. Maar tij
dens het Bestand viel het territorium van Zuiddorpe, zoals in vroeger 
dagen, weer ten volle onder de rechtsmacht van het staatse Axeler
ambacht, wat a priori elke verwachting op herstel van de parochie 
ijdel gemaakt moet hebben. In de kerkelijke documenten bestaat 
Zuiddorpe dan ook nauwelijks tot 1621 toe; het dorp komt alleen 
ter sprake binnen het kader van de parochie Wachtebeke. Aan het 
einde van het Bestand werden van wederzijds de oude stellingen 
weer betrokken. Een spaans garnizoen bouwde in 1622-1623 rond 
de kerk van Zuiddorpe — nog niet in een herdijking opgenomen — 
een fortificatie waardoor het volgens deken Cardon onmogelijk was 
geworden om daar voor de eredienst een plaatsje in te ruimen ten 
gerieve van de paar katholieken, wonend in de drooggevallen polders. 
Wel had hij er weer een kerk- en armbestuur geformeerd, want nu 
door herdijkingen het landbouwareaal binnen de limieten van de 
parochie in omvang toenam en dus ook de tienden, die weleer toe
behoorden aan de kerk, de armenkas, de kapel van Sint Katrien of 
aan de pastorie, geheven zouden kunnen worden, was het zaak die 
oude rechten bijtijds te claimen aan de hand van autentieke docu
menten. Met assistentie van de nieuwe besturen, dragers van de 
dorpsoverleveringen, wilde Cardon deze rechten opsporen.772 Enkele 
toevallig bewaard gebleven kladblaadjes vertellen iets over dit speur-

"») A E., I, fol. 70 
' " ) Zie biz. 71, meer herdijkingen werden in 1617 ondernomen „by diversche 
Inwoonders vande Stede ende Ambachte van Axele" (R.A.G.B. 2547). 
77ï) D.V. 1622. templum necdum e man revendicatum, tarnen fortif¡catione 
cmctum et a militibus occupatum ac promde non potest ibi commode paran locus 
ut sacrum et concio fiat pro ilbs incolis qui in ea parte parochiae habitant, quae 
reaggerata est, D.V. 1623 constituí ibidem pro prima vice Magistros fabncae et 
mensae pauperum, qui bonorum curam habeant et in lucem adducant si quae 
sint, computum inde redditun, ne bona ista negligentia pereant; fui ipse in loco 
aliquobes, mquirens de bonis ecclesiae et pastoratus et quaedam instrumenta 
autentica de lis confeci. 
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werk. Een zekere Lucas Hamelinck, wonend in Gent en priester uit 
Zuiddorpe, verwijst naar de weduwe van Pieter Neuyt, vroeger bur
gemeester van Axelerambacht en kerkmeester van Zuiddorpe; zij 
moet ergens op de Overslag wonen en „tis apparent dat in dat sterf-
huys noch briefven syn de kercke raeckende"; verder meent Hame
linck te weten dat in Gent de kinderen wonen van de vroegere 
ontvanger van de parochiekerk, Aernout Schoonens; ook zij zouden 
nog documenten kunnen bezitten. Dan: de oud-pastoor Stoop stierf 
in Oosterzele; de deken zou naar eventuele papieren kunnen infor
meren bij Joris Zeegers en Jan Verschoof „deurdien dese 2 persoonen 
2 auderlingen van Zuydorpe syn ende waren byden selven pastoor 
ten tyden hy starf". Hamelinck zelf had al eens van Stoop vernomen 
dat de tienden van de zuiddorpse pastorie jaarlijks 40 à 50 ponden 
groten opleverden. "73 Aan de hand van dergelijke inlichtingen ver
zamelde Cardon de bewijsstukken voor goederen en tienden. Niet 
zonder succes, maar ook niet zonder proces. Herontdekte pastorale 
tienden bleken in beslag genomen te zijn door herdijkers, die ze 
slechts na een geding voor de raad van Vlaanderen in 1624 weer 
afstonden. Het jaar daarop bracht deken Cardon ze dan in verpach
ting. 774 In 1625 raakte echter een deel van de polders weer over
stroomd door een „novo maris cataclismo" — een nieuwe springvloed 
van de zee. Opnieuw werden herdijkingen georganiseerd en de tien
den brachten nu zo weinig op dat het honorarium voor de pastoor 
van Wachtebeke, deservitor in Zuiddorpe,775 er maar net van betaald 
kon worden.776 In 1627 nam deken Wandele het beheer over de 
droge en natte polders van Zuiddorpe over van Cardon. Naar zijn 
mening zou de kerk zonder veel moeite in een herdijking opgenomen 
kunnen worden. Maar nu waren de parochianen er niet warm voor 
te krijgen: ze vonden het te gevaarlijk om in oorlogstijd zo dicht bij 
de vijand ter kerke te gaan. Wandele gaf echter de hoop niet op nog 
eens aan bedijken toe te komen, verpachtte de tienden en zette het 
speurwerk van Cardon voort. Links en rechts informerend achter-

">) R.A.G.B. 2547. 
'") D.V. 1624-1625. 
"») A.E., U, fol. 28. 
'") D.V. 1626: hoc anno parvi illae decimae erant valons ob dictara imindationem 
ut vut sufficient pro labore deservitoris. 
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haalde hij dat de grote klok van Zuiddorpe in de gentse Sint Jacobs-
kerk stond, eertijds onder bepaalde condities door de parochianen 
afgestaan; dat de kleine klok in Wachtebeke hing; dat in Desteldonk 
nog een Mariabeeld, houtwerk en deuren van het koor moesten zijn; 
dat enkele paramenten in de kerk van Oosterzele te vinden waren en 
dat oud-schepenen van Axelerambacht in Gent nog paperassen zou
den hebben.777 In 1629 bracht de verpachting van de pastorale 
tienden al 25 ponden vlaams op. De pachter had ze uitbetaald aan 
de pastoor van Wachtebeke, wat deken Wandele helemaal niet be
viel, want waar geen residerend pastoor was fungeerde hij ex officio 
als bewindvoerder en nu moest hij bovendien zijn eigen provisie bij 
die pastoor gaan terugvorderen. 

Hij spoorde voortdurend de kerk- en armmeesters van Zuiddorpe 
aan om te blijve nzoeken naar de bezittingen van hun instellingen. 
De kerk had in vroeger dagen een aantal percelen grond in eigendom 
gehad, die tijdens het Bestand door de Hollanders wederrechtelijk 
geconfisceert en herdijkt waren. Na het Bestand hadden de Aarts
hertogen deze percelen tout court overgedragen naar hun eigen 
Hscus,778 waaruit ze, naar Wandele's mening slechts met het zwaar 
geschut van bisschoppelijke brieven los te peuteren waren. Ook de 
abt van Sint Pietcrs-Gent pretendeerde bepaalde tiendrechten in 
Zuiddorpe, maar deze opponent kon de deken zelf wel aan.779 Over 
de goederen van de armenkas wordt niets meegedeeld, waaruit ge
concludeerd zou kunnen worden dat ze uit tienden bestonden, die 
zonder verdere problemen geïnd werden naarmate de polders droog
vielen en deswege niet opduiken in de dekenale rapporten. Zo zeggen 
deze bijvoorbeeld evenmin iets over de goederen van de Catharina-
kapel. Dat ze toch teruggevonden werden en rendabel waren is een 
conclusie uit de vermaning die deken Wandele in 1639 geeft aan 

777) D.V. 1628: quod peiiculosum esset nimis hoc tempore belli illam frequentare 
ob hostem nimis vicinum. D.V. 1629; R.A.G.B. 127. 
7,8) R.A.G.B. 2547: Partyen van landen dewelcke naer het expireren vande 
Trefves met andere goederen de voorsz. Bedyckers toebehoorende, gheconfisqueert 
byde Conincklycke Majesteyt. 
77e) D.V. 1629: Terrae pertinentes ad hanc eedesiam modo fiscae addietae 
recuperati poterunt, modo obtentis commendatitiis Rmi Domini demonstretur eas 
regem obtinuisse sine ullis suis expensis ex manibus Hollandorum, qui tempore 
Inducía rum, nullo se opponente, illos injuste occupaverant. 
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Philip Cardon, broer van de vorige deken van Hulst, student te Leu

ven en sinds 1627 possessor van deze kapel 7 8 0 hij moet de inkomsten 

uit de goederen van de kapel eens gaan specificeren en bovendien 

aantonen dat de bisschop hem verlof gaf tot niet-residentie. Dit 

laatste klinkt wat ongerijmd waar zou die Cardon in Zuiddorpe 

moeten resideren^ Maar ook in dergelijke gevallen diende het kerke

lijk recht zijn beloop te hebben. 

Uit het bovenstaande wordt wel duidelijk dat de dekens veel 

energie spendeerden aan de opsporing van de kerkelijke eigendom

men en financien van Zuiddorpe. Zij waren door opleiding en positie 

veel geschikter voor zon onderneming dan de autochtone, uit de klei 

getrokken kerk en armmeesters. Dat de deken aan hen niet veel kon 

overlaten, valt te beluisteren uit een verzuchting van Wandele in zijn 

verslag over 1630 „omnia in humeros meos conjiciunt" — ze schui

ven alles op mij at. 

In 1630 zag Wandele een wens in vervulling gaan de bisschop 

benoemde in Wachtebeke een kapelaan, die tevens deservitor voor 

Zuiddorpe zou zijn 7 8 1 Lambertus van Royen De tienden uit de 

herdijkte polders zouden het grootste deel van diens inkomen vor

men. Met verdubbelde ijver probeerde Wandele nu om de her en 

der ondergedoken bezittingen en tiendrechten terug te krijgen.782 

De kapelaan mocht best tevreden zijn met de pastorale tienden van 

Zuiddorpe in 1629 brachten ze 25 ponden vlaams op, 60 in 1631 en 

59 in 1632 en dat was volgens Wandele een heel behoorlijk in

komen. 7 8 3 Het aantal parochianen nam toe naarmate meer polders 

droogvielen en bisschop Triest vroeg de deken nu te willen omzien 

naar een geschikte plaats voor een provisorisch kapelletje, dat de door 

7 8 0) R A G В 2547, Proviuo capellamae de Zuytdorpe. 
7 β 1) A E , II, fol 222, sub 7 augustus 1630 

' 8 2 ) D.V 1630 est hie deservitor qui habitat in Wachtebeke Obtuli Bruxelhs 

libellum suppheem pro recuperatione terrarum ecclesiae fisco addictarum; petitum 

est advisamentum a fiscalibus Flandnae, quod nondum obtmui Campana maior 

huius ecclesiae adhuc manet in ecclesia Sti Jacobi Gandavi, contractum desuper 

imtum nondum invemre potui, minor est in ecclesia de Wachtebeke Aha 

ornamenta sunt partim in Desseldonck, partim in Oosteraeele. Bis terve monui 

utrumque pastorem ut restituant et responsum non accepi D V 1631: Intelhgo 

superesse ahqua bona quae ad ecclesiam et mensam pauperum pertinent, sed 

obscurata esse Dabo operam ut repenri possint 
т в э) ibidem unde honeste deserviton ent provisum. 
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Soldaten bezette kerk zou kunnen vervangen.784 Zelfs de bouw van 
een pastorie werd aan de parochianen voorgesteld, maar dezen wim
pelden het af omdat ze beducht waren voor de soldaten.785 Noch van 
het een noch van het ander zou voorlopig iets komen. 

Lambertus van Royen, om velerlei misstappen gedagvaard voor de 
curia spiritualis,786 werd in 1633 vervangen door P. Gallus de Riva, 
die, naar Wandele hoorde, zich niet het vuur uit de sloften liep voor 
Zuiddorpe.787 Maar dan wordt een jaar later, 4 september 1634, de 
immer ongelukkige personele unie met Wachtebeke eindelijk ver
broken door de benoeming van een eigen pastoor: de uit het utrechtse 
diocees stammende Albert van Benschop.788 Waar deze man huisde 
en kerkte is nog een raadsel, want pas in 1635 is de polder waarin 
de kerk gelegen is, herdijkt en het gebouw door de soldaten ont
ruimd. Op 18 augustus 1636 celebreerde bisschop Triest er de Mis, 
voor het eerst sinds vijftig jaar.789 De muren van die kerk stonden 
nog overeind, de rest was ingestort, maar Triest riep de herdijkers bij 
zich en zette onvervaard restauratieplannen op: zij moesten het 
zuidelijk deel van de kerk zonder getreuzel gereed maken voor de 
eredienst en er een geschikte pastorie tegenaan bouwen.790 De heren 
zullen het gedaan hebben, maar ook niet méér dan dat, want als 
Triest drie jaar later, 7 juni 1639, weer ter visitatie in Zuiddorpe is, 
vindt hij de kerk „in valde misero statu", aangezien de heren weige-

7 β 4) D.V. 1631, nota in de marge; prospiciendum erit ut prima data occasione hic 

erigatur aliquod provisionale sacellum si non possit incolis patere accessus ad 

ecclesiam. 
7ЯГ') D.V. 1633:..cum extremas molestias paterentur a militibus. 
7Ηβ) D.V. 1632: De huius vita et moribus me informavi in scripto, informatione 

tradita D. Officiali. Qui ob pugnain commissam cum D. Bauwens ac suspectam 

conversationem cum quadam vidua Schaulteti Tack et alia delieta, eum citati 

curavit in Curia. 
7 8 7) D.V. 1633: Intellexi unum et alterum obiisse sine administratione sacramen-

torum, quia deservitor vocatus circa vesperum distulit visitationem in diem sequen-

tem et serius. 
7 e 8) R.A.G.B. 155; Benschop, geboren in Gorcum, ging 26 november 1626 in 

Leuven studeren, onder het rectoraat van Henricus Zoés van Amersfoort (Schil
lings, a.w., dl. I, biz. 74). 
789) B. 136 Itinerarium: primum a quinquaginta annis missae sacrificium in ilio 
Rmus Dnus obtulit et sacramentum christifidelibus quam pluribus contulit. 
7·0) B. 136 Itinerarium; R.A.G.B. 2827, 1635-1636. 
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ren te betalen waartoe ze bij plakkaat van de Aartshertogen verplicht 
zijn;791 er is wel een pastorie, maar veel te ver van de kerk. 

De inkomsten van de kerkekas zullen waarschijnlijk te armetierig 
zijn geweest om de restauratie van het kerkinterieur te bekostigen. 
Pastoor en parochianen boorden een andere bron aan, in die dagen 
en in dit diocees overigens geen zeldzaamheid de verpanding van 
kerkbezit, in dit geval de grote kerkklok. Ze stond nog steeds, onge
bruikt want gescheurd, in de Sint Jacobskerk te Gent. Op 22 novem
ber 1636 gal Triest toestemming om deze klok in pand te geven bij 
de gentse „Berch van Bermhertichcyt" voor een bedrag van 800 à 
900 gulden.782 Twee jaren later, 17 mei 1638, loste Abraham Piers-
sens, heer van Zuiddorpe en ontvanger-generaal van de accijnsen in 
het land van Waas, deze klok in voor ruim 944 gulden, liet ze naar 
zijn woning in Gent vervoeren en verkocht ze m oktober 1639, met 
consent van de bisschop, aan Cornells Blommaert „Cannunnick ende 
Zegheiaer des Bisdoms van Ipere", à 10 stuivers het pond.793 Deze 
transactie leverde 1559,5 gulden op ofwel 266 ponden 11 schellingen 
8 groten 794 De verdere informaties uit de bronnen sluiten niet vol
doende op elkaar aan om te kunnen berekenen hoeveel de kerk van 
Zuiddorpe nu in feite van deze handel rijker is geworden. Met name 
is het niet duidelijk of Pierssens zijn 944 gulden plus eventuele pro
visie van de opbiengst heeft afgehouden In de kerkrekening van 
1639-1640 is de verkochte klok nog een memonepost in de rubriek 
„Ontfanck", pas uit de kerkrekening van 1641-1642 vernemen we 
dat tweemaal een aflossing van 20 ponden groten is ontvangen.795 

Maar als we bedenken dat m november 1645 staatse troepen Zuid
dorpe overvielen, dan kan het kerkje van deze verkoop niet lang ge
profiteerd hebben. 

^1) В. 136 Itmerariuin sub anno 1639 parva ilhus ( ie ecclesiae) media, recusana-

bus deamatonbus solvere ea ad quae plaotum Pnnapis eos obligat. 
7°г) A E , II, fol 74 

' в 1 ) A E , II, fol 135 
' β 4 ) Volgens de „rekemnghe vande clocke van Zuytdorpe" (R A G В 2547), woog 
de klok 3221 pond, na aftrek van „2 procento voor goet ghewicht" bleef 3157 
pond over, bijgevoegd weid het gewicht van twee losse stukken metaal, samen 

42 pond, en zo werd 3199 pond klokspijs verkocht à ben stuivers het pond 
ƒ 1599,50 ofwel 266 ponden, 11 schellingen, 8 groten 
7K) Respectievelijk R A G К 8889 en K. 8891 
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Blijkens de genoemde kerkrekeningen is evenwel toch heel wat 
verbeterd in en aan de kerk: de vensters, de toren, de klokkestoel, 
het dak, de biechtstoel, de kerkdeur, een wierookvat, een nieuwe 
klok, een altaarsteen, een toog voor de koster. De meeste bouw
materialen werden vanuit Gent per schip vervoerd naar „tCallfve" bij 
Wachtebeke en van daar per wagen naar Zuiddorpe. Kaarsen en 
wierook werden gekocht; meibomen „tot vercicringhe ende cieraet 
vande ommeganck ende kermisse"; roet, kalk en zes pond schapelijm 
„tot twitten ende swarten vande kercke"; de parochianen gingen ter 
beeweg naar Ter Eecken, huurden zangers en muzikanten voor de 
plechtige Mis aldaar en voor de kerkdienst tijdens de kermis en de 
processie in de eigen parochie. W e zien een kleine gemeenschap 
nijver bezig de kerk te herstellen en een traditioneel kerkelijk pa
troon nieuw leven in te blazen. De ontvangsten van de kerk bedroe
gen 31 ponden in 1640 en 35 in 1642. Dit geld kwam deels van de 
verkochte klok, verder uit grafrechten, collectes, giften en offer-
blokken, dus uit de beurs van de ongeveer 350 parochianen, niet uit 
die van de tiendheffers.79e Vermoedelijk heeft Zuiddorpe het moeten 
stellen met een waterdicht, witgekalkt maar sjofel kerkje, en de 
gelovigen zullen zich in die veertiger jaren wel niet het hoofd 
gebroken hebben over een luxueuser ornamentering. 

Niet ver van Zuiddorpe, in oostelijke richting, had in de dagen van 
weleer de parochie Beoostenblijde gelegen. In 1586 verdronken door 
de defensie-inundaties rond Axel,797 is deze parochie nadien nimmer 
meer tot leven gekomen. Wel was een deel van haar territorium te
gelijk met de herdijkingen van Zuiddorpe drooggemaakt, echter niet 
meer dan een kleine 300 gemeten, liggende in de buurtschap Koe-
wacht. Er woonden ongeveer 20 katholieken, over wie in 1627 de in 
Hulst wonende priester Nicolaas van Zeebroek als geestelijk verzor
ger was aangesteld.798 Hij moest er eens per maand in het fort Vo-
ghelensanck de sacramenten bedienen, preken en katechese geven, 
maar omdat het hem blijkbaar te veel moeite kostte, werd hem in 1628 

7") B. 136 Itinerarium sub 20 mei 1641: pastor bene audit apud omnes ac etiam 
populus qui consistit in 350 circiter communicantibus; R.A.G.K. 8889, kerk-
rekening 1640; K. 8891, kerkrekening 1642. 
'") Vergelijk blz. 80. 
"8) B. 136 Itinerarium sub Hulst 3 juni 1627. 
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deze deservituur weer ontnomen. De pastoor van Stekene zou de 

enkele inwoners van Beoostenblijde onder zijn hoede nemen. 7 9 9 

De dekens Cardon en Wandele zochten even hardnekkig naar de 

kerkelijke documenten van deze parochie als naar die van Zuid-

dorpe 8 0 0 om uit de herwonnen tienden — in 1629 maar 4 ponden 

vlaams waard — de helpende hand van Stekene te kunnen honore

ren. Vreemd is dat in augutus 1632 de cura van Beoostenblijde op

nieuw aan de genoemde van Zeebroek werd toevertrouwd, ook nog 

toen hij in 1633 de parochie Pauluspolder aanvaardde.8 0 1 Bisschop 

Triest schreef wel naar deken Wandele dat hij moest omzien naar 

een persoon bij wie de zielen van Beoostenblijde veiliger zouden 

zijn,802 maar dat is dan pas in 1639 gebeurd. Triest was in dat jaar 

ter visitatie in Zuiddorpe, vernam dat de katholieken van Beoosten

blijde „nulli sunt subditi" — niemand toevertrouwd waren en hij 

benoemde stante pede pastoor Benschop tot hun zieleherder.803 Dit 

was een onderhandse regeling, buiten alle privileges van de dorps

heer om, want in 1644 bleek uit een visitatie van deken Hesius, dat 

Van Zeebroek, „die schandalige drinkebroer" nimmer officieel aan de 

beoostenblijdense dijk gezet was. 

In november 1645 valt Hulst in handen van Frederik Hendrik, 

enkele dagen later volgen nabijgelegen forten als Sint Jan, Sint 

Marcus, Sint Gelein, Mocrspui, Sint Katrijn, Sint Jozef, Moneado en 

Ferdinandus, "buurlui van Zuiddorpe, dat terzel f dertijd terugkeerde 

onder zijn oude magistraat, het sinds 1584 staatse Axelerambacht.805 

Pastoor Van Benschop heeft het dorp verlaten, maar wordt toch in 

december 1645 nog opgevolgd door Lodewijk Wackins, voorwaar 

een onbevreesd persoon.8 0 6 De parochie behield haar openlijke ka-

7 s e ) D.V. 1628: cum non expleret condiriones, privatus est dicta deservitura, quam 

modo per provisionem exercet D. Pastor in Stekene. 

«o») R.A.G.B. 5310, verpachtingen van 1623 en 1626; R.A.G.K. 8898. 
B 0 )) R.A.G.B. 2547, presentatiebrief door de baron van Heule. 
θ 0 2) D.V. 1633: nota in de marge: cum D. Nicolaus factus est pastor in Sher pau

wels poldere prospiciendum erit cui hae animae committantur tutius in posterum. 
в о э) В. 136 Ніпетатіит sub Zuiddorpe 7 juni 1639. 

^ 1 ) R.A.G.B. 127 sub anno 1644: huius parochiae deservitor D. Seebrouck deset-

vitor Polderii S. Pauli, homo scandalosus et potator. 

^ 5 ) Wesseling, a.w., blz. 105; Scharp, a.w., di. I, blz. 139. 

e««) R.A.G.B. 155; B. 2821. 
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tholieke signatuur totdat op 15 september 1646 de magistraat van 
Axelerambacht pastoor Wackins sommeerde „van voorder gheen 
gebrayck te nemen ofte cemghe gbeestehcke exercitien te doen". 
Daarmee waren de katholieken van Zuiddorpe na tien jaren weer 
beland op het uitgangspunt de parochie van Wachtebeke. Hun ker
kelijke goederen verzekerden voortaan de leeftocht van de domi
nee. 807 

De polders van Zuiddorpe en Beoustenblijde vormden een lang
gerekte strook langs de zuidgrens van het Axelerambacht, die de 
staatsgrens tussen Noord en Zuid zou worden. In 1641 telde Zuid
dorpe ongeveer 350 katholieken, Beoostenblijde en de wijk Overslag 
in 1643 respectievelijk 63 en 80.8D8 Het moet voor de gelovigen in 
deze polders geen simpele opgave zijn geweest om op zon- en feest
dagen hun kerkelijke plichten te gaan vervullen in Wachtebeke. Al 
vóór de heroprichting van de parochie Zuiddorpe in 1636 konden zij 
op die dagen de Mis bijwonen m het gehucht Overslag, na 1646 
transformeerden zij opnieuw een boereschuur tot noodkerk, waar de 
pastoor van Zelzate voor hen kwam celebreren en preken.80e Zij 
mochten de grens passeren dank zij een algemeen paspoort van 
aartshertog Leopold-Willem, op 18 november 1647 uitgeschreven.810 

Niet alle katholieken van de staats geworden polders gingen regel
matig of uitsluitend naar de Overslag ter kerke. Ze trokken ook naar 
Moerbeke, Wachtebeke, Stekene (waar de deken woonde) en Zel
zate. Dit zal allerhande pioblemen opgeroepen hebben in verband 
met de registratie van doop, huwelijk en overlijden en, last but not 
least, de financien Ik vermoed dat de pastoor van Wachtebeke om 

807) R A G В 2547, В 127 sub anno 1648 Wackins werd in 1648 pastoor te 
Emelgem (R.A G В 156, Cloet, Het kerkelijk leven biz 582) 

Ds Laurens van der Spiegel werd 31 maart 1647 als „Eerste gewoone Herder en 
Leeraar" van Zuiddorpe bevestigd (Scharp, a u», dl. II, blz 267) 
ш) В 136 Itinerarium, R A G В 5194 

""J R A G B 127 sub anno 1648 cathohci prosenpta religione catervatim recur 

runt ad audienda divina in \ ico parochiae de Wachtebeke, qui vocatur Overslach, 
in quo curant ilh aedifican horreum pro-wsionale et illis inservit pastor in Zelsate 
cum magna chántate 

^0) R.A G В 2554 dit paspoort geeft verlof „de pouvoir librement frequenter les 
Eglises des Villages de Bochaute, Assenede et de Waessche Chnge", maar het zal 
de tussenliggende toevluchtsoorden van de katholieken met uitgesloten hebben 

247 



die redenen het bisdom in oktober 1648 voorstelde om die ontheem
de katholieken een „vaste" parochiekerk ten zuiden van de grens toe 
te wijzen.811 Het bisdom riep de pastoors van Wachtebeke, Moer-
beke en Zelzate ter overleg naar Gent en beloten werd dat Stekene 
de thuishaven zou zijn voor de katholieken „int quarthiere van Sinte 
Andries, de Coewacht ghenaempt"; Moerbeke voor „die goone 
wonende inden polder van Beoostenblye"; tenslotte Wachtebeke 
voor de katholieken wonend „ontrent die kereke ende inden polder 
van Sudorpe met het ghehuchte vanden Overslach". Tegen deze 
verdeling werd protest geheven door de ex-burgemeester van Zuid-
dorpe, Jan Lippens, namens zijn katholieke dorpsgenoten. Zij vonden 
Wachtebeke te veraf gelegen en verzochten om continuatie van hun 
noodkerk in Overslag: „mitwelcken Uwe Hoochweerdicheyt ghe-
lieve te consenteren anden heer pastoor van tselve Wachtebecke, dat 
hy alle drie ofte vier sondaghen inde plaetse van synen capelaen 
aldaer mach commen den dienst doen, omme dat die mistroostighe 
ondersaeten van Sudorpe ondertusschen moghen ghenieten syne 
sermoenen ende goede leeringhen opdat sy niet en souden commen 
te vervallen in kettersche doolinghen, die in cas van succes het selve 
bereet is te doene".e12 

Het verzoek was met precies die argumenten omkleed, waarvoor 
bischop Triest het meest gevoelig was: de schuurkerk van Overslag 
mocht blijven. In 1649 gingen nog wel stemmen op om in het ge
hucht Kruisstraat een kapel te bouwen als parochieel onderdak voor 
de katholieken van Overslag en Koewacht samen, maar de bisschop 
vond dit onraadzaam, omdat naar verwachting het aantal gelovigen 
van de Overslag zou toenemen door de aanstaande herdijking van de 
Sint Eloy-polder. Hun schamel noodkerkje zou dan ter plaatse 
door een stenen, hoewel provisorische kapel vervangen kunnen wor
den.813 Zowel het schuurkerkje van de Overslag als dat van Koe-
wacht evolueerden tot de huidige zelfstandige parochies. 

811) R .A .G .B . 2830 , sub 23 oktober 1648. 
812) R . A . G . B . 1987, brief van 6 november 1648 aan de bisschop van G e n t 
81S) R . A . G . B . 127: a t tento quod brevi reaggerabi tur po lder ium S. Aeligü et casu 

quod populub crescat posset per occasionem erigi in hoc loco al iud provisionale 

saceUum. 
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HOOFDSTUK III 

HET WAMBUIS NAAR TRENTSE SNIT 

§ 1. De pastoor 

De stroom informaties vanuit de parochies naar het bisdom was 
onder bisschop Triest uitgegroeid tot een machtig complex. Weinig 
ontsnapte aan het episcopale oog en de hoeveelheid notities van 
allerlei aard, naar het bisdom verzonden of door het bisdom vergaard, 
moet indrukwekkend zijn geweest. De lectuur ervan roept herinne
ringen op aan tijden en toestanden in kerkelijk Nederland van vóór 
1580 en wekt daardoor een zekere teleurstelling: zoveel jaren na 
Trente lijkt het beeld van clerus en parochies nog zo weinig triden-
tijns. Maar zoals een vertekening van de situatie in de kerkelijke 
verhoudingen van vóór de Reformatie zou kunnen ontstaan als alleen 
persiflerende humanisten en rederijkers het oor geleend werd,1 zo 
zou eveneens een vertekend beeld kunnen opdoemen uit de over het 
algemeen negatieve visitatieverslagen van bisschoppen en dekens. 
Niet dat ze op pad gingen als misantropische zeloten die, gestimu
leerd door een persoonlijke zucht naar perfectie, steeds weer in zere 
plekken wisten te prikken. Ze hielden zich aan de normen voor het 
persoonlijke leven en het pastorale werk van de clerus die hun door 
de diocesane synodes waren aangereikt en zij controleerden wat 
daarvan terecht kwam. De tendens tot muggezifterij, die dan toch uit 
die rapporten spreekt, moet op rekening van de eindeloos detailleren
de synodes geschreven worden, al kon het karakter van een of andere 
visitator, bijvoorbeeld Wandele, deze tendens natuurlijk versterken. 
Niet de objectiviteit van de waarnemers — reservatis reservandis — 
komt in het gedrang, maar wel hun blikveld. Dit is vernauwd en 
daardoor kan vertekening van de algemene situatie ontstaan. Overi
gens komt deze blikvernauwing voort uit de aard van de visitatie
procedure: omdat bisschop en dekens niet observeren en controleren 

') Post, Kerkelijke verhoudingen, blz. 103. 
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aan de hand van een voorgedrukte vragenlijst, passen zij gaandeweg 
en wellicht min of meer bewust een selectie toe. Waartoe ieder jaar 
vermelden wat volgens het boekje klopt? Wat jaarlijks varieert — bij
voorbeeld de financiën — of wat niet in de haak is, dat is het noteren 
waard en tot de laatste categorie behoren de clerici die wel eens een 
scheve schaats durven rijden. De clerici die leven vanuit de ware 
gaest zijn geen nieuws, maar deze stille werkers vormen wel veruit 
de meerderheid. 

In de jaren 1596 tot 1648 werkten in het hulsterse dekenaat 66 
pastoors en van hen bleef slechts een klein aantal beneden de maat, 
dat wil zeggen: zij voldeden in hun persoonlijk leven, in hun pasto
rale plichten of in beide niet aan bepaalde door bisschop en dekens 
veronderstelde kwaliteiten. Het zijn er een vijftiental, maar dit bijna 
eenvierde deel van het pastoorsbestand voert wel de boventoon in de 
bronnen, waardoor de indruk kan ontstaan dat de pastorieën maar 
door onfraaie personen bewoond werden. Daar komt bij dat sommi
gen van deze defectuosi meerdere jaren pastoor waren in dezelfde 
parochie. Hun persoon met de aanklevende smetten duikt dan regel
matig op in de verslagen, niet alleen in die van de dekens, maar ook 
nog in het Itinerarium, in het Registrum defectuum, in de Instruc-
tiones van bisschop Triest. De hebbelijkheid van die bisschop om 
zijn pastoors niet bij de familienaam maar naar de parochie te vernoe
men — bijvoorbeeld: pastor Paulipolder, pastor de Calloo, pastor 
Polderii Namurcensis — versterkt in hoge mate de indruk dat velen 
niet deugden. Die anonimiteit dwingt tot identificatie in de pastoors-
lijst van het dekenaat. Met een zekere opluchting constateert de on
derzoeker dan dat de kritiek alweer een reeds bekende zondaar 
betreft. 

Leven en werk van de deugd- en zwijgzame meerderheid van de 
pastoors moet nu aan bod komen. Hun geestelijk gehalte was een 
primair punt in de trentse reformatie. Het herstel van het kerkelijk 
én van het maatschappelijk leven aan de basis van het bisdom na de 
troebelen van de zestiende eeuw en de handhaving ervan gedurende 
de politieke troebelen in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
lag voor een groot deel in hun handen. De laakbare minderheid, zo 
overheersend in de verslagen, zal dan tot juistere proporties worden 
teruggebracht. 
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A De vorming 

Het gentse seminarie, in 1569 door de eerste bisschop Cornelius 
Jansenius opgericht, was geen lang en rustig bestaan beschoren In 
1578 door de calvimtische terroristen om hals gebracht,2 kon het pas 
m 1613 heropend worden door bisschop Vander Burch Deze sa
neerde toen tevens de financiële situatie door ten betere dotatie 
regeling en door de invoering van een belasting van de zestigste 
penning op alle kerkelijke goederen ten bate van dit instituut 3 Toch 
werd het geen florissante zaak in 1620 waren er slechts twaalf theo 
loganten Er was wel plaats maar geen geld voor meer studenten 4 

Zoals we zagen stuurde bischop Triest de theologanten vanaf 1623 
naar Leuven of Dow aai en het seminarie te Gent degradeerde tot 
een soort convict voor jongens, die voldoende in hun mars hadden 
om de latijnse school te kunnen volgen Pas in 1678 werd weer een 
eigen theologicum ingericht door bisschop Van Horenbeke 5 

Het aantal clerici, in dit gentse seminarie voor de zielzorg opge
leid, mag zo te zien geen naam hebben, zijn rendement voor het 
bisdom was praktisch nihil Naamlijsten van seminaristen zijn, voor 
zover ik kon nagaan, niet bewaard gebleven en onder de pastoors die 
tot 1648 in het hulsterse dekenaat fungeerden, zijn er slechts twee 
van wie het zeker is dat zij op het seminarie van Gent studeerden 
Paulus Bras en Jan Bartholomceussen β Van de vier en zestig andere 
pastoors bezaten er zeker tweeen twintig een universitaire graad7 en 

2) Fris, aw, blz 277 

') De Ram, a w, dl IV, blz 101, cap VI, De Munck, t a p , dl XIV, blz 40 45 

de verbeterde dotatie was nog een concept van de vonge bisschop Maes, die het 

betreffende decreet 5 jan 1612 uitvaardigde (verg De Ram, a w , dl IV, blz 

271), maar 20 mei d a ν overleed 

*) Voor de situatie in de andere seminana, zie De Moreau, t a p blz 314 
5) R A G B 4147 Geschiedkundige schets van het grootseminarie, (1569 1838) 
e) Vergelijk hoofdstuk II blz 179 en blz 187 
7) In de benoemingsregisters wordt aan een aantal clerici de titel Dominus of 

Magister of beide gegeven Ik heb voor de zekerheid alleen die clerici genomen 

bij wie de behaalde universitaire graad ergens uitdrukkelijk vermeld staat Bacca 

laureus in de theologie waren Maeye, De Molenaere, Stevens, Van Damme, Raps 

Van Hertssen, Heylinck, Van Zeebroek, De Roy, Hesius, Gilbau, Van Dun 

Swevers, Benschop, De Beudele, Lambrechts, Licentiatus in de theologie waren 

Van Godtsenhove, Cardon, Wandele, Vande Velde, Boronaige, De Keysere 
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we kunnen wel aannemen dat ze die in Leuven behaalden. Als we 
dan nog de zes regulieren deduceren, die vrijwel zeker hun opleiding 
ontvingen in een klooster van hun eigen orde,8 blijven zes en dertig 
pastoors over die vermoedelijk in een diocesaan seminarie studeerden: 
in dat van Gent tussen 1613 en 1623, in dat van een ander bisdom, 
in het interdiocesaan seminarie van Dowaai9 of in het theologicum 
van een reguliere orde, bijvoorbeeld bij de Jezuïeten te Antwerpen, 
die in 1613 naast de jonge leden van hun orde nog een vijftigtal 
clerici van verschillende diocesen onderwijs gaven.10 Nauwkeurige 
gegevens ontbreken. Maar we kunnen toch veilig aannemen dat de 
pastoors die na 1595 werkzaam waren in het hulsterse dekenaat, op 
het priesterschap werden voorbereid volgens de trentse richtlijnen.ll 

Organisatorisch gezien is echter in het gentse bisdom het trentse 
ideaal slechts ten dele gerealiseerd, om welke redenen dan ook. Dat 
éne opleidinginstituut, nabij en onder de hoede van de bisschop, dat 
de humaniora zou bieden zoals elke gecultiveerde man van de mo
derne tijd die verondersteld werd genoten te hebben12 en daarna de 
„ecclesiastica doctrina et disciplina" en dat onderdak zou moeten ver
schaffen aan een groot aantal jongens uit de minder gegoede stand, 
waaruit de bisschop dan een keuze zou kunnen doen,1S zon instituut 
is er alleen maar, en dan nog slechts in aanzet, geweest onder Cor
nelius Jansenius. Bij de oprichting in 1613 werd de leeftijd van 18 
jaren als toelatingsvoorwaarde gesteld,14 waardoor dus de onderbouw 
verviel. Na 1623 werd daarentegen de bovenbouw elders gegeven en 
in Gent keerde terug wat we een soort kleinseminarie zouden kun-

e) Flor. de Klerk was benedictijn; cisterciënser van de abdij Ter Duinen waren De 

Wulf, De Dyckere; van de abdij Drongen: De Bucq, Ryckenroy, Lust. 

») Van der Essen, t.a.p. blz. 288. 
10) L. Willaert, La restauration catholique 1563-1648, in Fliche-Martin: Histoire 

de l'Eglise, dl Х Ш , blz. 88. 
" ) Misschien moeten we een uitzondering maken voor De Klerk van Wachtebeke 

(in 1611 tachtig jaar), voor Stocquens van Vrasene en Ghysbrechts van Hulst, 
die op de kentering der tijden zijn geboren. 
lt) L. Cristiani, L'église à l'époque du Concile de Trente, in: Fliche-Martm, 

Histoire de l'Eglise, dl XVII, blz. 210. 
1Э) a.w., blz. 209, 210; E. Reckers, Geschichte des Kölner Priesterseminars, (Köln 

1929) blz. 14; Rogier, a.w. dl. II, blz. 382. 
^) De Ram, a.w. dl. IV, blz. 101, cap. III. 
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nen noemen.15 Maar de intentie van Trente ging toch niet verloren: 
vanaf 1613 hebben de bisschoppen de opleiding van een deel van 
hun toekomstige clerus, in eigen seminarie of elders, onder hun juris
dictie gehouden. Het aantal theologanten was klein, want afhankelijk 
van de beschikbare beurzen, maar de huis-, tuin- en keukenopleiding 
tot het priesterschap bij een pastoor, zoals in de dagen van weleer,1β 

was van de baan. Naast deze diocesane opleidingsmogelijkheid bleef 
de theologiestudie aan de universiteit een normale ook door Trente 
opengelaten weg, al werden de kosten daarvan waarschijnlijk niet 
voor elke aspirant door het bisdom gedragen.17 In feite studeerden 
minstens twee en twintig van de zes en zestig pastoors uit het 
hulsterse dekenaat, dus eenderde deel, twee of drie jaren aan een 
universiteit. 

De kwaliteit van het theologisch onderwijs in de seminaria is 
moeilijk te schatten. Het trentse Decretum de Reformatione en 
daarin de canon 18: „Cum adolescentium aetas", heeft op dit gebied 
weinig inspiratie gegeven noch nieuwe wegen aangeduid. „Zij zul
len de heilige Schrift grondig bestuderen, de kerkelijke auteurs en 
de homilieën van de heiligen; verder de juiste bediening van de 
sacramenten — waarbij het sacrament van de biecht op de eerste 
plaats komt — van de riten en de ceremoniën",1β met dergelijke 
summiere richtlijnen kon een bisschop alle kanten uit of geen.1β 

Het mechelse provinciale concilie van 1607 was iets concreter: het 
stelde een cyclus van 4-5 jaren voor met onderwijs in de katechismus 
van Trente, de heilige Schrift, „casus conscientiae" (pastoraal), litur
gie, riten en prediking, een programma dat haast heeft en de dieo-
loganten op weg zette naar de witte plekken in de zielzorg en niet 
naar de wetenschap. Maar ook van dit program is in de praktijk 

«) A. de Schrevel, Antoine Triest, in Biogr. Nat. dl. XXV, kol. 618, 619. 
19) Post, Kerkelijke verhoudingen, blz. 8; Rogier, a.w. dl I, blz. 41. 
1 ' ) Voor zover ik weet is nog niet onderzocht hoeveel theologanten op kosten van 

het bisdom of op eigen beurs studeerden aan een universiteit. 
, e ) Vergelijk: Concilium Oecumenicorum Decreta, edidit Centro de Documenta

zione, (Bologna-Roma 1962), blz. 720: sacram senpturam, libros ecclesiasticos, 

homilías sanctorum, atque sacramentorum tradendorum, maxime quae ad con-
fessiones audiendas videbuntur opportuna et rituum ac caeremoniarum formas 
edisc en t. 
>·) Reckers, a.w., blz. 20. 
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weinig terecht gekomen In het seminarium van Mechelen gaf één 
man alle lessen, pas in 1622 kreeg hij hulp van een tweede.20 Zo'n 
eenling kon natuurlijk geen intensiteit geven aan alle lessen, wel wat 
voorschotelen en overhoren. Met de bovengenoemde disciplines ble
ken echter geen vijl jaren gevuld te kunnen worden. Het semina
rium van Antwerpen hield het dan ook bij drie jaren theologie, in 
navolging van het theologicum van de Jezuïeten en elders zal de 
cursus waarschijnlijk niet langer geduurd hebben. Het accent lag op 
de systematiek van de pasklare antwoorden op de geprefabneeerde 
vragen, op het uitgeplozen geheel van kerkelijke voorschrilten, waar
in het variabele leven gevangen werd.21 Het bisdom verwachtte 
blijkbaar van deze theologanten slechts dat ze gewillig zouden opne
men wat hun voorgehouden werd en het tale quale op hun beurt 
zouden voorhouden aan de volgzame gelovigen. De dogmatiek werd 
uiteengerafeld tot stellingen met stutsels uit de patristiek, de pasto
raal ingekapseld in geboden en verboden, als prikkeldraad rond een 
schaapskooi Wis en zeker een heilzaam systeem na de onzalige 
tijden van de zestiende eeuw, doctrinair en autoritair van inslag wel
iswaar, maar wie was daar toen allergisch voor5 De meeste aldus ge
vormde priesters hebben gewetensvol hun rol vervuld in de diocesane 
restauratiearbeid. Ze kregen een theologisch noodrantsoen mee in 
hun knapzak, een katechetisch-apologetisch compendium, een li
turgische handleiding, de reeks diocesane ordonnanties en met deze 
middelen moesten ze proberen het wijduitgestroomde water weer in 
de kerkelijke en maatschappelijke bedding te voeren. De zielzorger 
die dan niet beantwoordde aan het in de vormingsjaren gepresen
teerde verwachtingspatroon, werd door de visitatoren gediskwalifi
ceerd. We krijgen de indruk dat dit patroon en de daarmee corres
ponderende structuur van de opleiding geen hoge intellectuele eisen 
stelde aan de toekomstige pastoors ten platteland. Voor een pastoraat 
in de stad en voor hogere kerkelijke ambten als bijvoorbeeld het 

20) J. L a e n e n , Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen, (Mechelen 1930), 

blz. 80 , Wi l lae r t , я w , blz 89, P . P o l m a n o f m , Katholiek NederUnd m de 

achttiende eeuw, dl I I I (Hilversum 1968), blz 152 
2 1 ) V Sempels, H e t Antwerpsch Seminane, in Collectanea Mechliniensia, (Leuven 

1934) blz 33 , Cloet, KarelFilrps de Rodoan en het bisdom Brugge tijdens zijn 

episcopaat 1602-1616, (Brussel 1970), blz 203-204 
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dekenaat, lijkt het bisdom bij voorkeur universitair gevormden ge
kozen te hebben. Behoudens Ghysbrachts, over wie weinig bekend 
is, bezaten alle dekens van Hulst een academische graad,22 zo ook 
de enige pastoor-niet-deken Adriaan de Keysere. Hanteerde het bis
dom twee maten in het personeelsbeleid? Slechts een onderzoek, dat 
ook de overige dekenaten erin betrekt, zou hierop een antwoord kun
nen geven. Ondenkbaar is het niet, en dat soms ook in plattelands
parochies gegradueerde pastoors woonden, hoeft er niet mee in tegen
spraak te zijn. De opleiding in een seminarie zou dan echter door het 
bisdom zelf minder gewaardeerd en gehonoreerd worden dan de 
universitaire. De universiteit bood de theologiestudenten bovendien 
een goede kans op prebenden en op sollicitatie naar profijtelijke 
curae in andere bisdommen.23 Geen wonder dat de theologanten 
een diocesaan seminarie dan niet erg hoog aansloegen als vormings
instituut. 2i Tegen het midden der eeuw kwam er door toedoen van 
bisschop Boonen een verbetering in de opleiding aan het mechelse 
seminarie25 en ik veronderstel dat andere seminaria hierin gevolgd 
zullen zijn. Maar we mogen de opleiding in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw toch niet geheel als waardeloos afdoen. Laat het 
niveau niet hoog geweest zijn,26 de meeste pastoors stelden hun 
bischop niet teleur. Zij teerden op een vroom fundamentalime, leef
den in de geborgenheid van de veilige orthopraxie. 

Op het stuk van studie, literatuur, verdieping of iets van dien 
aard, te beoefenen in de rust van de pastorieën en synodaal aan
bevolen in 1613,27 zwijgen de visitatoren, die anders toch niet aar
zelen hun neus te steken in de diepe roerselen van een pastoorsleven, 
dermate eendrachtig, dat een algeheel gemis aan interesse hiervoor bij 
hoog en laag voor de hand lijkt te liggen. Tussen de honderden op
merkingen van bisschoppen en dekens over de pastoors, is er zelden 
een waarin iets doorklinkt van: deze pastoor leest veel, of: hij zit de 

" ) Ook de dekens v a n T ie l t J. de Mol (1616-1657) en P . Verbeke (1657-1684) 

s tudeerden aan een universitei t . Vergel . Cloet, H e t kerkelijk leven, blz. 99 , 120. 
20) Sempels, a.w., blz. 24 , 39; Pas ture , La restauration, blz. 219 . 

·*) Laenen , a.w., blz. 165 . 
M ) a.w., blz. 85 . 
ï e ) Pasture , La restauration, blz. 230 . 

" ) D e Ram, a.w., dl . IV , blz. 33 , 97 . 

255 



winteravonden tussen de boeken, of. hij is een erudiete man. Zelfs 
bij de gegradueerden in de theologie lijkt het afscheid van de uni
versiteit een definitief vaarwel aan elke studie geweest te zijn. Ot 
dienen we ook dit stilzwijgen van de visitatoren als positief te inter
preteren? Er wordt wel gekeken of er ergens boeken op een plankje 
staan, maar het betreft nooit theologische, bijbelse of devotionele 
lectuur. Het gaat om gedrukte of gecopieerde28 uitgaven van de 
besluiten van provinciale concilies, diocesane synoden, dekenale ver
gaderingen. Die vormen de partituur voor het clericale levensdeuntje; 
ze schrijven een ongecompliceerd notenbeeld. In een vergadering van 
bisschop en dekens in 1625 wordt het bezit van die boeken nog eens 
geurgeerd. Uit de eerstvolgende visitatieverslagen blijkt dan dat de 
dekens er naar geïnformeerd hebben.29 Maar men kan dergelijke 
dorre geschriften moeilijk zien als een bron voor geestelijk leven of 
als een tuin voor studielusten. Het verplichte bezit van die boeken 
paste in het stramien van de post-tridentijnse politiek, elke pastoor 
had op die manier de spelregels voor het kerkelijke en sociale leven 
van zijn kudde bij de hand. Bij géén wantoestand of reprimande kon 
hij meer die hand in onschuld wassen.30 

Toch moeten we aannemen dat op deze of gene pastorie wel wat 

" ) D V. 1620 Maeye aan Boonen· Obruxe rogant domini pastores quatenus in 
posterum statuta per Rmum Dnum m Congregatiombus Decanorum impnmantur 
(un fiebant sub Illmo Dno Vander Burch) et cuique Pastori exemplar tradatur 
in Capitulo Pastorum, ut id penes se servent et secundum ibi ordinata se dirigant 
et sua. Waarop Boonen in de marge Ob graves causas nullo modo expedit haec 
statuta unpnmi, sed curavi mitti omnium duo exemplaria, quorum unum remaneat 
decano, aliud pastonbus descnbendum detur. 
2e) D.V. 1626 sub Kallo. non habeant (i e pastor et capellanus) adhuc statuta 
sinodi et provmcialii nec diocesanae; propediem sibi comparaturi. Nota in de 
marge emant quampnmum. Sub Pauluspolder, emerat statuta sinodalia et curaverat 
compingi sed necdum recuperai. Sub Ossemsse. habet statuta smodaha. Verder 
D V. 1628, 1629, 1630. Dergelijke uitgaven waren persoonlijk bezit van de pas
toor. Triest noteert daarom in zijn Itinerarium sub Verrebroek pastor non habet 
concühum tndentinum etc et vix ullos libros. De vorige pastoor had ze namelijk 
wel. 

s") Bijvoorbeeld R.A G B. 181, Instructio 1626 non est quod pastor (i.e. van 
Pauluspolder) conqueratur se non habere edicta nostra circa cultum festorum; sibi 
imputet quod ea non ement vel a nobis non petient. Petal et dabitur ei exemplar. 
Instructio 1629 sub Verrebroek Procuret sibi synodum Gandensem et nova statuta 
ex quibus videbit quam poenam mereantur pastores sese abstentantes absque venia 
domini Decani 
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„vormende lectuur" aanwezig was Bisschop Maes zag tijdens zijn 
visitatie van 1611 bij pastoor Verhelst van Sint Gillis een „bonam 
bibhothecam" en als na het overlijden van Floribert de Klerk, pastoor 
van Vrasene, in 1630 de inboedel verkocht wordt, nemen buurtgees-
telijken zijn boeken over.31 Maar misschien waren het ook hier al
leen maar de ingebonden diocesane ordonnanties We mogen echter 
veronderstellen dat de Bijbel en een aantal handboeken van het semi
narie, wat preekboeken en verklaringen van de katechismus in ieders 
bezit zullen zijn geweest Auteursnamen worden echter nergens ver
meld. 

Pas in 1650 zal bisschop Triest wat meer aandacht schenken aan 
de spirituele en devotionele tijdsbesteding van zijn pastoors. Hij 
schnjh een „Schema vitae pastorahs" waarin hij ten gerieve van zijn 
clerici in een reeks droge, gedetailleerde voorschriften, zijn visie geeft 
op een voorbeeldige pastorale arbeid.32 In dit schema wordt hen op 
het hart gedrukt regelmatig te lezen m de heilige Schrift, heiligen
levens, gewijde geschiedenis, te studeren op de „casus conscientiae" 
en de pastorale instructies. Maar vóór 1650 geeft Triest zelden een 
aansporing tot studie, zeker met in het algemeen Als de dekens bij 
hem klagen over de preken of over het katechismusonderwijs van 
sommige pastoors, gaat het steeds over het al te vlotte nalaten ervan, 
over ongecultiveerd woordgebruik, onjuiste plaats of tijd, maar nooit 
over de orthodoxie van het gedebiteerde. Twijfel aan dit laatste komt 
pas om het hoekje kijken als het morele gedrag van de pastoor alle 
fatsoensnormen gaat tarten of als hij verregaand tekort schiet in zijn 
herderlijke verplichtingen. Zijn vita stelt dan zijn doctrina in ver
dacht licht, als zó zijn leven is hoe zal dan zijn leer zijn? De deken 
moet dan naar beide informeren of de bisschop zal middels een 
examen de doctrina laten onderzoeken en dan tevens oordelen over 
de vita. Dergelijke procedures zijn m het dekenaat Hulst enkele ma-

J1) R A G В 5284, Vraseae, van de monniken van Ter Zande is een boeken 
kataloog, opgesteld bij de occupatie door de Staatsen in 1646, bewaard gebleven 
( R A M 481, Catalogi vande Boucken gevonden opt Clooster te Sande m Hulster 
Ambacht) Ze telt 27 titels in folio, 27 m quarto, 42 in octavo en 83 m 
decimosexto, theologische, devotionele en klassieke literatuur dooreen 
3 r ) De Ram, я iv, dl IV, blz 227, Het zou de moeite lonen om dit Schema door 
te lichten op invloeden van jansemstische aard of van de franse school van De 
Bérulle, Condren e а 
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len voorgekomen; op zijn minst de aanzet ervan. Jan Seys, in 1613 
pastoor te Sint Jansteen en onderwijzer te Hulst, mocht in deze 
laatste parochie geen biecht horen. Bisschop Vander Burch heeft 
misschien ter voorkoming van clericale naijver deze terreinafbakening 
voorgeschreven. Seys moet echter ook een gebrek aan biechtvader-
lijke kwaliteiten getoond hebben, want de bisschop draagt hem op 
Binsfeld te studeren, een toenmalige autoriteit op pastoraal gebied.33 

Dit suggereert dat Seys binnenkort een soort herexamen in de biecht-
präxis kon verwachten. Een soortgelijk onderzoek leek ook de pastoor 
van Polder van Namen, Adriaan van Pasch, in 1629 boven het 
hoofd te hangen. Bisschop Triest droeg deken Wandele op informa
ties te gaan inwinnen over Van Pasch' leer en leven. Natuurlijk was 
de bisschop al het een en ander over hem ter ore gekomen en wel 
door Wandele zelf. Des te meer gaat de instructie: „informa te super 
eius vita et doctrina" klinken als de formule die een officiële onder
zoeksprocedure inluidt.34 Noch in het geval van Seys noch bij Van 
Pasch heeft het overigens een vervolg gehad; beiden waren kort na
dien uit hun parochie verdwenen en niets laat vermoeden dat hun 
vertrek als een strafpleging gezien moet worden. Voor Seys beteken
de zijn verhuizing naar Gottem waarschijnlijk zelfs een promotie: 
een nietiger parochie dan Sint-Jansteen was nauwelijks denkbaar. 
Ook in Gottem is hij evenwel de deken van Tielt steeds een doorn in 
het oog geweest om zijn veelvuldige absentie en eigengereid op
treden. 35 Waar Van Pasch na Polder van Namen zijn tenten op
sloeg is mij niet bekend. Zo hij binnen de grenzen van het bisdom 
bleef, zal de curie zijn verdere handel en wandel wel gevolgd heb
ben. Het is ook mogelijk dat hij gewoon elders op een zijspoor ge
rangeerd werd, zoals dat gebeurde met een andere pastoor van Sint-
Jansteen, Jan Bartholomeeussen.3e De bisschop had deze in 1632, 
alle geweeklaag beu, per privé-schrijven laten oproepen voor een 

3·,,) A.E., I, fol. 22, d.d. 2 mei 1613. mandavi ne exciperet confessiones alicuius 
hulstensis; item ut diligenter legat Binsfeldium. Binsfeld was hulpbisschop van 
Trier (1580-1598), rector van de universiteit aldaar en stimulator van de katholieke 
hervorming in dat aartsbisdom. {Lexikon fur Theologie unde Kirche, dl. II2 

(Freibuig 1958), kol. 484). 
M) R.A.G.B. 181, Instructio 1629. 
35) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 205, 206. 
'«) Zie hoofdstuk II, blz. 187. 
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onderzoek en de deken opgedragen zich onderwijl met bekwame 
spoed te intormeren over zijn manier van leven.37 Ook hier weer die 
vraag om informaties, naast en buiten de reeds uit de gewone visi
tatierapporten bekende feilen om Al wordt het onderzoek zelf ner
gens vermeld, gezien Bartholomeeussens verdere wedervaren kunnen 
we voor zeker aannemen dat het plaatsgevonden heeft en wel met 
een dermate negatief resultaat dat de goede man in feite gedegra
deerd werd. Hij kon in Hulst blijven wonen, onder een soort perma
nente observatie van de pastoor aldaar, terwijl nergens blijkt dat hij 
cp een of andere wijze in de parochiële zielzorg werd betrokken. 
Pastoor de Keysere schreef in 1635 dat hij als garnizoensaalmoeze
nier fungeerde en verder niets om handen had.38 Misschien dat hij 
daarom — en om een kleinigheid bij te verdienen — dienst deed als 
zanger in de kerk 39 Bisschop Triest noteerde bij zijn visitatie van 
1639 dat bij Bartholomeeussen „alles nog bij het oude bleef", terwijl 
deken Hesius het jaar daarop enige verbetering meende te bespeu
ren de ex-pastoor liet zich namelijk niet meer zien in Sint-Jansteen 
en ook met meer in „dat huis. .".40 Het bisdom heeft zich evenwel 
niet koel beperkt tot een onheilzame obseivatie In 1635 kreeg Bar
tholomeeussen gelegenheid voor een „herexamen". Weer bleef de 
uitslag beneden de maat en hij ontving de goede raad „nog maar 
verder te studeren".41 Bartholomeeussen heeft zich blijkbaar niet 
meer voor een jurisdictie-examen gepresenteerd, want toen hij bij 
de reductie van 1645 zijn vaderstad Hulst moest verlaten, werd hij 
de pastoor van Waregem toegevoegd als assistent voor de katechese, 
maar niet voor de preek of het biechthoren.i2 Het bisdom was dus 

•l') R A G B 18], Instructm 1632 vocetur hie pastor per secretas hueras ad examen 
et interim informabit se decanus tempestive quomodo se gerat. 
' θ) R A G B 3603, brief van 19 nov 1635 capellanus est mihtans, nullasque 

alias habet occupât iones 
") Vergelijk biz. 118 

40) В 136 Іипетаттт D Joannis Bartholomei a n t i q u u m obtinet, D . V 1640 
u t c u m q u e mel ius se gent , n e q u e f réquentât St Jans teene nee in domo illa politat . 
41) R A G B 2827, d d 22 juni 1635 examinatus est et dictum quod adhuc 
deberet studere ante admissionem ad confessiones audiendas 

«) R A . G B 2821, d d 9 nov 1646 concessa fuit facultas M Joanm Bartholomei 
dioecesis Gandavensis Pbro assistendi D Paston de Wareghem ibidemque cate 
chisandi, exceptis tamen auditione confessionum et conciombus, usque ad revo
ca nonem. 
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nog steeds van oordeel dat deze taken hem niet toevertrouwd moch
ten worden Wijst zo'n verbod er enerzijds op hoezeer Jan Bartholo-
meeussen het bij de curie verkorven had, anderzijds doet het zonder
ling aan dat hij dan toch maar door de beugel kon wat betreft het 
geloofsonderricht aan kinderen. Mogelijkerwijs beschouwde het bis
dom die katecheselessen als een bekwaamheidstest, een eerste fase 
m de terugkeer naar de zielzorg. Was de doctrina weer van goed ge
halte bevonden, dan zou de vita wel evenzo zijn 

Het wikken van de doctrina, voorafgaande aan een besluit over de 
vita, was tenslotte ook pastoor Bras van Pauluspolder aangezegd. Zo
als we zagen bleef hem deze beproeving bespaard door zijn (on)tijdig 
overlijden 43 In het andere geval zou het goed mogelijk zijn geweest 
dat na 1632 in Hulst twéé gedeclasseerde clerici rondgelopen hadden 
De formulering van het dreigement geeft duidelijk de intentie van 
de bisschop weer die pastoor heeft het verbruid in zijn parochie, 
hij is er van generlei nut meer, we zullen zijn kennis en verkondiging 
testen en dan beslissen wat het beste is voor de parochie Zo'n pro
cedure was het sluitstuk van een reeks vermaningen via de deken. 
Een vraag blijft dan wel waarom ze niet werd toegepast op een figuur 
als pastoor Van Damme van Wachtebeke,44 toch evenzeer gedis
kwalificeerd als een Bras en een Van Pascli Misschien laten de 
bronnen hier verstek gaan en is hij toch aangepakt, misschien ook 
kan het volgende een verklaring zijn Laurens van Damme was — 
zoals trouwens de eveneens van onfraai gedrag betichte deken An-
toon Maeye — baccalaureus in de theologie. Zo'n brevet van theo
logische kennis zou door een onderzockprocedure dan wel in twijfel 
getrokken worden. Het affront zou ál te sterk zijn Zoals het mis
schien ook beledigend is voor het kortstondige seminarie van Gent, 
als we er op wijzen dat twee van de bovengenoemde kandidaten voor 
een herexamen in dat theologisch instituut hun opleiding ontvingen 
Mocht dit géén toeval zijn, dan komt Triest alle eer toe dat seminane 
opgeheven te hebben Het is vooralsnog wijzer het toch maar op een 
toevalligheid te houden, op slot van rekening waren het Jezuïeten 

" ) R A G В 181, Instructio 1632 quia hic pastor mutdis est ecclesiae et négligeas 
putat Rmus Dnus eum ad examen vocandum ut probata eius doctrina seno resolví 
possit quod illae ecclesiae expediet, A E , Π, fol 260, vergelijk biz 181 

" ) Zie hoofdstuk II, biz 233 

260 



die in Gent de theologische disciplines doceerden. Ook voor hen zou 
het een affront zijn! 
De zeldzame gevallen van een regelrecht onderzoek naar de doctrina 
bevestigen de indruk dat de intellectuele bagage van de meeste pas
toors tot weinig klachten aanleiding gaf, al was ze dan — gezien de 
opleiding en het ontbreken van studieboeken — wellicht klein van 
omvang, luchtig van kwaliteit.i5 Daarentegen waren er méér pas
toors, bij wie gedrag en karakter nog dusdanige defecten en tekorten 
openbaarden, dat ze eigenlijk niet in de post-tridentijnse kerkelijke 
restauratie thuishoren. Hierop komen we nog terug. 

B. De benoeming 

Na het priestergebrek dat er einde zestiende eeuw in de Zuidelijke 
Nederlanden heerste,4e is er in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw blijkbaar vrij snel voldoende aanbod gekomen van universi
teiten en seminaria. In het dekenaat Hulst is tenminste na 1620 
géén parochie — het militaire kampement Kieldrecht verdient de 
naam niet en Zuiddorpe „dreef" nog — lange tijd zonder pastoor ge
weest. Zelfs in miserabele dorpen als Polder van Namen en Kallo 
was een vacature weer gauw voorzien. Het gentse bisdom bezat na 
1623 geen eigen theologicum meer. De bisschop was dus van dan af 
aangewezen op clerici, die elders hun opleiding ontvangen hadden, 
maar of en hoe hij informeerde naar hun persoonlijke antecedenten 
is onbekend. Een goed middel tot selectie bezat hij evenwel in de 
door Trente ingevoerde concursus, een soort bekwaamheidsonderzoek 
of pastoorsexamen. De vraag is nu: wat was die concursus, hoe was 
zijn reële werking, waren er andere wijzen van benoeming. 

In het voorafgaande hoofdstuk staat bij elke parochie het instituut 
of de persoon vermeld, die rechtens de nieuwe pastoor mocht voor
stellen aan de bisschop. Het is de 'praesentator стае, een titel die in 

4S) Ook d o e t komt voor het dekenaat Tielt tot de wegens gebrekkige inlichtingen 

voorzichtige mening dat klachten over de onbevoegdheid van de pastoors vooral 

in de eerste decennia van de 17e eeuw vernomen worden; hij meent dat de 

intellectuele vorming van de seminaristen in de loop der eeuw verbeterde. (Hei 

kerkelijk leven, blz. 185; idem: Karel-Filifs, blz. 174). 

«) De Moreau, t.e.p. blz. 315. 
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het diocesane benoemingenregister,47 in bewaard gebleven benoe

mingsbrieven48 en in de Status Ecclesiae van 1623 gebruikt wordt.4e 

Juridisch gezien is dit juist. Dezelfde personen worden echter in de 

visitatieverslagen van dekens en bisschoppen, in het Itinerarium en 

in het Registrum defectuum ook aangeduid met coï/ator,90 en eigen

lijk is dit onjuist. Deze verwarring typeert de na-trentse situatie, het 

concilie voerde een nieuwe benoemingsprocedure in, waarbij de 

colhtio van de cura — de juridische toewijzing van de pastoorsplaats 

— definitief aan de bisschop werd voorbehouden.51 Dit betekende 

dus een beperking van de aloude patronaatsrechten van laicale en 

clericale personen en instellingen, die de patronus van de parochie 

maakten tot de feitelijke collator of overdrager van de kerk en 

slechts de instüutio van de door de patronus gekozen priester 

overlieten aan bisschop of aartsdiaken.52 Sinds Trente is de pa

tronus echter gedegradeerd tot praesentator en de bisschop gepromo

veerd tot collator. De nieuw-gecreèerde procedure is dan als volgt: 

de patronus mocht binnen tien dagen na het ontstaan van de vaca

ture in zijn parochie een aantal kandidaten voordragen bij een 

diocesane examencommissie.53 Voor deze kandidaten werd op een 

bepaalde dag een concursus ingericht: elk van hen werd ondervraagd 

op het stuk van kerkelijke disciplines en moest een preek houden. 

Wie door de commissie het predikaat „inidoneus" — ongeschikt — 

toebedeeld was, verdween van de lijst. De patronus had vervolgens 

het recht aan een van de geèxamineerden de litterae •praesentattonis 

toe te kennen, waarna de bisschop de canonieke benoeming deed 

door het verlenen van de litterae соІШіопів. Primair gevolg van deze 

veranderde procedure is dat de verantwoordelijkheid voor de kwali-

«') R.A.G.B. 155. 

«) R.AG.B. 5202 Kallo. 
4t) Over de Status Ecclesiae zie Hoofdstuk I blz. 12 e.v, vraag 8 van deze lijst 

luidt Quis sit dominus temporalis, quis patronus, quis praesentet ad curam et 

alia beneficia. 
5 0) D.V 1626 sub Vrasene, D V 1624 sub Kieldrecht. 

«) De Ram, a.w., dl. I, blz. 111. 

'*) Post, Kerkelijke verhoudingen, blz. 81, 82. 

^) Deze en volgende gegevens uit Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 134-143. 
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teit van de kandidaat bij de bisschop en niet meer, zoals voorheen, 
bij de patronus berust.54 Gevolg van deze nieuwe regeling was even
eens de al aangestipte verwarring in de terminologie 55 

Er is nog geen algemeen onderzoek ingesteld naar de reële werking 
van de patronaatsrechten in de bisdommen van de zuidelijke Neder
landen tijdens de katholieke reformatie Het is onbekend hoe de 
patronaatsheren de trentse ingreep in hun rechten geslikt hebben. 
Mocht er al verzet geweest zijn, dan zal dit waarschijnlijk niet veel 
om het lijf gehad hebben in een land waar tussen Aartshertogen en 
episcopaat zon sterke consensus heerste ten aanzien van de te volgen 
kerkpolitieke gedragslijnen. In het dekenaat Hulst ontmoeten we ner
gens sporen van strubbelingen tussen een bisschop en een patronus, 
maar gezien het beperkte bronnenmateriaal, kunnen onenigheden 
toch wel voorgekomen zijn 5b 

Van slechts acht en twintig pastoors van de zes en zestig staat op
getekend dat ze „per modum praesentationis" benoemd werden. Het 
kunnen er evenwel meer geweest zijn, want de administratie van de 
diocesane curie munt met uit in punctualiteit. Bij elf van hen was de 
abt van Sint-Pieters-Gent betrokken, bij zes het kapittel van Kortrijk, 
bij zes de graaf van Isegem, bij vier de baron van Heule en éénmaal 

54) Post, Kerkelijke Verhoudingen, blz 81 
55) Deze verwarr ing duideli jk in D V 1631, sub Hon temsse Deservitor M . Gerar

dos Struyvinck qu i ut audio se p rupr ie tanum jactat vi praesentat ioius (quam 

perperam collat ionem vocant) obtenta a D o m i n o Barone de H e u l e , pa t rono Ее 

clesiae 
те) R.A G В 155 het d e k e n a a t k e n d e twee leken-presentatoren d e baron van 

H e u l e , heer van Axel, voor H o n t e m s s e , Ossenisse, Z u i d d o r p e , de graaf van 

Isegem voor S i n t Jans teen en W a c h t e b e k e , Clerici presentatoren w a r e n h e t 

kapittel van Kortrijk voor H u l s t en Polder v a n N a m e n , de abt v a n D r o n g e n voor 

Hengstdi jk en Pauluspolder , de abt van Sint Pieters-Gent voor Kie ldrecht en 

Kallo, beide g e n o e m d e abten beurtel ings voor Verrebroek, de abt v a n Sint Pieters 

G e n t en de bisschop v a n D o o r n i k beurtel ings voor Vrasene en Sint Gill is . U i t d e 

registers blijkt niet d a t de bisschop van Doornik zijn rechten effectief u i toefende 

in het diocees G e n t 
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„de paus".57 Maar het blijft een groot vraagteken of deze presenta
toren zelf — uitgenomen voor Hulst — de betreffende pastoor hadden 
aangezocht en ter curie gezonden. In feite verliep in het bisdom Gent 
de concursus namelijk niet geheel volgens de bovenbeschreven wijze. 
Was er ergens een vacature ontstaan, dan wachtte het bisdom niet 
het initiatief van de parochiepatroon af. Het stelde direct een datum 
vast voor de concursus — meestal twee of drie weken na het over
lijden van een pastoor58 — en liet deze dag per affiche bekend ma
ken Deelname aan de concursus stond in het gentse bisdom open 
voor élke priester en niet alleen voor de kandidaten van de presen
tator. Het blijkt in de bronnen zelfs nergens duidelijk dat ooit een 
presentator kandidaten voor een examen aanbood.59 De concursus 
vond plaats „ten paleize",e0 de drie best geslaagden werden genoteerd 
en dan pas werd de presentator er in gekend: hij mocht een van deze 

" ) De abt presenteerde Stocquens, Boronaige en Vande Brande voor Vrasene, 
Van Hertssen, Van Godtsenhove, De Glm, Vande Velde, De Roy en Gilbau voor 
КаБо, Dubois voor Verrebroek en Lambrechts voor Sint Gillis. De baron van 
Heule presenteerde De Wulf, De Dyckere, De Molenaere en Struyvinck voor 
Hontemsse De graaf van Isegem presenteerde Bartholomeeusen, De Maerschalck, 
Leeman en De Beudelc voor Sint Jansteen, Van Damme en Spellers voor Wachte 
beke Kortrijk presenteerde de zes pastoors van Hulst Hesius ontving de presen 
tabe en collatie voor Kallo „van de paus" (i с de nuntius) omdat de cura vacant 
geworden was „in mense pontifias" (R A G В 2827, d d. 27 juni 1635. De paus 
had soms het vergevmgsrecht voor beneficies die in oneven maanden vrijgekomen 
waren, Vergelijk J Laurentius, s j InsUtuttones iuris ecclesiastici (Freiburg 1914a), 
biz. 244, noot 4. 

^) bijvoorbeeld na de dood van Van Godtsenhove werd 27 april 1625 de con
cursus voor het vacante Kallo per 9 mei aangekondigd (A E , II, fol. 87); op 19 
jan. 1637 werd een concursus voor Verrebroek per 30 jan bepaald (A.E., ПІ, fol 
77), op 5 nov 1646 de concursus voor Sint Gillis per 17 november ( R A G В 
2821) 
ы) Ook in het dekenaat Tielt is een dergelijke activiteit van de patronus onbekend, 
vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 135. 
m) De eerste zes bisschoppen van Gent bewoonden geen „bisschoppelijk paleis"; 
/ij huurden of kochten een particuliere woning Zo ook Triest tot 1633. Toen 
kocht hij het „Hof van Sint Baafs", een oud adellijk „steen", dat Karel V in 
1543 overgenomen had van Nicolaas Triest, heer van Auwegem, 'sbisschops voor
vader, ten gerieve van de Proost van Sint Baafs Antoine Triest verbouwde dit 
«een en na hem bewoonden de bisschoppen het tot 1794 Dan werd het staats
eigendom en sinds 1814 bewoond door de gouverneur van Vlaanderen. (Naar 
gegevens uit een manuscript van de heer G. ν d. Broecke te Gent, bewaard in het 

archief van het bisdom). 
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drie ter benoeming voordragen.β1 Welbeschouwd dus een formeel 
presentatierecht: men sauveerde de privileges, na de gevaarlijke 
kiemen — protectie, simonie of iets van dien aard — er uit verwij
derd te hebben. De presentator berichtte gewoonlijk binnen enkele 
dagen aan wie van de drie hij de presentatiebrieven had toegekend, 
maar hij mocht rechtens zes maanden zijn keuze in beraad houden. 
Liet hij deze lange termijn voorbijgaan, dan kon de bisschop een van 
de geslaagden benoemen voor de vacature. Deze procedure is de 
zogenaamde collatio стае jure devoluto — toewijzing van de pas-
toorsplaats wegens verlopen rechtstermijn. Natuurlijk zou geen bis
schop een parochie maandenlang zonder herder laten, alsmaar uit
kijkend naar een reactie van de presentator. Kwam niet bijtijds be
richt van presentatie, dan stelde de bisschop alvast de eerstgeslaagde 
aan tot deservitor in de vacante parochie. In theorie kon hij deze te
rugroepen, ingeval de presentator te elfder ure tot een andere keus 
gekomen was. In feite kreeg die deservitor na een wachttermijn van 
zes maanden of langer gewoon een vaste benoeming, dus „jure de
voluto". 

De concursus kon alleen maar gebeuren, als er zich twee of meer 
kandidaten voor de vacante parochie meldden. Kwam slechts één 
persoon naar Gent, dan werd het examen verdaagd. Sint Gillis 
levert hiervan een fraaie illustratie. Na de dood van Verhelst in 1646 
schreef de curie op 5 november een concursus uit, te houden op 17 
november; er bood zich maar één kandidaat aan; de tweede concur
sus werd aangekondigd voor 11 december; weer kwam slechts één 
gegadigde opdagen; ten derde male werd de concursus verlegd, nu 
naar 15 december; toen verschenen twee liefhebbers, waarbij Jan 
Lambrechts, die als „magis idoneus" — als meest geschikte reeds op 
de 22e daaraanvolgend zijn benoeming ontving.62 Hij kon kerstmis 
vieren als pastoor van Sint Gillis. De concursus kon eveneens worden 
uitgesteld, wanneer geen van de examinandi voldeed aan de gestelde 
eisen, die overigens nergens nader worden toegelicht. Het geval heeft 
zich voorgedaan bij een concursus ten behoeve van Kallo na het 
overlijden van pastoor de Glin in 1628. Op 30 oktober werd per 

el) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 143. 
«*) R.A.G.B. 2821 en B. 2829. 
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affiche bekend gemaakt dat op 16 november een concursus georgani
seerd zou worden. Hoeveel kandidaten present waren, wordt niet 
meegedeeld, maar géén kwam er door — verum nullus concurrentium 
admissus; het volgende examen werd bepaald op 22 december; toen 
verschenen zes mededingers, die nu allemaal geschikt bleken te zijn. 
Paulus vande Velde kwam nummer een op de lijst te staan. De 
parochiepatroon van Kallo, de abt van Sint Pieters, woonde in Gent, 
waardoor de verdere procedure van de presentatie snel afgewerkt 
kon worden. Eén dag na de concursus had Vande Velde zijn officiële 
benoeming — namelijk de collado door de bisschop — al op zak.63 

Natuurlijk is het ook mogelijk dat zich voor een bepaalde vacature 
geen enkele kandidaat aanbood. Iets dergelijks heeft zich, voorzover 
de bronnen te kennen geven, in het dekenaat Hulst nimmer voor
gedaan. Waarschijnlijk bleef de bisschop in zon geval niets anders 
te doen over dan zelf een priester te gaan zoeken, aan wie hij de 
vacante cura kon toevertrouwen. Het ligt echter meer voor de hand 
dat de bisschop en zijn raadslieden eerst bekeken of het uitschrijven 
van een concursus wel zin had. Bij een negatieve conclusie lijken 
twee argumenten het zwaarstwegend geweest te zijn. De eerste: de 
vacante parochie moest „aantrekkelijk" zijn, iets te bieden hebben, 
vooral wat betreft het inkomen. Dit klinkt enigszins als een verwaten 
onderwaardering van de offerbereidheid bij de toenmalige priesters. 
Maar Triest zelf noemt de schrale dotatie van veel parochies als de 
eerste reden om een concursus achterwege te laten en zelf maar op 
zoek te gaan.64 Hij zal wel geweten hebben wat voor vlees hij in zijn 
diocesane kuip had. Deze nuchtere constatering van de bisschop doet 
ons tevens, zij het op andere maar wel gelijksoortige gronden, de 
verklaring aan de hand van het feit dat voor de parochies Sint Jan
steen, Hontenisse, Ossenisse, Pauluspolder, Hengstdijk, Polder van 
Namen, Wachtebeke en Zuiddorpe nooit een concursus georgani-

e3) A.E., II, fol. 172, 174, 177; R.A.G.B. 155. 
e4) R.A.G.B. 3757 Relatio 1625: In collatìone sive provisione pastoratuum non 
semper servatur concursus, nisi ubi illi utcumque dotati sunt, nam ad reliquos 
invitandi potius sunt et inducendi sacerdotes quam quod illi sese offerant. B. 3759 
Relatio 1631: In collatìone sive provisione pastoratuum servatur praescriptum 
Concilii Tridentini, ubi id utiliter potest, nam subinde sunt ii tenuiter fundati, ut 
nullus concursus sperari debeat, sed potius sacerdotes invitari ut illos suscipiant 
spe maioris promotionis. 
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seerd is, zelfs met in de jaren na ongeveer 1625 toen vacante pas-
toorsplaatsen elders wél sollicitanten trokken Aan het m die kerk 
dorpen geboden honorarium heeft het niet gelegen dat er zo weinig 
animo bleek te zijn, zoals we nog zullen zien mocht dat best voor be 
hoorhjk doorgaan 65 Het is veeleer de factor leefbaarheid, die even
tuele kandidaten de lust tot verhuizing benomen zal hebben de lig
ging m het niemandsland tussen Noord en Zuid, de nabije ketterse 
gewesten, de armzalige kerkjes en pastorieën, de barre verbindingen 
met de centra m Vlaanderen, de benauwenissen van de militaire 
acties, kortom het geestelijke en sociale isolement in die dorpjes Het 
is niet ondenkbaar dat een onzalig gerucht over deze parochies de 
ronde deed in clericale kringen De bisschop zal steeds weer genood 
zaakt zijn geweest persoonlijk een clericus te vragen of aan te wijzen 
voor de vacante polderdorpjes En is het dan verwonderlijk dat juist 
in deze dorpjes zoveel pastoors van minder allure hun zielig bestaan 
leiden' Het lijkt een wat voorbarige diagnose, maar het missen van 
de concursus is niet het enige symptoom voor de ongenade rond het 
Hulsterambacht We zullen er nog ontmoeten 

Het tweede argument voor het achterwege laten van de concursus 
is terloops al vernoemd het gebrek aan priesters in de eerste twee, 
drie decenniën van de zeventiende eeuw Ook dit dwong de bisschop 
zelf uit te kijken naar een kandidaat pastoor We herinneren aan de 
activiteiten van de curie ten behoeve van Hontenisse in 1612, aan 
het contact tussen bisschop Vander Burch en de priester Bellemans te 
Leuven in 1613, tussen bisschop Boonen en de leuvense student 
Philip Heylmck in 1619 66 Het priestertekort blijkt ook uit het 
merkwaardige feit dat soms een clericus al vóór zijn priesterwijding 
tot pastoor van een bepaalde parochie benoemd was Dit staat vast 
voor Laurentius de Wulf in Hontenisse87 en voor Petrus Stevens, 
sinds 1619 pastoor in Ossenisse, die bij zijn priesterwijding op 19 
september 1615 reeds „pastor in Wareghem" was, zoals het wijdings-

«) Zie blz 304 
e«) Zie hoofdstuk II resp blz 127 en 215 
« ) Zie hoofdstuk II, blz 125 
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register achter zijn naam noteert.68 Ook uit de aantekeningen van 
het benoemingenregister meen ik te mogen constateren dat aanvan
kelijk de bisschop het initiatief moest nemen om vacatures bezet te 
krijgen: tien pastoors van het dekenaat Hulst werden jure devoluto 
aangesteld, dus zonder concursus en zonder presentatie; zeven van 
hen vóór 1621.e9 Benoemingen per concmsum waren er acht, waar
van de eerste in 1625.70 De registers vermelden niet bij elke collatie 
de wijze van toekenning; van beide procedures kunnen dus meer ge
vallen voorgekomen zijn dan we in feite kennen. Hoe verder de 
eeuw en hoe meer de kerkelijke restauratie vordert, hoe meer kandi
daten zich melden voor een concursus, zij het dan wel met bepaalde 
voorkeuren.71 In het dekenaat Hulst zijn voor een concursus alleen 
de dorpen Kallo, Verrebroek, Sint Gillis en Vrasene in aanmerking 
gekomen, alle vier behorend tot het land van Waas. Kallo was een 
uitermate goed gedoteerde standplaats, maar met een minimum aan 
comfort. Toch kunnen we niet zeggen dat wellicht om dit laatste de 
ambtsperiodes van de pastoors er van zon korte duur waren. Bij vier 
van hen kwam daaraan namelijk een einde door overlijden.72 Sint 
Gillis was in zich een aantrekkelijke parochie. Toch had, zoals we 

ββ) R A.G.B. 4916. Dit register geeft de volgende getallen voor de priesterwijding 

van seculiere clerici: van 1590-1600.76; van 1600-1610:91; van 1610-1620:131; 

van 1620-1630.102; van 1630-1640:67. Van het derde naar het vierde decennium 

breekt de opgaande lijn. Bekijken we het vierde van naderbij: in 1621: 8 

neomisten en in de volgende jaren: 10, 26, 4, 3, 4, 2, 5. De terugval van 26 

wijdelingen in 1623 naar 4 in 1624 hangt samen met de entrée van Triest in 
Gent en de opheffing van het groot-seminarie. Dit maakt het register onbruikbaar 
voor een grafiek over de aanwas van neomisten. Maar het is niet onredelijk aan 
te nemen dat na 1623 het aantal wijdingen bleef stijgen. 

•·) Montanus te Sint Gillis 1599; Verhelst ibidem 1601; Tielman in Wachtebeke 
1612; Ryckenroy in Hengstdijk 1614; De Schepper in Kallo 1614; Raps in Honte-
nisse 1615; Philaeus in Venebroek 1616; Seys in Ossenissc 1631; Benschop in 
Zuiddorpe 1634; De Witte in Verrebroek 1639. 
7») In Kallo. De Glin 1625, Vande Velde 1628, De Roy 1632, Hesius 1635; 
Boronaige te Vrasene 1630; in Verrebroek: Bubois 1633, Lettmck 1637; in Sint 
Gillis: Lambrechts 1647. 

" ) In het dekenaat Hulst: de rijke cura Kallo in 1628: 6 kandidaten; in andere 
dekenaten: concursus voor Oike in 1635: 6 kandidaten; voor Eine en Mariakerke 
7 in 1636; voor Daknam 9 in 1643 (o.a. Moortgat van Polder van Namen); voor 
Gottem 8 in 1643; voor Kalken (na de dood van Vander Zijpe) 7 in 1647. 
•'-) Zie hoofdstuk II, blz. 208. 
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zagen, de concursus na het overlijden van pastoor Verhebt in novem
ber 1646 een moeizaam verloop. Maar een half jaar tevoren had de 
parochie zeer veel te verduren gehad van rovende soldatenbendes; 
het leven leek er niet meer veilig.73 Dit verklaart, dunkt me, de 
weinige animo voor deze plaats bij de clerici. Over de concursus 
voor Vrasene in 1630 zijn geen bijzonderheden bewaard gebleven. 
Dat zelfs Verebroek in de dertiger jaren sollicitanten wist te trekken, 
moet meer aan het aanbod van priesters geweten worden, dan aan de 
charme van dit kerkdorp. Rest no gde parochie Hulst: noch een con
cursus, noch een benoeming jure devoluto is hier ooit voorgekomen. 
De patronus, het kapittel van Kortrijk, heeft, als we afgaan op het 
benoemingenregistcr, bij elke vacature zonder dralen zijn protégé 
aan het bisdom ter benoeming gepresenteerd. De keuze is doorgaans 
een voortreffelijke geweest, al ontpopte deken Maeye zich ten dele als 
een deceptie. 

Bij de achtentwintig pastoors die hun benoeming ontvingen na 
presentatie door een patronus, horen ook de acht van wie vaststaat 
dat ze deelnamen aan een concursus. Verder is er, voorzover ik kon 
nagaan, in dit dekenaat slechts één pastoor geweest, die zijn ambt 
verwierf door de zogenaamde permutatio: de onderlinge ruil van be
neficies, met toestemming van de patronus en onder goedkeuring van 
het bisdom, een wijze van parochie-verwerving, die geen vooraf
gaande concursus vereiste74. In 1639 wisselde Boronaige zijn pas-
toorsplaats in Vrasene voor de kapelanie van de H. Lambertus en de 
H. Anna in de kerk van Ekeren, diocees Antwerpen. De bezitter 
van die kapelanie, Willem van de Brande, was pastoor te Kruibeke. 
Hij kreeg nu de kans zijn Scheldedorpje zonder concursus, dus zon
der concuirenten, te ruilen voor het meer comfortabele Vrasene en 
had er de prijs voor over: de possessie van het altaar te Ekeren.75 

Elders in het bisdom kwam een permutatio van pastoorsplaatsen 
meer voor.7β Dat het in het dekenaat Hulst zo'n zeldzaam verschijn
sel was, hoeft geen verbazing te wekken. Welke parochie in deze 

'3) Zie hoofdstuk II, blz. 229. 
'4) Grijpink, a.w., blz. IX; Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 144-146. 
«) R.A.G.B. 155. 
'«) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 147. 
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onrustige uithoek van bisdom en vaderland was een aantrekkelijk 
ruilobject, behoudens dan Vrasene, Sint Gillis, Hulstr1 

Na de ambtsaanvaardingen per presentatie of door permutatie 
blijven nog zeven en dertig pastoors over die op een andere wijze 
benoemd werden. Eén van hen begon zijn pastoraat op persoonlijke 
invitatie van de bisschop: Philip Heylinck in Verrebroek 1619. De 
anderen kregen een benoeming tot deservitor van een bepaalde pa
rochie. De deservitor is niet de plaatsvervanger van de pastoor, niet 
de vice-cureyt zoals die in vroeger dagen voorkwam." Zon stand-in 
is in het hulsterse dekenaat van de zeventiende eeuw gelukkig vol
komen verleden tijd geworden. Geen enkele visitator maakt er ook 
maar de geringste toespeling op. De cumulatie van beneficies, met de 
neveneffecten van huurlingen en residentie-ontduiking, is ten aan
zien van de directe zielzorg een uitgeroeid onkruid. Het kon nog wel 
voorkomen bij oude stichtingen van altaren en kapellen, maar daar 
hanteren de visitatoren bij ontdekking van wantoestanden zonder 
aarzelen het kapmes.78 De deservitor verricht in zijn parochie alle 
pastorale functies, maar hij mag zich om een of andere reden niet 
proprietaries — bezitter van het pastoorsambt — noemen. Hij kan 
officieel nog niet zeggen: „Dit is mijn parochie". Die herderlijke ge
voelens mag hij pas koesteren na de eigenlijke collatie en installatie. 
Dan is hij kerkrechtelijk proprietarius geworden en dus pastor. Maar 
in het dagelijks leven heet ook de deservitor gewoon pastoor. Zelfs 
de deken blijkt er soms geen raad mee te weten. Zo is Jan Bartho-
lomeeussen in de verslagen van 1623 en 1624 deservitor van Sint 
Jansteen; in 1629 schrijft de deken: pastor seu deservitor, in 1632 is 
het weer gewoon deservitor. 

Van de zesendertig tot deservitor benoemde geestelijken ontvin
gen er tien na verloop van tijd door de procedure jure devoluto het 
volledig bezit van hun pastoraat.79 Bij elf andere pastoors is het door 
de gebrekkige registratie niet vast te stellen wanneer of hoe zij tot 
de status van proprietarius promoveerden.80 Dan resteren nog vijf-

" ) Post, Kerkelijke verhoudingen, bh. 42; idem, Kerkgeschiedenis, dl. II, blz. 279. 
7e) D.V. 1628 Sint Gillis; D.V. 1629 Kalb. 
:*) Zie blz. 268, noot 69. 
m) De Causenere, Vande Vyvere, Moortgat, Swevers, Billet, De Molenaere, Van 
Sante, De Klerk (Vrasene), De Schepper, Van Tetteroo, Wackins. 
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tien geestelijken die hun hele pastoorsleven lang deservitor bleven.8l 

Al zullen de betreffende pastoors er geen frustraties van overgehou
den hebben, toch was deze status voor hen niet prettig zij zaten op 
een wipstoel en het besef daarvan werd levendig gehouden door de 
jura, een bepaald mij onbekend bedrag, dat de deservitor jaarlijks 
aan de deken moest afstaan.e2 

Het is niet gemakkelijk de aard van het impediment te ontdekken 
dat zoveel deservitoren de weg hogerop blokkeerde. Bartholomeeus-
sen is gedurende heel zijn pastoraat te Sint Jansteen deservitor ge
bleven. Als verklaring daarvan zou gewezen kunnen worden op het 
feit dat in Sint Jansteen geen pastorie voorhanden was; hij kon dus 
niet voldoen aan de pastorale residentiephcht.83 Maar met een dis
pensatie was dit euvel licht te verhelpen, zoals blijkt in Kallo waar de 
pastoors jarenlang buiten de parochie woonden. Ook aan een te ge
ring inkomen kan deze permanente deservituur niet verweten wor
den behalve de competentia van Sint Jansteen genoot Bartholo-
meeussen nog inkomsten uit de Michaelkapel en de Custodia (koster
schap) van Hulst, waarvan hij bezitter was. Waarschijnlijk moeten 
we het zoeken in een zeker wantrouwen, een reserve van de kant van 
het bisdom. Bartholomeeussen was in 1619 neomist84 en zonder 
ergens kapelaan geweest te zijn — waardoor het bisdom dus niet ge
ïnformeerd was over zijn zielzorgelijke kwaliteiten — kreeg hij de 
cura van Sint Jansteen te bedienen. Door hem nu tot deservitor te 
benoemen behield het bisdom de mogelijkheid hem ad nutum te 
vervangen of te ontslaan in geval van wangedrag.β5 Na herhaalde 
klachten van de dekens gebeurde dit laatste in 1632 

S1) De Wulf, De Dyckere, Struyvmck, Stevens, Borcquelmans, Lombaerts, Bartho

lomeeussen, Van Pasch, De Buck, Van Ryckenroy, Lust, De Langhe, Van Zee-

broek, Seys (Sint Jansteen), De Maerschalck. 
в г) R A G B 181, Instructie 1632 exiget decanus iura sua ab hoc deservitore 
(ι e Struyvick) ne putet se esse propnetanum, D V. 1631 sub Hengstdijk nota 

in de marge recipiat D Decanus suum jus donee docuent (i.e. Billet) de 

propnetate 

e») De Ram, aw, dl. IV, biz 115, 124. 
e l ) In 1616 begon hij de theologie in het seminane van Gent (R A G.B. 3592). 
œ) Deze mogelijkheid blijkt duidelijk bij de deservitor van Zuiddorpe, Van 
Royen Na informatie over klachten en forma van de benoeming, noteert Wandele. 
Vidi hueras commissioms ipsius, parumper heet obscurae tarnen tantum deservitu-
ram continent, unde ad nutum est amovibihs. (D.V. 1632). 
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Dat de deservitura het bisdom meer mimte tot ingrijpen liet dan 
de proprietas, blijkt ook uit het volgende geval. De parochie Paulus
polder kreeg in 1616 een deservitor in de persoon van Paulus Bras, 
een neomist.ββ Na enkele jaren verleende bisschop Boonen hem in 
1619 de collatie, waardoor Bras proprietarius werd.87 Hij figureert 
jarenlang op de klachtenlijst van de dekens tot bisschop Triest op 
een gegeven moment oordeelt dat de maat vol is. Als hij het dekenaal 
verslag van 1630 terugzendt vraagt hij per marginale nota dat de 
pastoor zijn benoemingsbrieven op tafel zal leggen, met andere woor
den hij moet laten zien of hij proprietarius is dan wel deservitor.e8 

In het verslag van 1631 schrijft Wandele daarop dat hij de papieren 
gezien heeft: Bras is proprietarius.89 Dit verhindert de methode van 
het korte metten maken. De bisschop krabbelt dan in de marge dat 
hij Paulus Bras wil laten examineren op zijn doctrine en daarna een 
beslissing zal treffen. Maar het overlijden van de pastoor maakte dit 
alles overbodig. De bisschop ontving het doodsbericht eer hij het de
kenaal verslag van 1631, met in de kantlijn het dreigement van het 
examen, naar de deken geretourneerd had. Hij pende er nog even bij: 
requiescat in pace. 

Bras' opvolger Jan de Langhe was eveneens deservitor, maar wan
neer diens gedrag veel te wensen overlaat, volgt er géén oproep voor 
een onderzoek. De bisschop kan deze deservitor zonder verdere om
haal aanpakken en hij maakt er weinig woorden aan vuil: exautoratus 
abivit.eo 

De pastoor van Hengstdijk, Petrus Billet, was in 1622 ook slechts 
deservitor geworden.91 De diocesane curie bleek echter na verloop 
van tijd niet goed meer op de hoogte van zijn status, want als de 
klachten over Billets onclericale leven toenemen, moet hij evenals 
later zijn buurman Bras zijn papieren overleggen.92 In het dekenaal 

») Zie hoofdstuk II, blz. 179. 
") R.A.G.B. 155. 
ββ) D.V. 1630: moneatur pastor ut exhibeat litteras deserviturae vel proprietatis 

suae cuiae. 
"'Э D.V. 1631: sub Pauluspolder: Pastor M. Paulus Bras; collationem obtmuit ab 
Illmo Dno Boonen uti patet ex litteris 18 junii 1619, quas vidi. 
·») Zie hoofdstuk II, blz. 181-182. 
«) R.A.G.B. 3598, Status Ecclesiae 1623; A.E., II, fol. 10, d.d. 11 juli 1622. 
<*) D.V. 1630 sub Hengstdijk: Item exhibeat litteras coUationis suae. 
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verslag van 1631 zegt Wandele dat hij de benoemingsbrief niet kon 

controleren. Billet beweert ze ergens in Gent te hebben.es Weer 

een jaar later bericht de deken dat Billet proprietarius is; hij heeft 

de documenten gezien, maar vermeldt niet de datum van de col

latie. e 4 Waarschijnlijk wist Billet zich nu wel een gewaarschuwd 

man. De berichten over hem klinken hoopgevender en wellicht werd 

daarom geen ontslag meer overwogen. 

Gerard Struyvinck, van 1628 tot 1647 pastoor van Hontenisse, 

heeft het nimmer tot proprietarius gebracht. Hardnekkig blijft deken 

Wandele hem deservitor noemen in al zijn rapporten. Op Struyvinck 

viel evenzeer het een en ander aan te merken als bij de vorige 

heren,95 maar een onderzoek naar zijn juridische status is hem 

toch niet aangedaan. Hij beweerde wel eens proprietarius te zijn 

, vi praesentalionis", maar dit berustte volgens de deken op een 

onnozele vergissing, de presentatie is geen collatie.ββ De pastoors De 

Wulf, De Dyckere, De Buck, Van Ryckenroy en Lust, aangeworven 

uit zuid-nederlandse abdijen behoren ook tot de permanente deser-

vitoren. Over hun persoonlijke inzet kan, als we afgaan op wat de 

visitatoren vertellen, niet of nauwelijks de staf gebroken worden. 

Gezien vanuit de parochie zijn er evenmin factoren aan te wijzen, 

die een vaste benoeming in de weg zouden staan. Dat deze dan toch 

niet volgde houdt verband met hun religieuze status. De parochie 

werd namelijk toevertrouwd aan de kloostergemeenschap als geheel, 

die dan een van zijn leden aanwees voor de vervulling van het pas

toorsambt. 9 7 

Bij enkele andere deservituren ligt de verklaring voor de hand. 

De pastoor van Hontenisse is deservitor van Ossenisse en Polder van 

·*) D V 1631 pastor M. Petrus Billet seu deservitor, nondum enim exhibait 

litteras collatioms, quas dicit se alibi habere Gandavi 
M ) D V. 1632 Pastor M. Petrus Billet propnetanus uti patet ex httens collationis 

quas vidi. 

«) Zie hoofdstuk II, blz 130 

·") Vergelijk R A G В 181, Instrucbo 1629 sigmficabis pastori quod non debeat 

sperare proprietatem donee diligentia sua circa instructionem iuventutis et zelo 

in quaerendis animabus promentus fuerit In 1630 geeft de bisschop nog eens de 

gelijke opdracht aan de deken 
e 7) Vergelijk Lexikon fur Theologie una Kirche, dl II (Freiburg І ЗВ1) kol. 198 

s ν. beneficium 
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Namen, totdat daar een eigen pastoor arriveert. Tot 1630 zijn de 
pastoors en van 1630 tot 1634 de kapelaans van Wachtebeke deser-
vitor van Züiddorpe De bisschop had hun de geestelijke zorg voor de 
enkele overgebleven katholieken van die parochie opgedragen en als 
vergoeding ontvingen zij dan de inkomsten van de pastorale tienden 
in de droogvallende polders 98 De verlaten parochie Kieldrecht was 
eveneens aan een deservitor toevertrouwd.9() De geestelijken van 
Hulst hielden er een oogje in het zeil, de deken verpachtte er de 
curale tienden en stak als deservitor die revenuen in eigen zak.100 

Zoals we zagen werd ex-deken Maeye in 1622 proprietarius-non-
residens van Kieldrecht, wonend te Aalst en op grond hiervan was hij 
verplicht te voorzien m de zielzorg van de kieldrechtse katholieken. 
Hij vond de pastoor van Verrebroek bereid de paar parochianen rond 
de kerkrume van Kieldrecht onder zijn hoede te nemen101 en de 
pastoor van Kallo zou de kieldrechtse katholieken op het Eiland van 
De Doel bezoeken 102 Beide deservitoren ontvingen voor deze diens
ten een deel van de curale tienden van Kieldrecht.103 

De deservituur was in zich een noodoplossing. Ze bood de bis
schop echter de kans voorzieningen te treffen bij vacatures waar de 
patroon-presentator niets van zich liet horen of waarvoor bij de cleri
ci geen animo bleek te bestaan. Verder kon hij bepaalde defectuosi 
tijdens de deservituur op eigen hand verwijderen. De deservituren 
staan niet genoteerd in de benoemingsregisters, het waren immers 
geen officiële collaties van het pastoorsambt 

C. De ambtsperiode begin, duur, einde 

In 1613 gaf bisschop Vander Burch enkele richtlijnen voor de 

Ββ) Zie hoofdstuk II blz 242 

·•) D V 1614 Kieldrecht vacat, verum caret pastore tum defectu competentiae 

tum habitatioms et quia pauci inhabitatores, circiter videlicet decern familiamm 
1 0 0 ) R A G В 3592, afrekening 1617 R e d d e n s a n n o s u p e n o n elocavit décimas 

novem florems, qui ex aequo ei debentur quia eis deservit 
101) D .V . 1623 fui etiam in parochia de Kieldrecht , deservitor eiusdem est D 

Phi l ippus Hey l inck , pastor in Verrebroek 
, о г ) D.V 1626 c u m tota parochia m a n subiaceat pastor in Calloo eidem deserviré 

solet c u m suis doelensibus q u a n d o ei permi t t i tur transitus, quod modo fit per 

salvum c o n d u c t u m q u e m habet 
10S) R A G B ÎÏ92 dekenale afrekeningen 
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pastoorsinstallatie in de reeds genoemde Instructio decanorum. Als 
de clerus zich inderdaad beperkte tot die richtlijnen was zon instal
latie maar een sobere solemniteit: de nieuwbenoemde moest zijn 
„litterae collationis" voorleggen aan de deken, klokgelui kondigde 
het begin aan van de installatie die simpel bestond in het opleggen 
van de superplie, het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het 
overreiken van de kerksleutels, in aanwezigheid van een paar ge
tuigen. 104 Onze bronnen, die overvolle bladzijden zakelijkheid, laten 
nergens weten ol de clerus dit kale ritueel op eigen houtje opsmukte 
met behulp van liturgische en gastronomische guirlanderie. De instal
latie zelf wordt nauwelijks vernoemd,I05 we horen nergens, tenzij zij
delings, of de sollicitanten poolshoogte kwamen nemen,10ß maar het 
zou toch wel vreemd zijn w7anneer, op enkele heren stadspastoors na, 
de herders op een goeie dag plompverloren in de parochie arriveerden 
en er zich nestelden. We kennen de mores in dezen niet, maar waar 
de pastoors van Hulst nog vóór de installatie hun opwachting kwa
men maken bij magistraat en parochiële notabelen, daar zullen ook 
de andere pastoors bijtijds de toekomstige autoriteiten de hand zijn 
gaan drukken om daarna regulair geïnstalleerd te worden door de 
deken. Gezien de armzalige situatie in de meeste parochies zal zon 
entrée niet al te feestelijk zijn geweest. 

Met behulp van de pastoorstabel107 kan een overzicht opgesteld 
worden van het aantal dienstjaren van de pastoors in het hulsterse 
dekenaat tussen 1596 en 1648. Een zestal is in deze berekening niet 
opgenomen: De Cock van Sint Gillis, van wie ik niet kon ontdekken 
in welk jaar hij zijn pastoraat begon; Gilbau van Kallo, De Witte van 
Verrebroek, Vande Brande van Vrasene, Vander Moeren van Wach-
tebeke en Lambrechts van Sint Gillis die ook na 1648 hun ambt nog 

loj) Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 143. 
i"5) Ik vond slechts: D.V. 1614 Hengstdijk: Jan van Ryckenroy op 18 okt. 1614; 
D.V. 1610 Kallo: nondum est introductus ( ie. Schoorman); R.A.G.B. 1987 Tiel-
man van Wachtebeke op 25 juni 1612; Bisschop Boonen introduceerde persoonlijk 
Heylinck van Verrebroek in 1619. 
,oe) Bijvoorbeeld uit de stadsrekeningen van Hulst, die de visite van een sollici
terende pastoor vermelden; zie hoofdstuk I, blz. 22. 
107) Zie bijlage I pastoorslijsten. 
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uitoefenden. De ambtsperiode van de zestig overigen kan als volgt in 

schema gebracht worden: 

Ambtsperiode: Aantal pastoors: 

van 1 - 5 jaren 33 

van 6 -10 jaren 10 

van 11-15 jaren 10 

van 16-20 jaren 5 

van 21 jaren en meer 2 

Iets meer dan de helft van het aantal pastoors (55%) werkte dus maar 

ten hoogste vijf jaren in het dekenaat. Een snelle wisseling. Vijf en 

twintig pastoors waren stabieler (41%): hun ambtsperiode varieert 

van 6 tot 20 jaren. En de twee pastoors van de laatste groep zijn De 

Klerk van Vrasene, 24 jaren, en Verhelst van Sint Gillis, met 45 

ambtsjaren wel de eminence grise onder de dekenaatsclems. De 

meer of minder frequente pastoraatswisselingen houden natuurlijk 

ten dele verband met de leefbaarheid in de onderscheiden parochies, 

waarvan in het tweede hoofdstuk een schets gegeven is, ten dele met 

allerlei factoren van persoonlijke aard, maar die zijn ten aanzien van 

veel pastoors onbekend. 

Als we gaan onderzoeken hoe de verhoudingen liggen tussen de 

leefbaarheid en de pastoraatswisseling, dan zijn er, voorzichtigerwijs, 

toch wel enkele parallellen aan te wijzen. Ambtsperiodes van korte 

duur waren er het meest in Kallo en Polder van Namen; ze vormen 

zelfs maar liefst de helft van de eerste groep. Kallo zag in een tijds

bestek van 25 jaren (1614 tot 1639) acht pastoors komen en gaan. 

Alleen Van Godtenhovc fungeerde zeven jaar, de overigen vier jaar 

of minder. Polder van Namen werd tussen 1620 en 1648 bediend 

door zeven pastoors, gemiddeld vier jaar per persoon. De leefbaarheid 

in beide dorpen was dan ook allerminst weldadig.108 Gunstig was ze 

daarentegen, ondanks de oorlogsomstandigheden, in de parochie Vra

sene en Sint Gillis. Eenmaal daar neergestreken, voelden de pastoors 

er blijkbaar weinig lust tot verandering. Vrasene had in 48 jaren 

slechts drie pastoors (periodes van 15, 24 en 9 jaar) en Sint Gillis 

zelf maar twee in 46 jaren (periodes van 1 en 45). In de overige dor

pen moet dan, gezien de duur van hun verblijf, het leven voor de 

"β) Zie hoofdstuk II, blz. 158 en 208. 
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meeste pastoors toch wel dragelijk geweest zijn. In deze negen dor
pen verbleven 37 pastoors en hun ambtsduur varieerde van 1 tot 20 
jaren; veertien van hen woonden 10 jaren of langer in de parochie. 
Daar kan tevredenheid, zelfs idealisme achter steken, maar evengoed 
geen schijn van kans op promotie. De geschiedenis zwijgt erover, 
maar vermoedens in de richting van het laatste zijn, dunkt me, geen 
slag in de lucht: uitgenomen Verrebroek zijn het juist al die dorpen 
in de Vier Ambachten, waarvoor nimmer een concursus gehouden 
werd.109 Onze zegslieden, de visitatoren, beoordelen echter het doen 
en laten van de pastoors in hun parochiële territoir, niet hun zin of 
tegenzin. 

De frequente ambtswisseling van ruim de helft van het aantal pas
toors is vanzelfsprekend niet altijd te wijten aan onbehagen met de 
bestaande situatie. Ook als men het naar de zin heeft, is kans op po
sitieverbetering aanlokkelijk. Voor vijfentwintig pastoors was de 
aanvaarding van een pastoraat of een ander ambt elders het einde van 
hun ambtsperiode in het dekenaat Hulst. Ze vormen de helft van de 
eerste groep.110 We kunnen aannemen dat het een promotie be
tekende, zoal niet in status, dan toch in rust of veiligheid. Alleen De 
Molenaere ging in 1613 van Wachtebeke naar Hontenisse en Hesius 
bleef eveneens in het dekenaat, toen hij in 1639 Kallo ruilde voor 
Hulst, overigens een niet te versmaden verbetering. Dat in zon mise
rabele bedoening als Polder van Namen vijf pastoors fluks hun kof
fers pakten als ze de kans kregen tot een beter onderdak elders, valt 
te begrijpen. Maar ook uit Kallo verhuisden vier pastoors na korte 
tijd; het royale inkomen daar kon de ellende van die parochie toch 
blijkbaar niet verzoeten. 

»o») Zie blz. 266. 
110) Hulst: Maeye 1622, Wandele 1631, De Keysere 1639; Hontenisse: De Mole
naere 1614, Raps 1628; Ossenisse: De Causenere 1642; Polder van Namen: Gas-
poel 1624, Van Pasch 1628, Tetteroo 1636, Vande Vyvere 1639, Moortgat 1642, 
Swevers 1646; Hengstdijk: Stevenaert 1608; Sint Jansteen· Seys 1613, De Maer-
schalck 1641; Kallo: De Schepper 1616, Middelton 1617; Van Hertssen 1618; 
Sint Gillis: Montanus 1599; Verrebroek: Dubois 1637, Vrasene: Stocquens 1606; 
Wachtebeke: Tielman 1614, P. de Molenaere 1613, L. van Damme 1629; Zuid-
dorpe- Van Benschop 1645. 
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Voor twintig pastoors kwam door overlijden een einde aan hun 
ambtsperiode. in In drie parochies passeerde dit tweemaal, in Osse-
nisse driemaal en in Kallo viermaal, met als tragische bijzonderheid 
dat het telkens achtereen gebeurde. 

Eenmaal deed een pastoor vrijwillig afstand van zijn pastoraat.112 

Twee pastoors werden door hun abt teruggeroepen naar het klooster 
van Ter Duinen of Cambrón. U 3 Wat elders vrij veel voorkwam, de 
permutatie, vond ik in het dekenaat Hulst slechts één keer.1U Zo'n 
permutatie was, als we de benoemingsregisters er op nalezen, voor 
veel pastoors een soort persoonlijke pensioenregeling. Tegen de tijd 
dat zij het otium cum dignitate gekomen achtten en hun pastoors-
inkomen dreigden te verliezen, gingen ze op zoek naar een beneficie 
zonder moeizame verplichtingen en met aantrekkelijke inkomsten.115 

Wanneer de bezitter van zo'n beneficie dan wel iets voelde voor een 
goede pastoorsplaats was de ruil gauw bekeken. 

Het regelrechte ontslag wegens wangedrag is, voor zover ik kon 
nagaan, maar aan twee pastoors gegeven, beiden deservitor.ile Deze 
maatregel is verklaarbaar uit wat de visitatoren over hen noteren. 

De politieke gebeurtenissen van 1645 en de daaropvolgende pres
sie van gereformeerde zijde dwongen verder een zevental pastoors 
tot het verlaten van kerk en kluis, overigens niet op stel en sprong.11T 

Zij mochten hun persoonlijke bezittingen op de verhuiswagen laden 
terwijl de waardevolle delen van de kerkinventaris al op voorhand in 
veiligheid gebracht waren. 

"O Ghysbrechts 1604, Cardon 1627, De Dyckere 1612, Stevens 1631, Seys 1640, 
Van Dun 1645, Lombaerts 1623, De Bucq 1610, Billet 1642, Bras 1632, Leeraan 
1643, Van Godtsenhove 1624, De Glin 1628, Vande Velde 1632, De Roy 1635, 

Heylinck 1630, Lettinck 1638, Verfielst 1645, De Klerk 1630, Spellers 1648. 
| і г ) Wachtebeke: De Klerk, afgetreden in 1612. 
, i a ) Hontenisse: De Wulf 1608; Hengstdijk: Van Ryckenroy 1612. 
»«) zie blz. 269. 
1 , s ) Vergelijk Lexikon fi'tr Theologie und Kirche, dl. II, kol. 198. 
1 , e ) Bartholomeeussen te Sint Jansteen 1632 en De Langhe te Pauluspolder 1633. 
U 7 ) Hesius in Hulst 1645, Struyvinck in Hontenisse 1647, Borquelmans in Osse-
nissc 1647, Lust in Hengstdijk 1647, Van Zeebroek in Pauluspolder 1647, De 

Beudele in Sint Jansteen 1647; Zuiddorpe: Wackins 1646. 
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D. Het inkomen van de pastoor 

Sinds Trente kreeg de diocesane bisschop steeds steviger het 
heft in handen op het stuk van pastoorsbenoemingen. Daarmee nam 
hij tevens de verantwoordelijkheid voor het levensonderhoud van de 
parochieherder op zich en als deze meende Financieel niet aan zijn 
trekken te komen moest hij zijn klachten via de deken deponeren 
ter diocesane curie, vanwaar dan bijgeval instructies volgden voor 
nader onderzoek en eventuele verhoging van salaris. Een zeer gezon
de maatregel voor de collegialiteit en de gemoedsrust onder de clerus 
was de bepaling van salaris-limieten door het provinciaal concilie van 
1607:118 het minimum jaarsalaris zou 35 ponden groten, het maxi
mum 50 ponden groten moeten bedragen en om wat er bovenuit 
ging in eigen zak te mogen houden, had de pastoor toestemming van 
de bisschop nodig. Uit de rapporten van dekens en bisschoppen 
blijkt overigens dat deze bedragen in de praktijk eerder gezien wer
den als een soort richtcijfers dan als uniforme grenzen waaraan moei
lijk te tornen viel. Er bestond nogal wat variatie in de salarissen, 
vooral veroorzaakt door de onstabiele opbrengst van de verpachte 
pastorale tienden en door de min of meer royale bijdragen van de 
tiendheffers, de resultante van een moeizaam akkoord tussen de 
deken en die heren. Maar de visitatoren geven niet erg veel inlich
tingen over de salarissen, vooral bisschop Triest niet. Onder zijn 
duizend en een kritische notities rond kerk en herder is er zelden een 
woord over de financiën van de laatste. Dit duidt toch wel op een 
door de bank genomen bevredigende regeling van de salariskwestie 
en pas ingeval van onbehagen of onduidelijkheid rond het inkomen 
van een of andere pastoor, laten de dekens wat meer los. Het is dan 
ook ondoenlijk een doorsnee reéel pastoorsinkomen te becijferen. 
Wel is het mogelijk de belangrijkste bronnen, waaruit zon inkomen 
werd samengeschraapt te vernoemen. Uit de enkele keren dat de 
visitatoren de opbrengst ervan in valuta noteren, blijkt dat ze ruim 
boven de reeds genoemde benedengrens ligt, meestal zelfs boven de 
maximumgrens, zonder dat er in het laatste geval melding wordt 
gemaakt van een bisschoppelijke dispensatie tot behoud van die 

'"*) De Ram, a.w., dl. I, blz. 391. 
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meeropbrengst. We menen te mogen concluderen dat het bisdom wel 
liet onderzoeken of een parochie bij machte was de pastoor een in
komen boven de 35 ponden vlaams te verschaffen, maar dat het er 
zelden of nooit toe overging dit inkomen af te romen. Het enige ge
val van een uitdrukkelijk aangegeven bovengrens betreft de compe-
tentia van Kallo.11β Verder is het niet ondenkbaar dat het urgeren 
van de 50-ponds-limiet in de praktijk een al te precaire kwestie bleek 
te zijn en deswege nagelaten werd. Zon uniforme bovengrens hield 
bovendien geen rekening met het verschil in kosten van levensonder
houd in een stads- of plattelandsparochie. Op slot van rekening maakt 
een goed salaris veel lasten lichter, zelfs een miserabele parochie 
aanvaardbaar. 

De bisschoppen hebben overigens wel oog gehad, misschien na 
klachten van pastoors, voor de verhouding tussen het inkomen en de 
kosten van levensonderhoud. Na het einde van het Bestand, toen 
de politieke en economische situatie verslechterde, is er tot ongeveer 
1650 toe een geleidelijke stijging van prijzen in de levensmiddelen
sector te constateren.120 Het leven werd duurder. Dit heeft de 
bisschoppen er wellicht toe bewogen in hun vergadering van 1645 
de benedengrens van het pastoorsinkomen fors op te trekken — over 
de bovengrens wordt niet gesproken! — en er drie kategorieën in aan 
te brengen:121 het salaris van een pastoor in een stadsparochie wordt 
gesteld op 700 gulden (ongeveer 116 ponden vlaams), in een grote 
plattelandsparochie op 500 gulden (ongeveer 83 ponden vlaams) en 
in een kleine plattelandsparochie op 350-400 gulden (ongeveer 60 
ponden vlaams). Een blijk van progressieve mentaliteit is deze rege
ling overigens niet; het episcopaat sukkelde gewoon achter de feiten 
aan en fixeerde een al lang bestaande differentiatie in de salarissen, 
overeenkomend met stad en platteland. 

Kerk, pastorie, inkomen: deze drie zaken moesten geheel of ten 
naaste bij geregeld zijn, wilde een uit de vernielingen van de zes
tiende eeuw herrijzend dorp het bisdom bereid vinden tot benoe
ming van een pastoor. De historie van parochies als Ossenisse, Polder 

"·) Zie hoofdstuk II blz. 208, noot 630. 
1 И ) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 169. 
і г і ) De Ram, a.w., dl. I, blz. 554. 
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van Namen, Hengstdijk, Pauluspolder, Kallo en Zuiddorpe illustreert 
dit. Het salaris van de pastoor moest door de parochie zelf opgebracht 
worden; ze hoefde niet te rekenen op een bisdommelijke subsidie. 
De bronnen die hiervoor werden aangeboord zijn lokaal en traditio
neel: a) de pastorale tienden; b) de pastorale goederen; c) de funda
ties, de stipendia, de stoolrechten en de vrije giften; d) de bijdragen 
van de tiendheffers.122 Maar niet elke parochie kon uit al deze 
bronnen putten. 

a) De pastorale tienden 

De historie van het tiendrccht in de zeeuws-vlaamsc gouwen is een 
aaneenschakeling van ruzies en processen over de vraag wie in be
paalde polders de tienden mocht heffen. Het geharrewar bleef als 
hardnekkig onkruid omhoogschieten uit de vaagheden van vroegere 
schenkingsacten, waarin bisschoppen van Utrecht en graven van 
Vlaanderen het stoere bedijkingswerk van velerlei monniken hono
reerden met het overdragen van hun tienden, en uit de ondoordachte 
piëteit van een bepaalde graaf, BoudewijnlX van Vlaanderen (1171-
1205), ten aanzien van zijn grafelijk kapittel te Kortrijk, dat ter 
verzekering van zijn levensonderhoud en zijn officium divinum in 
1199 eveneens bedacht werd met welige tienden in diezelfde steeds 
maar aangroeiende polders.123 Het mijn en dijn verstoorde sindsdien 
nogal eens de vreedzame harten van kapittelheren en monniken, 
vooral na nieuwe inpolderingen of na overstromingen. En als de 
tienden onder geding lagen of de polders onder water, was ook het 
derde of nog mindere deel van die tienden, bestemd voor de leef
tocht van de parochiepaap, geblokkeerd. Slechts in Kallo, Kieldrecht, 
Verrebroek en Vrasene was de pastoor heffer van volle tienden, 
naast abten, hoogedele heren en la haute finance van Noord en 
Zuid;124 in de andere parochies had hij recht op een deel ervan, de 
zogenaamde lichte tiende, gemeenlijk het derde deel van de volle. 

>") Latijnse terminologie: 1) decimae cuiae; 2) bona curae; 3) fundationes, sti
pendia, iura stolae et oblationes; 4) portio decimatonim. 
,21) J. Adriaanse, De poort, Aanhangsel blz. 4; Rottier, a.w., blz. 83, 85. 
12t) R.A.G.B. 3587. 
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Van welke polders en van welke produkten de pastorale tienden 
gevorderd mochten worden was bepaald door lokale traditie. Tot de 
lichte tienden werden ook de zogeheten vleestienden ofwel „krijten
de tienden" gerekend en waar dit recht bestond omvatte het de hele 
parochie: de pastoor kreeg elk tiende jong van kleiner vee, dus big
gen, lammeren, kuikens.125 In het dekenaat Hulst was de krijtende 
tiende alleen bekend in Sint Janstcen, Vrasene en Sint Gillis.12e 

Dít recht kon na de troebelen van de zestiende eeuw gemakkelijk 
weer ten leven gewekt worden; het parochieel territoir was immers 
aanwijsbaar. Moeilijker was het gesteld met de pastorale tienden op 
landbouwprodukten. Slechts aan de hand van documenten als bij
voorbeeld oude kerkrekeningen, waarin het tiendgebied beschreven 
stond, of op mondeling getuigenis van oudere inwoners konden der
gelijke rechten geclaimd worden bij de heroprichting van de pa
rochies. Duizenden gemeten polderareaal lagen jarenlang bevloeid, 
boeren waren verdreven, archiefstukken in de verstrooiing geraakt 
en de herdijkers bleken niet voetstoots bereid oude pastorale tienden 
te eerbiedigen, zo deze al ter plekke aangewezen konden worden. 
Trouwens niet alleen de tienden van de pastoor, ook die van de 
kerkfabriek en de armenkas waren door dezelfde oorzaken in veel 
parochies verdonkeremaand of betwist. Wie kon in zo'n situatie de 
traditionele rechten vindiceren? De dekens moesten een poging wa
gen, in opdracht van het bisdom, in de verte geruggesteund door de 
Aartshertogen.127 Het kostte hun veel speurwerk en gemarchandeer, 
maar zo nodig gingen zij recht vorderen tot voor de Raad van Vlaan-

1!S) L. de Groot, Overzicht van het leenwezen in Waaslattd, in A.O.K.W. jg. 60 
(1954), blz. 15. 
»») Resp. D.V. 1610; R.A.G.B. 167/2 visitado Maes 1611; R.A.G.B. 134. 
ir7) De Ram, a.w., dl. IV, blz. 278, Instructio decanorum. 
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deren.128 De teruggevonden documenten en de nieuwgesloten con

tracten moesten ze dan m origineel of in copie deponeren in het ar

chief van het bisdom.129 

We kunnen veilig aannemen dat in vroegere tijden alle pastoors 

van het dekenaat min of meer royale tienden konden heffen en dat 

dit in nooit verlaten parochies als Vrasene, Sint Gillis, Wachtebeke 

normaal doorgang gevonden heeft Daar hoefden de dekens zich dus 

geen zorgen te maken. Het resultaat van dekenaal speurwerk in an

dere parochies blijft wat m het vage. De enkele losse opmerkingen 

daarover in de visitatierapporten laten ons weten dat de dekens er 

mee bezig zijn, maar de uiteindelijke verantwoording in positieve ol 

negatieve zin wordt zelden expressis verbis vermeld Wel treffen wi] 

er in de loop der jaren een paar notities aan, waaruit vrij zeker gecon

cludeerd kan worden dat een bepaalde pastoor géén inkomsten ge

noot uit pastorale tienden. Mochten deze tienden voorheen wél ge

heven zijn, dan is het de deken dus niet gelukt ze met kracht van 

argumenten terug te vorderen. Zo was het dan hoogstwaarschijnlijk 

gesteld met het pastoraat van Hulst,130, Hontenisse ш en Polder van 

, г я ) Bijvoorbeeld D V 1610 sub Kallo at quia his temponbus turbulentibus bona 
fuemnt perdita et via iuris caacti fumius recuperare et adhuc pendeant eadera de 
causa lites, exacte nequivi visitare computus, dan volgt in D V 1614 habet aliqua 
bona quae fuerunt satis deperdita, tamen lam paulatim recuperantur. D V 1614 
sub Sint Jansteen omnia ita sunt turbata ut hactenus non potuit reddi mummenta 
curae D V I 6 I 4 sub Saaftingen omnio sunt submersa, nota van de bisschop in 
de marge inquiratur ex residuis incolis de sacftingbe ubi sint mummenta Maeye 
speurt verder en schrijft in zijn verslag van 1615 Habitat Alosti ( ie Aalst) vir 
quidam cathohcus qui mummenta quaedam habet concernentia ecclesiam et pasto 
ratum Nuper mihi adfuit et eadem tradere proimsit intra breve tempus Hulstum 
venturus D V 1614 in Axellensi terntono omnia sunt turbata, incepi inquirere 
ex aliquibus quaedam repen, plura conabor faceré et turn referre quae habuero 
Zie ook hoofdstuk II, blz 239 242 over de bona van Zuiddorpe 
I B ) Bijvoorbeeld D V 1614 sub Verrebroek mummenta concernenza ecclesiam 
sunt penes Petrum van Geertruyt habitantem in Vrasene, waarop de bisschop in 
de marge curet decanus haec mummenta deferii ad archiva nostra luxta man 
datum cone prov Idem fiat quoad mummenta de Kieldrecht, Callo, Aendyck et 
aliarum parochiarum inundatarum. 

^0) R A G В 3587 De cure ofte 'tHere portien der stede van Hulst en hebben 
geen gronden van erfven, noch renten, noch oude thienden 
1 3 1) D.V 1626 pastoratus habet nihil nisi competentiam a decimatonbus 
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Namen.1S2 Uit weer andere notities kan opgemaakt worden in welke 
parochies zéker volle of lichte pastorale tienden geïnd werden. Dit is 
het geval in Ossenisse,133 Sint Jansteen,134 Kallo,135 Verrebroek13e 

en Zuiddorpe,ш. Bisschop Maes informeerde tijdens zijn visitatie 
van 1611 eveneens naar het bestaan van pastorale tienden en no
teerde de waarde ervan voor de parochies Sint Gillis138 en Vra-
sene,13e maar in Wachtebeke kwam hij er niet toe: hij kon het ge
duld niet opbrengen aan de dove pastoor aldaar evenveel vragen te 
stellen als elders. Resten nog Hengstdijk en Pauluspolder, waar we 
geen spoor van pastorale tienden konden ontdekken. 

b) De pastorale goederen 

Het lijkt vanzelfsprekend dat in een agrarisch gebied als het 
hulsterse dekenaat elke pastorie wat weide- of bouwland in eigen
dom had en dat de fungerende pastoor het, ter aanvulling van zijn 
inkomsten, bewerkte of verpachtte. Maar zo idyllisch was het niet, 
tenminste niet in elk dorp. 

Als we de schaarse gegevens van de visitatierapporten bij elkaar 
harken, blijkt daaruit het volgende: bisschop Maes noteerde in 1611 
dat de pastorieën van Vrasene, Sint Gillis en Hengstdijk gronden 

l n ) R.A.G.B. 3592 afrekening 1617: non habet pastoratus certos fructus; solet ei 
dari competentía a dominis de Capitulo Cortracensi, tamquam decimatoribus. 
m ) D.V. 1610: habet pastor decimas carnium et circiter tertiam partem aliarum 
decimarum, quae poterunt circiter elocari anno proximo Septem aut octo libris 

flandricis. D.V. 1615: pastor habet gerbam tertiam decimarum per totam paro-
chiam. R.A.G.B. 3595 Status Eccl. 1623: Rdus pater abbas in Baudeloo Gandavi 

habet ius coUigendi primum et secundum manipulum, pastor tertium. 
1Э5) D.V. 1629: pastor habet opimas decimas. 
l s ' ) R.A.G.B. 3595 Status Eccl. 1623: Decimarum ius colligendi quantum ad 
usumfructum modo habent per contractum factum ab Illmo Dno Boonen reagge-
ratores polderii ad 30 annos. Postea redeunt ad pastorem. Unde modo percipit 

circiter quingentos florenos. 
I S 7) D.V. 1629: Delocavi (i.e. Wandele) hic decimas anni 1629 pro summa 25 

P'gr-
" θ ) R.A.G.B. 167/2, visitatio Maes 1611: Dos curae est . sex libras a decimis 

carnium. 
1 3·) ibidem: habet tertiam partem decimae carnium ad 2 lib. flandr. 
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bezaten.140 Ik veronderstel dat hij ook in de andere parochies naar 
het grondbezit van de cura informeerde, maar er niets vond en dus 
niets noteerde. Dit wordt in negatieve zin bevestigd door de dekens 
in hun rapporten: waar ze spreken over het honorarium van de pas
toors wordt grondbezit als bron van inkomsten nergens vernoemd. 
Ze hebben er wel naar geïnformeerd, blijkens een paar notities waar
in uitdrukkelijk gezegd wordt dat een bepaalde pastorie géén goede
ren bezat.141 Aan drie pastoors-beneficies was dus grondbezit ver
bonden, aan de andere niet. Dit komt overeen met gegevens uit het 
al vaker geciteerde Register van Cardon uit 1622: Vrasene, Sint 
Gillis en Hengstdijk hebben wat landerijen — bona seu terras aliquas 
— schrijft hij, de overige pastorieën niet.142 Hengstdijk was het 
meest gezegend met pastorie-landen. De pachtopbrengst vertoonde 
steeds een stijgende lijn; de geringe daling in 1645 kan op rekening 
van de politieke situatie geschreven worden. U3 Het ene gemet ak
kerland dat de pastorie van Sint Gillis toebehoorde, telde als bron 
van inkomsten nauwelijks mee. De pastoor verpachtte het zelf.144 

Dat deed ook De Klerk van Vrasene en de opbrengst van zijn twee 
gemeten bouwland schommelde op en neer met de conjunctuur.145 

We mogen veronderstellen dat elke pastoor bij zijn woning een 
tuin van enige omvang had, hier en daar wellicht met een boom
gaard. Horticultuur zal voor de meesten een geliefde tijdspassering 
zijn geweest, al zwijgen de bronnen hierover in alle talen. Zelfs 
Triest, minnaar van bloemen, vertelt nimmer of hij ergens een 
mooie pastorietuin aantrof. Agricultuur was de pastoors echter ver
boden, ook op eigen akkers. Pastoor Billet van Hengstdijk bezondig-

140) R .A.G.B. 181 , visitatio Maes Vrasene 1611 ; habet fundos 2 m e n s u r a e , valent 
2 l ib flan; sub Sin t Gillis: habe t presbyter ium c u m agro u n i u s m e n s u r a e ; verg. 
R .A.G.B. 134, fol. 64 . 
1 4 1 ) D.V. 1610 Hulst: cura non habet certa bona; D.V. 1612 Hontenisse: pastora-
tus nulla habet bona; D.V. 1628 Hontenisse: ait pastor se nullibi reperire antiqua 
documenta bonorum pastoratus. 

ι«) R.A.G.B. 3587. 
ι ω ) Zie hoofdstuk II, biz. 169. 

"*) R.A.G.B. 2089 Status Eccl. 1623: pastor per se fructus suae curae elocat et 

recipit. 
14S) R.A.G.B. 2113 Status Eccl. 1623: fructus curae elocantur et recipiuntur, 

nunc plus nunc minus, secundum exigentdam temporis. 
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de zich in de twintiger jaren aan de landbouw, hi) pachtte zelfs nog 
land bij, bebouwde litt zelf, hield er enkele koeien, een paard en 
een wagen op na, bemoeide zich met andermans zaken en joeg 
daarmee alle boeren tegen zich in het harnas De deken waarschuwde 
hem jaar op jaar, de curta spmtuahs legde hem boetes op, de bisschop 
dreigde hem met een straf van 100 gulden en nog erger dingen, 
zelfs met een suspensio a dtvtnts — een verbod tot uitoefening van 
priesterlijke functies 146 Al die agitatie om een pastoor-agraner lijkt 
de perken te buiten te gaan, maar Billet had nog zoveel meer op zijn 
kerfstok 147 Hij voelde waarschijnlijk dat de lucht zich al te dreigend 
boven zijn hoofd ging samenpakken, verkocht in 1631 zijn paard en 
werktuigen en behield slechts twee koeien,148 wat Wandele naar het 
bisdom deed berichten dat die pastoor terugkeerde van de dwalingen 
zijns weegs 149 Was Billet in de ogen van de visitatoren en van zijn 
parochianen een geschikte pastoor geweest, dan zouden hem zijn 
landbouw-affaires wel gelaten zijn Zo was het tenminste gesteld bij 
Gillis Raps, de tweede pastoor heerboer in dit dekenaat De parochia
nen van Hontemsse gunden deze sympathieke, werklustige en vrome 
man zijn boerenbedrijf, ze zagen er geen geldgiengheid in 150 Het 
bisdom maakte er toen verder ook geen woorden aan vuil 

In de zeventiende eeuw hebben pastoiale goederen in het hulster 
se dekenaat weinig betekenis gehad als bron van inkomsten Hoe het 
in de voorafgaande eeuw gesteld was, is niet bekend Een dergelijk 
grondbezit kán algemeen geweest zijn, maar in troebele tijden ver
loren gegaan Toch voel ik weinig voor deze mogelijkheid, want 
waar waar in de visitatierapporten zelden een notitie te vinden is 
over dekenaal onderzoek naar eventueel pastoraal grondbezit, daar 

1 4 β) D V 1628, 1629, 1630 quoad conductionem terrarum citatus et mulctatus 

fuit in Cuna, nota in de marge ultimo inhibeatur pastori ut absolute abstmeat a 

conductione terrarum et decimarum sub poena 100 flor et alia arbitraria, D V 

1631, nota in de marge suspendatur tamdiu a divims donec destruent omnes 

conductiones terrarum 
1 4 ' ) Zie hoofdstuk II, blz 167 
, 4 8 ) D V 1631 venchdit equum, currum et simiha, solum retinuit duas vaccas 
, 4 · ) D V 1632 videtur se gerere honestius, omnem omnino agnculturam se 

desecturum promisit anno sequent! 

150) J) ν 1623 pastor cbhgens est, pius et zelosus, qui valde amatur a suis quam 

vis agnculturam exerceat, quod alias avantiam sapit 

286 



maken ze wel melding van effectieve pogingen om weer de hand te 
leggen op het grondbezit van kerkfabriek en armenkas. Het Register 
van Cardon uit 1622 geeft bovendien bladzijden vol percelen land
bouwgrond, met hun jaarlijkse opbrengst in valuta, toebehorend 
aan een „capelrie" of een ander beneficie te Hulst of Wachtebeke 
of Kallo, zelfs aan reeds lang verdwenen „capelrien" als te Zuid-
dorpe, Verrebroek, Sint Jansteen. De dekens noemen in hun rappor
ten vaak de wel of niet residerende bezitters van die kapellen, hun 
collatie, plichtsvervulling of overlijden. Als nu al dít grondbezit uit 
de maalstroom van de oorlogsjaren weer opgevist kon worden, waarom 
dan dat van een pastoorsbeneficie niet? Zo komen we — vooralsnog 
wat aarzelend — tot de conclusie dat, behoudens te Vrasene, Sint 
Gillis en Hengstdijk, pastoraal grondbezit in dit dekenaat onbekend 
is geweest. Naar de historische verklaring ervan zou nog gezocht 
moeten worden. 

c) De stichtingen, misgelden, stoolrechten en kleine giften 

Juridisch gezien mochten inkomsten van deze soort niet tot de 
competentia van de pastoor gerekend worden. Het karakter ervan 
was immers dat van een vrijwillige vergoeding voor kerkelijke 
diensten.151 Maar in de praktijk zal deze distinctie van weinig be
tekenis zijn geweest. 

De fundaties — stichtingen van jaargetijden, votiefmissen, lof, 
litanieën of kerkelijke getijden — werden administratief beheerd 
door het kerkbestuur, het armbestuur of een broederschap (confrater-
niteit), dat de opbrengsten ervan geheel of gedeeltelijk, naargelang 
de parochiële traditie of de statuten van de stichting, aan de pastoor 
overdroeg.152 De getrouwe vervulling van de fundatieverplichtingen 
door de pastoor en andere clerici, een kwestie van rechtvaardigheid 
en piëteit, werd door de dekens en bisschoppen bij hun visitatie 

151) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 162. 
152) Bijvoorbeeld R.A.G.B. 1 6 7 / 2 visitatio Maes 1611 Hengstdijk: recipit IX libras 
g ì ex anniversarìis et aliis fundationibus peo quibus omnibus celebrai duo sacia 
hebdomadalia. 
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regelmatig gecontroleerd. ш Maar zon controle was niet overal even 
simpel. In veel parochies waren door de oorlogen de documenten van 
vrome stichtingen verloren gegaan, soms zelfs de memorie ervan. Om 
nu niet alleen maar te hoeven afgaan op mondelinge verklaringen 
over het wel of niet bestaan van fundaties, over de aard van de 
schenkingen (landerijen, huizen of rentes) en de aangegane verplich
tingen, eiste het bisdom dat de pastoors registers zouden aanleggen 
waarin alle bekende fundaties gespecificeerd moesten worden.154 

Zon register waarborgde een effectievere controle en het verhinderde 
wellicht clandestiene inkomsten. Bisschop Triest ging nog verder: 
ten gerieve van de gemoedsrust van de beminde gelovigen droeg hij 
de pastoors op een tabula fundationum — een lijst van stichtingen te 
maken en deze op een goed zichtbare plaats in kerk of sacristie aan 
de muur te bevestigen. De belanghebbenden konden dan zelf na
gaan of en op welke dag hun familiale vroomheid aan haar trekken 
kwam.155 De waarde van de fundaties moet tijdens de troebelen van 
de oorlog sterk gedevalueerd zijn, waardoor de verhouding tussen 
opbrengst — frtictus — en verplichtingen — onera — zijn redelijk 
evenwicht verloren had. De pastoors zullen wel geklaagd hebben over 
deze onderbetaalde diensten om der wille van bestofte fundaties. Al 
tijdens het episcopaat van Damant (1591 - 1609) werd daarom aan 
enkele parochies een „reductie" van de fundaties toegestaan en ook 
de bisschoppen na hem voegden, waar nodig, een aantal fundaties 

1 5 3) Bijvoorbeeld D.V. 1610 Hulst: sunt in eadem ecclesia fundationes diversorum 
obituum, omnia in reditibus cum parvis tum magnis, valons hoc anno praecedenti 
drdter nonginta lib. fl; oneribus satisfit; D.V. 1626 Sint Gillis: didt pastor omnia 
onera impleri; D.V. 1628: Kallo: pastor fructus recipit at dubito an onera expleat. 
1 5 1) R.A.G.B. 181 Instructio 1626 Verrebroek: mandabis pastori ut omni cum 
diligentia informet se de antiquo statu bonorum huius ecclesiae, mensae pauperum 
et aliarum fundationum, illumque a nobis servandum transmittet quod ut facilius 
fiat expedit fieri registrum bonorum supradictomm; D.V. 1614 Sint Gillis: pastor 
promisit faceré codicem in quo sui pastoratus proventus et capellaniarum in eadem 
eedesia fundatarum et aliarum piarum fundationum proventus describere et mihi 
decano hulstensi tradere promisit. 

iss) Verg. R.A.G.B. 181 Instructio 1626 Sint Gillis; item quod nobis mittat 
copiam omnium fundationum et illarum tabulam ante conspectum omnium in 
sacrario affigat ut singuli videant quando debebunt celebran. R.A.G.B. 127, 
Hengstdijk 1628: nulla tabula fundationum; Hontenisse 1643: nulla hie tabula 
piarum fundationum. 
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bij elkaar om de vervulling ervan aantrekkelijker te maken: „. . soo 
om den cleynen loon byde fundateurs gelaeten als om andere rede
nen niet tenemael en connen gecelebreert ende gedaen worden naer-
den wille ende begeerte der selve".15β De pastoors moesten de docu
menten van dergelijke samenvoegingen op verzoek aan de deken 
kunnen tonen en ze moesten ook gelijkluidend zijn met de in de kerk 
uitgehangen lijst. Vooral ten tijde van Triest werd scherp gecontro
leerd of geen pastoor op eigen houtje tot verlichting van de lasten 
was overgegaan.157 

Merkwaardig is dat in enkele parochies van het hulsterse dekenaat 
nooit over fundaties gerept wordt, zelfs niet over de toch alom beken
de en meest geliefde zieleverzekering, de anniversaria — de jaarge
dachtenissen. Ze bestonden er hoogstwaarschijnlijk ook vóór de zeven
tiende eeuw niet, want anders zou de deken de verdwijning ervan 
wel een keer vermeld hebben, zoals hij dat deed betreffende Sint 
Jansteen.158 Die parochies zonder stichtingen zijn: Hontenisse, Osse-
nisse. Polder van Namen, Kallo,159 Wachtebeke en Zuiddorpe. De 
fundaties in andere parochies zullen zelden andere zijn geweest dan 
jaargetijden en votiefmissen. Alleen Hulst kende wat meer variatie: 
kerkelijke getijden, dagelijkse hoogmissen, dagelijks lof met daarin 
de apart gehonoreerde „Dienst van O.L. Vrouw Salve",160 dus ge
zongen diensten die in deze grote kerk, met in de dagen van weleer 
veel gewijde en niet-gewijde ministri, gecelebreerd konden worden, 

, M) R A.G.B. 2828 sub 11 maart 1644; reductio armiversariorum ac fundationuin 

ecclesiae parochialis de Vracene facta per Rmum Dnum Petrum Wandele de 
mandato Perillustris ac Rmi Dni. 
ш ) D.V. 1626 Hengstdijk: Rmus Dnus Damantius omnes reduxit in duas mis-
sas per hebdomadam; sub Venebroek: plura anniversaria parvi valoris, quae 
bactenus non fuerunt reduela; sub Sint Gillis: Rmus Dnus Damantius reduxit 
omnia anniversaria et similes fundationes; nota van Triest affigatur haec tabula in 
sacrario. 
1 S 8) D.V. 1614: soient esse multa anniversaria, sed omnino cum reditíbus ad eadem 

destinatis sunt perdita, quae parochum concernunt. 
1 5 β) In Kallo moest de pastoor wegens de non-residentia van de sacellanus de 

fundaties op zich nemen en hij ontving er de „fructus" van. Verg. R.A.G.B. 127 

sub anno 1628. 

»») R.A.G.B. 3587. 
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maai die begin zeventiende eeuw toch als een zware last getild wer
den wegens personeelsgebrek. ш 

Een van de vragen uit de Status Ecclesiae van 1623 luidt· Quis 
recipiat oblationes162 — wie ontvangt de vrije giften. Dit duidt er op 
dat naast de douceurtjes in natura, die de pastoor wellicht ook in die 
dagen toegestopt kreeg, bij een aantal gelegenheden min of meer 
verplichte giften werden geofferd en bovendien dat deze niet tout 
court in de beurs van de pastoor verdwenen. De oorspronkelijke vrij
blijvendheid waarmee de gelovigen, zo mild als de middelen het hun 
veroorloofden, de helpende hand met een munt zegenden, zal tot een 
traditioneel gebaar verworden zijn, zelfs tot een recht van pastoor op 
pastoor en daarmee tot object van controle van hogerhand. Een der
gelijke „vrije" gift ontving de pastoor bij de „benedictio mulieris 
post partum", dit is de zogeheten kerkgang na de geboorte van een 
kind l e 3 en bij het brengen van de communie naar zieken.164 Het is 
moeilijk te zeggen of die gewoontes in alle parochies bestonden. De 
bronnen geven er sporadisch iets over, maar het is wel aannemelijk 
dat élke pastoor zulke attenties wist te waarderen en bovendien ver
onderstelt de bovenaangehaalde vraag uit de enquête van 1623, die 
naar iedere pastorie werd gezonden, dat de „oblatio" een alom inge
burgerd gebruik was. De vraag hoeveel deze gaven jaarlijks in het 
laatje brachten zou denkelijk als ietwat impertinent beschouwd wor
den: geen enkele bisschop, deken of pastoor, overigens toch niet on-

, β 1) D.V. 1610. Oneribus satisfit, exceptis parvis hons quae ob exiguum ministro-
rum numerum nequeunt cantan commode de toto. 
1 в г) R.A.G.B. 3589, Titulus III. De bonis, fundationibus et reditibus, q. 2. 
1 M) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611 sub Hulst mulleres curant se benedra a 
pastore et quod offerunt caedit pastori, visitatio 1611 Vrasene Oblationes puer-
perarum caedunt pastori privatim, ibidem sub Sint Gillis· oblationes caedunt 
pastori et punficantur mulleres sed non ferunt cereum; R A G В. 2545 Polder van 
Namen 1628 Mulleres punficandae debent ferre candelam ex cera et aliquid 
offerre ad osculum librorum 
l i 4 ) R.A.G.B. 127, Hulst 1631. recipiunt hic pastor eiusque vicanus aliquod ius 
pro suis visitaüombus aegrotorum, ibidem Ossemsse 1631 novus propnetanus 
recipit ex usu Septem asses pro visitabone aegrotorum, ibidem Hengstdijk 1631 
recipit pro visitabone aegrotorum 1 se 8 gr, sed nonnisi a sponte dantibus; ibidem 
Pauluspolder recipit pastor occasione visitatioms aegrotorum quicquid ilio offertur, 
R A.G.B. 2545, 1628 in Polder van Namen mocht de pastoor zes stuivers aan
nemen, de begeleidende koster twee. 
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geïnteresseerd op het stuk van financiën, laat er iets over los. Dat het 
in sommige parochies toch tot een aantrekkelijk sommetje kon op
lopen, blijkt uit het feit dat naast de pastoor nog anderen aanspraak 
konden maken op een part van de „oblationes", zo bijvoorbeeld in 
Hengstdijk de kerkfabriek,165 in Vrasene de patronus van de paro
chie, de abt van Sint Pieters-Gent,1в6 in Hontenisse de koster.167 En 
ook de expresselijke vermelding dat de pastoor alléén die vrije gaven 
ontvangt, doet vermoeden dat verdeling ervan wel een normaal ver
schijnsel was in het bisdom Gent. In het hulsterse dekenaat mochten 
de pastoors van Hulst, Sint Gillis, Wachtebeke en Sint Jansteen ze 
echter in eigen zak steken.1β8 Omtrent de traditie in de zes overige 
parochies zijn geen gegevens voorhanden. 

De misstipendia en de stoolrechten varieerden van parochie tot 
parochie, niet wegens een min of meer willekeurige vraag van de 
pastoor ter plaatse, maar tengevolge van een „tariefsbepaling", offi
cieel opgesteld door de deken (namens het bisdom)1ββ en de lokale 
magistraat,170 waarbij ook de pastoor en het kerk- en armbestuur 
gehoord werden. Deze lijst moest het bisdom ter goedkeuring wor
den voorgelegd. Dat de magistraat zich er mee bemoeide, doet op 
het eerste zicht wat vreemd aan, maar zon tarievencontract op pa
rochieel niveau moet men zien in het geheel van de relaties tussen 

Ι β 5) R.A.G.B. 3589: partim pastor, partim ecclesia. 
1ββ) R.A.G.B. 181 visitatio 1611: Oblationes caedunt pro duabus partibus abbati, 
За pastori. 

•"J R.A.G.B. 127 sub anno 1644: pastor retinet sibi fere omnia accidentia et nihil 
ait; panim dat custodi. 
1 β 8) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611: Hulst oblationes omnes caedunt pastori; 

Sint Gillis: oblationes caedunt pastori; R.A.G.B. 1987 Wachtebeke: pastor recipit 

a tempore immemorabili; R.A.G.B. 3595 Sint Jansteen: pastor recipit oblationes. 
1ββ) Diocesane synode van 1613, zie hoofdstuk I, blz. 18; de geldelijke vergoeding 

aan een priester gegeven ter gelegenheid van het celebreren van een mis, waarom 

een gelovige verzocht heeft, heet stipendium; de vergoeding ter gelegenheid van 

andere wel of niet sacramentele functies heten stoolrechten, zoals bij de doop, de 

biecht, het trouwen, de olieseltoediening, bij uitvaarten. Deze stoolrechten kwamen 

de pastoor toe; oblationes werden gegeven o.a. bij zegening van zieken, akkers, 

huizen enz. 
1 7 0) D.V. 1618 Kallo: Jura pastoralia et ecclesiae non sunt certa. Indictus erat dies 

communi consensu, quo erant congregandi scabini qui maiori ex parte in Bevren 

habitant. Hinc illa iura nondum sunt constituía certa. 
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kerk en staat op hoger niveau: tussen het aartshertogelijk hof en de 
diocesane curie. De magistraat diende het volk op economisch ge
bied ordelijk te leiden en het te beschermen tegen prijsopdrijving. 
Dit laatste kon ook gebeuren door een pastoor. Zijn kerkelijke dien
sten ten behoeve van particulieren werden, ietwat ргоЫап, be
schouwd als „koopwaar" en het was prettig voor de gelovigen om 
zekerheid te hebben omtrent de „prijzen". Deze maatregelen lijken 
wel het beoogde effect gehad te hebben, want klachten over de 
stipendia en de stoolrechten zijn zeldzaamm en in de parochies, 
waar de „taksen" nog niet zijn gespecificeerd, vragen de mensen 
erom.172 Een ander gevolg van die tevredenheid is echter dat in 
bijna geen enkel visitatierapport cijfers gegeven worden, noch van 
de buitennissige noch van de normale tarieven. 

Maar de meergenoemde enquêtelijst van 1623 verschaft gelukkig 
wat informatie. Ze stelt deze vraag, heeft de pastoor een vaste lijst 
van pastoorsrechten; wie verleende de goedkeuring; geef een speci
ficatie. 173 Pastoor Bartholomeeussen van Sint Jansteen antwoordt 
kort: ik heb een tarievenlijst van deken Maeye.174 Petrus Billet van 
Hengstdijk is nog korter, ik heb er geen. Hij volgde waarschijnlijk de 
ongeschreven plaatselijke tradities. Veranderingen daarin, redelijk 
of onredelijk konden de gemoederen licht in beweging brengen. Op 
een gegeven ogenblik wenste Billet dat de rijke parochianen bij uit
vaarten méér waskaarsen zouden doen opsteken dan de minder ge
goeden. De parochie protesteerde fel tegen inbreuk op de traditie 
iedereen betaalt één pond was en daar blijft het bij. Deken Wandele 
hoorde ervan bij zijn visitatie van 1628 en liet de beslissing wijselijk 

171) Ik vond slechts. D .V . 1630 sub Hengstd i jk pastor sit conten tus pro celebra-

Bone s ingula rum m i s s a m m in tu i tu labons sui 8 stuf ens , D . V . 1631 sub Honten i s se 

du i i u s b ic pastor agi t c u m suis in exigendo i m a tam funeraha q u a m alia, ita u t 

d e p r e h e n d e n m exegisse 10 stuferos pro celebrat ione missae; waarop Ti res t in d e 

marge repliceert, concipiat d .decanus certain taxam ш п а т u t ea t a n d e m confir-

m e n t u r a nobis n e e eis pastor excédât. 
172) D . V . 1620 sub Ossenisse et Polder van N a m e n s ingulanter ab adhaeredi tat is 

u t n u s q u e parochiae commenda tu r expeditio taxae pas torum; nota in d e marge: 

Curabo ; D .V . 1626 Polder v a n N a m e n n o n est hic certa taxa пес ul lus est q u i 

sciât q u a e n a m f u e n n t an t iqua jura ac pro inde possit R m u s D n u s h ic dare nova. 
in) R A G.B. 3589 , T i t u l u s I I I , q. 8 an habea t certam taxam iu r ium pas to rahum; 

eandem specificet e t a quo sit decreta. 

"*) R . A . G В. 3 5 9 5 . certa taxam i u r i u m p a s t o r a h u m b a b e o a D o m i n o D e c a n o 

H u l s t e n s i A n t h o m o M a e y e decretam. 
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over aan de bisschop.17B Diens besluiten horen we echter nergens. 
Floribert de Klerk van Vrasene volgt de tarieven van zijn voorgan
gers, maar vindt ze wat te mager.17e Pastoor Verhelst van Sint Gillis 
voegt de reeds jaren in gebruik zijnde tarievenlijst aan de enquête 
toe, maar ik heb hem niet gevonden. Hetzelfde doet pastoor Van 
Damme van Wachtebeke. Raps van Hontenisse verstrekt een sum
miere opgave van zijn tarieven: voor het doopsel 5 stuivers; voor ver
loving en huwelijk samen 30 stuivers; voor de begrafenis van een 
kind 10 en van een arbeider 30 stuivers, van een notabele 3 gulden 
en voor een begrafenis in de kerk 6 gulden.177 Philip Heylinck van 
Verrebroek legt alle kaarten op tafel: hij geeft een uitvoerige speci
ficatie. 178 Zijn stoolrechten, opgesteld onder deken Maeye, zijn als 
volgt: 
voor de begrafenis van een klein kind op het kerkhof: 

4 stuivers voor de pastoor, 2 voor de koster, 3 voor de kerk; 
voor de begrafenis van een kind van 7 à 8 jaar op het kerkhof: 

het dubbele; 
voor de begrafenis van een kind in de kerk: 

5 schellingen voor de pastoor, 2 voor de koster, 10 voor de kerk; 
voor de begrafenis van een communicant op het kerkhof: 

3 schellingen voor de pastoor, 1 voor de koster; 
is daarbij een gewone gezongen dienst, dan: 

6 stuivers voor de celebrerende pastoor, 
3 schellingen te verdelen onder de kapelaan en de koster; 

voor een dienst met drie lezingen en Laudes: 
6 schellingen, te verdelen als boven; 

voor een dienst met negen lezingen: 
8 schellingen voor de pastoor; 

voor de lijkstoet: 
1 schelling voor de pastoor, 3 stuivers voor de koster. 

17') D.V. 1628: difficultas mota est haec: vult pastor ut in exequiis ditiores plus 
cerae dent quam mediocres et pauperes. Parochiani mordicus se opponunt et iuxta 
antiquam consuetudinem volunt ut ab omnibus promiscue solvatur tantum una 
libra. Remisi difficultatem ad definitionem Rmi Dni quam exspectabo. 
17e) R.A.G.B. 2113: taxam iurium pastoralium observât pastor sicut a praedeces-
soribus suis relictam invenit, quae valde exigua est, parvique momenti. 
»") R.A.G.B. 3601, Status Ecclesiae 1623. 
" β ) R.A.G.B. 2099. 
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Voor toediening van het doopsel: 
4 stuivers voor de pastoor, 2 voor de koster. 

Voor een huwelijksdienst: 
1 gulden voor de pastoor, een halve gulden voor de koster. 

Merkwaardig is de tegenstelling tussen het gedetailleerde schema 
voor de uitvaarten en de uniforme tarieven voor het doopsel en de 
huwelijksassistentie. Dat rijke parochianen hun status tot en met 
door een graf in de kerk gedemonstreerd wilden zien, is een — mu
tatis mutandis — nog heden ten dage vigerend verschijnsel. Vandaar 
het verschil tussen begrafenis in of buiten de kerk, met de naar 
wens toe te voegen lezingen en zang. Deze bijkomende solemniteiten 
gelden blijkbaar alleen maar voor een communicant. Een daarbij 
behorende leeftijdsgrens wordt echter niet aangegeven, zodat we niet 
precies weten wanneer een parochiaantje tot de groep communican
ten werd gerekend. Het lijkt me niet juist om uit het aparte begra
fenistarief voor kinderen van 7 à 8 jaar te concluderen, dat 10 à 11 
jaar dan wel de leeftijdsgrens voor communicanten zal zijn. De leef
tijd van 7 à 8 jaar houdt vermoedelijk verband met de ongeveer op 
die ouderdom aan te vangen schooltijd. Het kind krijgt dan de eer
ste katechismuslessen, dat wil zeggen: het zet de eerste stappen op 
de weg naar de communie. Op welke leeftijd die weg dan als vol
tooid werd beschouwd — in feite dus de leeftijdsgrens van de com
municanten — kon ik wat dit dekenaat betreft nergens achterhalen. 
Dit eindpunt schijnt eerder tussen 14 tot 16, dan tussen 13 tot 14 
jaar geplaatst te moeten worden.179 Wanneer dit verschil tussen wel
en niet-communicant-zijn inderdaad zou aansluiten op bestaande opi
nies omtrent de waarde van de actieve deelname aan de Eucharistie 
en het kerklid zijn, dan kan ik voor zo'n norm bij de tarievenbepa-
ling van uitvaarten nog enige sympathie opbrengen. Geheel anders 
ligt de hantering van normen in Polder van Namen. Daar weer
spiegelt ze onverbloemd de sociale niveaus van de agrarische samen
leving. I80 Keuze is er weinig; wie zijn leven sleet in een bepaalde 
hoge of lage stand, zal de daarbij passende omlijsting eveneens bij 
zijn uitvaart ontvangen. Wordt de heerboer van een van de veertien 

"») Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven bh. 310. 
4») R.A.G.B. 2545, vastgesteld in 1628. 
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hofsteden, diens vrouw, huwbare zoon of dochter begraven op het 
kerkhof, dan telt de uitvaartdienst zes lezingen; de pastoor ontvangt 
één pond vlaams, de koster twee gulden, de kerk een rijnse gulden 
(is 28 stuivers) en drie pond was. Voor een gewone dorpeling, van 
welke staat of sexe ook, die geen paarden houdt of een openbare 
functie bekleedt, eveneens voor knechten en meiden, geschiedt een 
dienst met drie lezingen; de pastoor ontvangt dan drie gulden, de 
koster vier schellingen, de kerk twee schellingen en een kaars van 
eenzesde pond; behoren de overledenen echter tot de gegoeden, de 
kooplui of de dragers van een openbaar ambt, dan zijn er zes lezin
gen en gelden de tarieven als boven. Wie een graf wenst in de kerk, 
neemt daarbij negen lezingen en de hoogste rouwstaatsie-solemnita-
tem supremam; het kost dan wel drie ponden vlaams voor de pastoor, 
vier gulden voor de koster, een pond vlaams en vier ponden was aan 
de kerk. Bij de begrafenis van een kind wordt geen onderscheid ge
maakt; voor deze ceremonie ontvangt de pastoor vijf schellingen, de 
koster tien stuivers. Ook Polder van Namen kent maar één tarief 
voor het trouwen. Het bruidspaar moet er, na een gepaste huwelijks
inzegening in de kerk — solemnizato in ecclesia decenter matri
monio — de pastoor acht schellingen betalen („propter paucitatem" 
staat er bij: omdat het zo zelden voorkomt) en de koster twee. Zulk 
een uniform tarief, dat nota bene de kerkekas vergeet, wijst erop dat 
de huwelijkssluiting in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog 
maar zelden in de kerk gebeurde en nog niet, zoals de kerkelijke 
begrafenis, opgenomen was in de scala van status- en welstandsmani
festaties. We zouden in het andere geval immers een hele tarieven-
lijst gelezen hebben. Zon kans op gewin zou geen pastoor of kerke-
kas zich laten ontgaan. 

Waren nu de jaarrekeningen van de kerkbesturen bewaard geble
ven en daarbij de tarievenlijsten van de parochies, dan zouden we 
op indirecte wijze de recettes van de pastoor uit de stoolrechten heb
ben kunnen becijferen. Zelf hield hij geen kasboek bij, maar van de 
kerkmeester-ontvanger werd verwacht dat hij elke „sepultura" mét 
specificatie en ontvangsten zou boeken. Van de enkele kerkrekenin-
gen, die het bestaan behouden hebben, stammen die van Hontenisse, 
Pauluspolder en Hengstdijk echter uit het eerste decennium van de 
eeuw. Het zijn bovendien verzamel rekeningen en in die jaren was 
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er geen pastoor in functie. Van Verrebroek kennen we de tarieven 
en hebben we een kerkrekening uit 1633, maar deze is als uitgangs
punt voor becijferingen ongeschikt, omdat de kerkmeester teveel be-
grafenisposten bij elkaar voegde. Voor de kerkrekeningen van Zuid-
dorpe uit 1639 tot 1642 beschikken we weer niet over de bijbeho
rende tarieflijsten. 

d) De bijdragen van de tiendheffers 

De tiendheffers droegen het substantiële deel van het pastoors-
inkomen aan. ш De reeds genoemde bronnen zijn daarvan een tra
ditionele aanvulling. Het principe van de verplichte bijdrage aan het 
honorarium van de pastoor werd door de tiendheffers nimmer aan
gevochten. Zij haalden immers binnen wat in origine bedoeld was 
als een financiële basis voor de héle zielzorg in een parochie.1β2 Dat 
ruime begrip zielzorg bleek, wat de aansprakelijkheid van de tiend
heffers betrof, begin zeventiende eeuw beperkt te zijn tot de sala
riëring van de pastoor. Toen na de troebelen het probleem opdook 
wie het herstel of de nieuwbouw van de verwoeste kerken zou moe
ten bekostigen, kon de parochie niet zonder meer bij de tiendheffers 
aankloppen. Een speciaal decreet van de Aartshertogen (28 maart 
1611) was nodig om hen daarvoor te mogen aanspreken en dan nog 
maar in beperkte mate en pas wanneer andere bronnen als de kerke-
kas of collectes in de kerk onvoldoende bleken te zijn.ш 

Uniforme, door bisdom en magistratuur voorgeschreven en gecon
troleerde regelingen omtrent de bijdragen van de tiendheffers zijn 
er nooit geweest. Zoiets zou tot de onmogelijkheden behoord hebben 
gezien de lokale tradities en de aloude privileges van de decimatoren. 
Daaraan tornen zou velerlei penibele affaires doen rijzen. In pa
rochies, waar de tiendgronden geen herdijkingen en herkavelingen 
ondergaan hadden, is de bijdrage van de tiendheffers dan ook nauwe
lijks een primair punt van discussie is geweest. Wat de heren steeds 
betaald hadden ging op dezelfde voet door. Wel zijn verhogingen 

, e l ) Zie bijlage IV: lijst van decimatoren. 
1 K ) Post, Kerkgeschiedenis, dl. I, blz. 33. 

ie») Pasture, La restauration, blz. 347; vergelijk hoofdstuk П, blz. 140. 
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van deze bijdragen voorgekomen; we herinneren aan Hulst en 
Hengstdijk. Het heeft er kennelijk geen moeilijkheden opgeleverd. 
In beide plaatsen waren kerkelijke dignitarissen de tiendheffer; op 
hun collegiaal aanvoelingsvermogen is dan wel geen vergeefs beroep 
gedaan. De kwestie van de bijdragen was veel neteliger in die pa
rochies, waar de tiendrechten wegens herdijkingen in handen van 
leken waren gevallen. Hoe moeizaam dan het beraad over het pas
toorssalaris kon verlopen, hebben we van naderbij gevolgd in bij
voorbeeld Ossenisse, Polder van Namen, Kallo. 

Of de bijdragen nu royaal of krap waren toegemeten, prettig voor 
de pastoor was zeker dat ze vast lagen, niet op en neer schommelden 
met de jaarlijkse tiendheffingen van de decimatoren; dat ze zelfs 
in zekere zin „waardevast" konden zijn, want ook tussentijdse ver
hogingen van de bijdragen kwamen voor. Het is mogelijk dat de 
bijdragen inééns door de decimatoren zelf aan de pastoors werden 
overhandigd; waarschijnlijker is echter dat het gebeurde door de 
heren rentmeesters, die in de streek woonden, en dan in bepaalde 
termijnen. Zo beschreef deken Cardon het in zijn Register van 1622: 
De beeren deken ende canonicken vant Capittel van Corterycke 
gheven ende betaelen jaerlyx uut haere thiende binnen dese prochie 
voor competentie ofte portie canonice de somme van 25 p. Daervan 
ick ontfaen hebbe van dheer Geraert Struyvinck184 over twee maen-
den verscenen St. Jans daghe 1622 tot 4p 3sc 12 gr. Item ontfaen 
vanden voorseyden Struyvinck over een half jaar verscenen kersmisse 
1622 tot 12p lOsc.185 De pastoors van Hulst ontvingen dit inkomen, 
deze portio pastoralis, al sinds 1266. Toentertijd bepaald op 20 pon
den vlaams per jaar,186 was dit in 1610-1611 nog zo.187 In 1622 
blijkt deze portio dan, volgens het citaat van Cardon, verhoogd te 
zijn tot 25 ponden. 

De kanunniken van Kortrijk waren ook de enige tiendheffers in 
Polder van Namen. In Ossenisse deelden zij het rijk met de abt van 

,M) R.A.G.B. 3595; Struyvinck was schout van Hulsterambacht en tevens ontvan
ger van het kapittel van Kortrijk; (Van Lansberghe, a.w., bh. 124). 
»8») R.A.G.B. 3587. 
18i) Brand, De verhouding tussen, blz. 109. 
, β 7) D.V. 1610: ratione decimamm domini de Capitulo cortracense dant annue 
viginti libras flandricas; R.A.G.B. 167/2 visitatie Maes 1611: dos curae est; habet 
20 lib flan a capitulo cortracense. 
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Ter Duinen. Deze had echter zijn tienden voor een periode van 
twintig jaar compleet overgedragen aan de herdijkers, zonder enige 
jaarlijkse compensatie te ontvangen. Misschien dat hij deswege niet 
in het salaris-overleg betrokken was. Of hij dan ná 1630 uit zijn 
herwonnen tienden tot het inkomen van de pastoor ging bijdragen, 
is mij niet bekend. Bij de onderhandelingen over het honorarium 
voor de pastoors van de beide parochies, waren zoals we zagen,1ββ de 
kanunniken, die voor hun langduriger tiendenoverdracht wél een 
compensatie bedongen hadden, nu de meest spraakmakende partij. 
Onder pressie van bisschop Triest kwam pas in 1623 een akkoord 
uit de bus. het kapittel zou van de herdijkers jaarlijks voor Polder van 
Namen 400 gulden ontvangen en voor Ossenisse 300, dat is respec
tievelijk dus ruim 66 en 50 ponden vlaams. Al overschreed het van 
meet af aan de door het provinciaal concilie van 1607 aangegeven mi
nimumgrens, toch is dit honorarium later door het kapittel om een of 
andere reden opgetrokken tot 500 gulden per jaar voor elke parochie, 
dus ruim 83 ponden vlaams. Dit noteerde deken Cardon in zijn ge
noemd Register.189 Sindsdien is er, voor zover ik kon nagaan, geen 
sprake van verhogingen, evenmin trouwens van klachten. 

De kanunniken van Kortrijk en de abt van Ter Duinen waren 
eveneens collega-tiendheffers m Hontenisse. Daar kreeg de pastoor in 
1610 van hen een competentia van 30 ponden vlaams. 14 van het 
kapittel, 16 van de abt.190 Pastoor is er dan de duinense regulier De 
Dyckere. Maar in 1614 wordt er een seculier, Paulus de Molenaere, 
pastoor en de tiendheffers moeten dan hun bijdrage aanzienlijk ver
hogen 400 gulden per jaar, ongeveer 66 ponden vlaams.191 Dit was 
volgens Cardon nog zo in 1622. In latere jaren, 1628, is er nog wel 
sprake van een hernieuwd contract tussen de pastoor en de tiend
heffers, maar bedragen worden er niet bij vermeld, evenmin het 

'e9) Zie hoofdstuk II, blz 144-145. 
I8e) R A.G.B. 3587 habuit competenham quingentorum florenorum annue a dea-
ma tonbus. 
no) D V. 1610 soient dare pastori ibidem domini de Capitulo Cortracense 
praefati annue 14 libras flan et Abbas Dunensis 16, R.A.G.B. 134, fol. 66, ver
gelijk hoofdstuk U, blz. 126 
ш ) D V 1614 habet competenùam suam florenorum quadringentonun annue a 
decimatonbus abbate dunensi et capitulo B.M Cortrad. 
»2) D V . 1628; D.V. 1629. 
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waarom beantwoord.192 De bijdrage van Ter Duinen werd in half
jaarlijkse termijnen aan de pastoor voldaan door de pater-rentmeester 
van Ter Zande.193 

Zolang de parochies Hengstdijk en Pauluspolder door één pastoor 
bediend werden, ontving deze van de tiendheffers 20 ponden vlaams 
voor het eerste dorp en 19 voor het tweede.194 Na de verbreking 
van de personele unie in 1616 werd het honorarium van Hengstdijk 
verhoogd: het kapittel gaf voortaan 15 ponden per jaar, de abt van 
Ter Duinen 12. Bij elkaar geteld bleef het wel beneden de diocesane 
minimumgrens, maar de pastorale goederen zorgden er voor een niet 
te versmaden aanvulling.195 Betreffende het inkomen van de pastoor 
van Pauluspolder geven de bronnen geen uitsluitsel. Als door de 
tiendheffers, de heren van Kortrijk, aan de wensen van de parochi
anen gehoor gegeven is, dan kreeg de pastoor na 1616 ongeveer 
60 ponden vlaams per jaar.196 Vermoedelijk was dit in feite zo. Deze 
bijdrage is dan wel aanmerkelijk hoger dan wat het kapittel in 
Hengstdijk neertelde. Maar het ligt voor de hand dat de parochianen 
van Pauluspolder, bij het beraad over het voor hun pastoor gewenste 
salaris, het totale pastoorsinkomen van het zusterdorp Hengstdijk voor 
ogen stond en niet slechts de bijdrage van de tiendheffers aldaar. 
Wat Pauluspolder voorstelde is inderdaad van gelijk niveau met dat 
totale inkomen. In Hengstdijk kon de pastoor zich verheugen over 
een uit de pachtopbrengsten regelmatig stijgend inkomen. Ik ver
moed dat die van Pauluspolder dit met een zekere afgunst volgde, 
gezien zijn klachten over het salaris in 1628 en volgende jaren.197 

En dergelijke klachten worden alleen in deze parochie vernomen. 
Over aanvullingen horen we echter niets. 

In de parochie Sint Jansteen was de abt van Baudeloo de enige 
tiendheffer, maar een vaste bijdrage is van hem vóór 1651 niet 

, M) Fmytier, a.w., bh. 80. 
m ) D.V. 1610 Hengstdijk: cura valet circiter viginti libri flandrici. Ibidem Paulus
polder: pertinet ad abbatem Trunchiniensem, valoris circiter underim lib flan sed 
ultra hoc iam ab anno Domini de Capitulo contribuunt octo libras flandr. 
ln) Zie hoofdstuk II, blz. 169. 
1 β·) Zie hoofdstuk II, blz. 178. 
1 9 7 ) D.V. 1628: conqueritur pastor de exigua competentia. Addixi meam operam 

ad prosequendam litem contra decimatores; verder D.V. 1631, R.A.G.B. 127, 

D.V. 1632 en 1633. 
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bekend. Zijn tiendgronden lagen grotendeels geïnundeerd. De pas
toor ontving het derde deel van de graantienden, wat in 1610 onge
veer 8 ponden vlaams opbracht,19e 14 ponden in 1615,19e en 13 in 
1632.200 Bovendien had de dorpsheer, de graaf van Isegem, per 
indult een accijnsverhoging op wijn en bier toegestaan „pro susten-
tatione pastoris" — voor het onderhoud van de pastoor. Al pimpelend 
maakten de parochianen in 1632 hun herder 29 ponden vlaams rij
ker. De deken had echter een zwaar hoofd in deze wijze van salari
ëring. Het was hem te riskant, want al te zeer afhankelijk van de 
willekeur van de dorpsheer. Hij suggereerde de bisschop om toch 
maar liever de tiendheffer te vragen om een behoorlijke bijdrage. 
Triest was het daarmee eens: Wandele moest de prelaat van Baudeloo 
maar eens vriendelijk te benaderen.201 Die vriendelijkheid sorteerde 
denkelijk weinig effect, want in 1633 wilde deken Wandele weer 
gaan onderhandelen met de pastoor van Kalken, de commissaris van 
de graaf. De bisschop beloofde hem daarbij, zo nodig, te steunen.202 

Verder zwijgen de bronnen tot 1651; dan ontvangt de pastoor 10 pon
den groten van de abt van Baudeloo.20S 

In Kallo zat de pastoor, financieel gezien, op rozen.204 Hij was er 
de enige tiendheffer, een unieke positie in het dekenaat. Zijn inko
men bestond dus eigenlijk uit pastorale tienden en niet uit bijdragen 
van elders verblijvende tiendheffers. Al in 1610, toen er nog geen 

, ,B) D.V. 1610: . . quae poterunt circiter elocari septem aut octo libris flandricis. 

' " ) D.V. 1615: . . tertia gerba est elocota pro 14 libris flandricis. 
w o) D.V. 1632: proventus curae consistunt in decimis, partim reaggeratis, pro 
quibus recipiuntur annue decern lib fland, partim elocatis, pro quibus hoc anno 

receptae sunt 13 lib flandr. 
K1) D.V. 1632: dominus temporalis loci concessit indultum vi cuius oneratur vinum 
et cerevisia quae in parochia divenduntur, idque pro sustentatione pastoris. Unde 

hoc anno receptae sunt 29 lib. fl. At quia id tantum durabit usque ad revocationem 
dicti domini temporalis, consultius ut ex decimis, quas per totam parochiam levât 

Abbas de Baudeloo congrua competentia procuretur. Triest stemt hiermee in en 
noteert in de marge: praestet ne pastor dependeat a plebe, sed primum tractandum 

amice cum prelato. 
г о г ) D.V. 1633: de certa competentia agendum erit cum pastore de Calcicene, 
waarbij Triest aantelcent: est hic seria inquisitio facienda ad maiorem competen-

tiam super qua d.decanus agere poteri! cum pastore de Calcicene, prout et nos si 

opus fuerit agemus. 

*>*) R.A.G.B. 127, ex informatiombus d.decani 1651. 
"*) Zie hoofdstuk II, blz. 208. 
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pastoor benoemd was, sprak deken Maeye in zijn verslag over een 
„cura valde bene dotata" — een uitstekend betaalde post. De tiend-
gronden zelf lagen echter onder zeewater bedolven. Bij de in 1614 
aangevangen herdijkingen gingen de tiendrechten van de pastoor 
over in handen van de financiers, die jaarlijks een compensatie van 
800 gulden zouden betalen. Bovendien ontving hij, als deservitor 
voor de parochianen van Kieldrecht die op het eiland van Den Doel 
woonden, nog eens 100 gulden per jaar.205 Deken Wandele kon in 
zijn verslag van 1629 met recht spreken over „opimas decimas" — die 
zeer rijke tienden. Toen ook nog andere herdijkte polders hun klin
kende tiendenmunt gingen opleveren, steeg het pastorale inkomen tot 
nabij de 1500 gulden per jaar, ongeveer 250 ponden vlaams. Daar
van werden 300 gulden overgeheveld naar het groot-seminarie.20e 

De pastoor van Verrebroek had dezelfde tiendrechten als zijn col
lega van Kallo, maar de herdijkers van de geïnundeerde polders 
weigerden zijn rechten te compenseren. Zij gunden hem uiteinde
lijk de derde schoof,207 wat hem overigens toch méér opbracht dan 
een droge boterham: in 1623 was het 500 gulden, ongeveer 83 pon
den vlaams.208 

In Vrasene was de pastoor eveneens heffer van volle tienden, maar 
niet de enige. De bisschop van Doornik en de abt van Sint Pieters-
Gent bezaten er ook tiendrechten. De tiendlanden van de pastorie 
lagen deels geïnundeerd, deels droog. Deze laatste brachten voor de 
pastoor in 1611 al 42 ponden vlaams op.209 Zijn tiendrechten op de 
bevloeide landen werden vanaf 1614 per contract aan de herdijkers 
afgestaan,210 waarvoor de pastoor vanaf 1621 een compenserende 
bijdrage van 6 ponden vlaams kon opstrijken. 

e»5) R.A.G.B. 127. 
w e) D.V. 1632: De pastoor heeft een nieuw tiendencontract afgesloten qui cum 

videatur esse in praejudicium successoris et seminarii Rmi Dni (cui proventibus 
excedentibus 1200 florennos et scendentibus ad 1500, competunt 300) rescindendus 

erit, si ita videatur Rmo Domino. Het contract bleef echter gehandhaafd. 
г»') Zie hoofdstuk II, blz. 214. 
г 0 8 ) R.A.G.B. 2049 Status Ecclesiae Verbroucanae, tit. I l l , art. I: unde modo 
percipit circiter quingentos florenos. 

*>·) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611: Dos curae sunt decimae quae ascendunt 

42 libr. Hand, annue; Rond 1607 was dit slechts 18 p.vl.; vergelijk R.A.G.B. 
134, fol. 64. 
«°) Zie hoofdstuk II, bk. 221. 
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Pastoor Verhebt van Sint Gillis ontving in 1611 maar een schrale 
duit van de tiendheffers, 19 ponden vlaams, waarvan de ene helft 
op rekening kwam van de bisschop van Doornik, de andere op die 
van de abt van Sint Pieters-Gent.211 Zij waren tevens de presenta
toren van de cura. De twee andere decimatoren, de abten van 
Baudeloo en Drongen, hoetden blijkbaar niet over de brug te komen. 
Verhelst was weliswaar niet gedwongen alleen op de bijdrage van 
de tiendheffers te teren, maar vergeleken met zijn collega's in het 
dekenaat was de hoofdmoot van zijn salaris wel krap toegemeten. 
En waarschijnlijk zo gebleven, want verhogingen door de decimato-
ien staan nergens genoteerd. De financien van Verhelst zijn steeds 
een ietwat duistere zaak gebleven.212 

Met de competentia van Wachtebeke was het vrij zonderling ge
steld. Het eerste bericht is van deken Cardon uit 1623 de decima
toren geven de pastoor 10 ponden vlaams, daartoe gedwongen door 
een sententie van de raad van Vlaanderen. Verder ontvangt hij een 
salaris uit de gemeentekas.213 Pas uit Wandele's visitatierapport van 
1629 wordt de situatie wat duidelijker. De parochianen zélf wensen 
het zo. zij nemen de decimatoren wel een last van de schouders, 
maar kunnen nu de tienden goedkoper pachten.214 De pastoor geven 
ze een bepaalde som (60 ponden vlaams m 1628215) en steken de 
winst op de gepachte en weer verkochte tienden in eigen zak. Deci
matoren én parochianen profiteren van deze transactie en al komt 
de pastoor er niet al te bekaaid af, de bisschop is er principieel op 
tegen· het geeft geen pas dat de pastoor zijn salaris van de parochi
anen ontvangs; daar moeten de tiendheffers voor opkomen.21e Te
gen die tiendheffers werd zelfs een proces aangespannen en zij 

m ) R A.G B. 181, visitaho Maes Dos curae est 19 lib. Π mediatun ab Episcopo 

et Abbate Sti Petri. 

«2) Zie hoofdstuk II, biz. 225 
n j ) R A G B 3587 habet competentiam ex aerano populi et habet 10 lib fi a 

decimatonbus per sententiam quandam Concili! Flandnae 
2 U ) D V. 1629 maior pars pensionis pastorabs solvitur a parochiams qui decuna-

tores exonérant ut décimas meliori pretio conducant. 

**) R A G B. 127 sub anno 1628, dit bedrag wordt ook vermeld in B. 134, fol. 65, 
maar de juiste datering is daarbij erg onzeker 
^6) D V 1630 mandatur D. Decano ut procuret quod pastor recipiat suam 

competentiam a decimatonbus, non autem a parodila. 
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moesten de pastoor 450 gulden, 75 ponden vlaams, gaan betalen. 
Maar deze sententie bleef zonder effect: de parochianen verzetten 
zich,217 en de pastoor weigerde te accepteren,218 ondanks een bis
schoppelijk bevel daartoe. Krachtiger maatregelen hoefde het bis
dom niet meer te treffen, want de pastoor, Theodorus van Sante, 
verdween op zekere dag uit het dorp.219 De cura was vacant. Nu 
kan de sententie uitgevoerd worden, meldt Wandele naar het bis
dom. 220 En met voldoening rapporteert hij dan in 1632 dat eindelijk 
de decimatoren de competentia geven.221 

Wat betreft Zuiddorpe, sinds 1634 weer bediend door een eigen 
pastoor,222 is er geen sprake van een bijdrage door de tiendheffers. 
De uit het water herwonnen pastorale tienden brachten vrij veel 
op: 60 ponden vlaams in 1631. Bisschop Triest oordeelde toen al dat 
dit voldoende was voor een pastoor alleen.223 

Dit verhaal over de bronnen van het pastoorsinkomen maakt dui
delijk waarom het moeilijk is het honorarium van een willekeurige 
pastoor in een bepaalde parochie en in een bepaald jaar te benade
ren: de informaties zijn ál te gebrekkig en liggen wat de tijd betreft 
te ver uiteen. Ondanks de wat ruimere inlichtingen over de bijdra
gen van de decimatoren, gaat dit toch ook op voor deze kategorie. 
Als we de cijfers, die de bronnen her en der in de loop der jaren 
geven, bijeen zetten, komen we tot het volgende tableau van pas
toorssalarissen: 

^7) Ibidem: ad instantiam parochianorum qui ipsimet malunt ob certas rationes 

pastori satisfácete, sententia summae adjudicatae 450 fl nondum est mandata 
executioni. 
и в ) R.A.G.B. 127 sub anno 1631: Noluit congruam competentiam recipere a 
decimatoribus sed a parochia non obstante mandato sui episcopi. 
" · ) Zie hoofdstuk II, biz. 234. 
8 И ) D.V. 1631: commodo modo, vacante cura, executioni mandari sententia 

obtenía contra decimatores. 
г и ) D.V. 1632: Tandem impetratum est ut competentia solvatur a decimatoribus. 
г г г ) Zie hoofdstuk II, blz. 243. 
1 Я ) R.A.G.B. 127: decimae pastorales in próxima elocatione valebunt ad minus 60 

lib gross, ita ut commode sine alio admuniculo potent suis pastor solus advigilare. 
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Hulst 
Sint Gillis 
Hontenisse 
Pauluspolder 

Vrasene 
Ossenisse 
Polder van Namen 
Verrebroek 
Zuiddorpc 
Sint Jansteen 
Wachtebeke 

Kallo 
Hengstdijk 

1610 
1611 

1614 
1614 

1621 
1623 
1623 
1623 
1631 
1632 
1632 
1633 
1641 

110 p.vl. 2 2 4 

38 p.vl. 2 2 5 

66 р. vl.2 2 e 

60 p.vl.2 2 7 

61 p.vl. 2 2 8 

83 p.vl.2 2 9 

83 p. vl.229 

83 p.vl. 2 3 0 

60 p.vl. 2 8 1 

81 p.vl.2 3 2 

75 p. vl. 2 3 3 

200 p.vl.2 3 4 

101 p.vl.2 3 5 

In de meeste parochies moeten aan dit inkomen dan nog toege
voegd worden de onbekende revenuen van kleine tienden, fundaties, 
stoolrechten, vrije giften en een grijpstuiver van links en rechts. Ver
geleken met de honoraria van de pastoors in het dekenaat Tielt in 
1618 en 1623, liggen die van de pastoors in het hulsterse dekenaat 

! г 4 ) D.V. 1610; 20 p.vl. als portio canonica; 90 p.vl. uit fundaties hetgeen over

eenkomt met de visitatie van 1611: cura habet cum ascendentibus centum libras. 
г г 5 ) R.A.G.B. 181 visitatio 1611: 19 p.vl. van de decimatoren; 6 uit de vlees-

tienden; 9 uit de kapelanie van Sint Gillis; 4 van het kerkbestuur. 

***) D.V. 1610: van de decimatoren. In 1623 nog hetzelfde salaris. 
K 7 ) Dit is het in 1614 gevraagde en waarschijnlijk ook gegeven salaris. 
Ω β ) R.A.G.B. 181, visitatio 1611: 42 p.vl. van de herdijkers; 2 van de vleestienden; 

11 van de kapelanie van O.L. Vrouw; 6 van de herdijkte gronden (sinds 1621). 
m ) Volgens Cardon in zijn Register van 1622 (B. 3587): van de decimatoren. 
я о ) Volgens Heylinck in Status Ecclesiae van 1623 (B. 2099): uit de pastorale 

tienden. 
И 1 ) Uit de tienden van de herdijkte polders. 
я е ) Van de magistraat 33 p.vl.; 20 p.vl. uit de tienden (B. 3595); 29 p.vl. uit 

accijns op wijn en bier. 
я я ) R.A.G.B. 1987, Status Ecclesiae 1623: 60 p.vl. van de gemeentekas; 2 van 

de armenkas; 10 van de decimatoren, namelijk: 8 sch 9 gr van de abt van Sint 

Pieters-Gent; 6 ρ 12 sch 7 gr van de abdis van Byloke; 2 ρ 7 sch 6 gr van de 

abdis van Marquette; verder 2 p.vl. van de armenkas; 1 p.vl. uit kleine rentes. 

In 1632 namen de decimatoren het quantum van de gemeente over. Het totale 

bedrag bleef gelijk (D.V. 1632). 

*>*) D.V. 1633: uit de tienden. 
W 6 ) Van de decimatoren 27 p.vl.; 9 uit fundatie«; 65 uit pastorale goederen. 
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toch wel hoger.23с Hoeveel hoger zij gemiddeld liggen valt niet te 
berekenen wegens de lacunes in de financiële gegevens van de 
hulsterse parochies. De jaren in het bovengegeven tableau zijn over 
een te grote periode verspreid om ze bijeen te kunnen brengen tot 
twee betrouwbare en met die van het dekenaat Tielt vergelijkbare 
tabellen. Ook is het, bij gebrek aan materiaal, niet mogelijk het in
komen van de pastoors te vergelijken met dat van hun burgemeesters, 
griffiers, baljuws uit deze gewesten en uit deze periode. 

We mogen tenslotte tot de veilige conclusie komen dat het hono
rarium van de pastoors in het hulsterse dekenaat de door het provin
ciaal concilie van 1607 aangegeven maximumgrens ruimschoots heeft 
overschreden, op één parochie na: Sint Gillis. De heren pastoors 
anticipeerden al jaren de salarisverhogingen van 1645.237 Geen 
wonder dat ze zo zelden mopperen over hun inkomen. 

E. Residentie en pastorie 

Alle energie en pressie van dekens en bisschoppen ten spijt, zou 
de religieuze restauratie de basis van het bisdom niet geïnfiltreerd 
hebben, wanneer de pastoors niet verplicht konden worden op die 
basis, hun werkterrein, te verblijven. In de onheilzame dorpen van 
dit plattelandsdekenaat zouden er, dunkt mij, voor elke pastoor rede
nen te over zijn om na gedane arbeid zijn heul te gaan zoeken in de 
joliger centra van het vlaamse land. De hang naar vertier mocht er 
zijn, de gang niet. De pastoor — én de deken én de bisschop — is 
naar tridentijnse conceptie iemand, die bij zijn kudde woont, die zijn 
thuis heeft temidden van zijn volk. Hij legt de band tussen samen
leving en godsdienst, vertolkt de religieuze levenswetten en -ervaring 
in de maatschappij, bestrijdt de neiging om de religie te verbannen 
naar een uithoek van het leven. De synodes verschaffen hem daar
voor het vaste fundament van een goedsluitend normenstelsel. Wie 
dus ambieerde pastoor te worden, had een strenge residentieplicht 
te aanvaarden en het was hem niet toegestaan op eigen houtje met 
de rekkelijkheid ervan te experimenteren. De vergaderde bisschop 

*>·) Cloet, Het kerkelijk leven, bh. 156. 
гз7) Vergelijk blz. 280. 
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en dekens bepaalden al in 1615 dat de pastoor zijn parochie niet 
langer dan een week mocht verlaten, zonder toestemming van de 
deken en zonder aanwijzing van een vervanger.238 Tien jaar later, 
in de dekenale vergadering van 1625, werden de mazen van de resi-
dentiewet wat kleiner geknoopt om één week van de parochie afwe
zig te mogen zijn, diende de pastoor voortaan bij de bisschop zelf 
aan te kloppen, wilde hij er een paar dagen tussenuit dan was verlof 
van de deken voldoende.239 En vanaf 1632 mocht hij zelfs geen dag 
weg zonder zijn collega in een naburig dorp of zijn kapelaan ver
wittigd te hebben.240 De escalatie van deze restricties wijst op ont
duiking van de residentieplicht, maar als we de rapporten van het 
dekenaat op dit punt nalopen, treffen we zelden een klacht over 
uithuizige pastoors In 1619 meldt deken Maeye dat Justus Lom-
baerts uit Polder van Namen al te vlot overwipt naar Antwerpen;241 

in 1629 en 1631 wordt Philip Heylmck van Verrebroek als een reis
lustige genoteerd,242 pastoor Struyvinck van Hontenisse is in 1632 
enkele malen zonder verlof afwezig geweest en pastoor Seys van 
Ossemsse loopt volgens Wandele veel te vaak in een week te Hulst 
rond.243 De dekens zeggen in zulke gevallen dat het dikwijls of ál te 
dikwijls gebeurt, wat er op wijst dat de parochianen reden tot klagen 
hadden, want welke pastoor zou zichzelf beschuldigen van grove na
latigheid op dit punt? De rapporten lijken dus te suggereren dat de 
residentieplicht heel behoorlijk nagekomen werd. Dit lijkt me niet 
erg aannemelijk. De meeste dorpen van het dekenaat boden de 
pastoors geen prettig woonmilieu noch voldoende bezigheid. De he-

и в ) De Ram, a.w , dl. IV, blz. 115. 
я») a.w, blz 139. 
и») aw, blz 164. 
И 1 ) D.V 1619 Pastor in Polder van Namen saepe abest a sua parodila, saepe 
cursitat Antwerpiam et me non praemonet unquam Nota in de marge ostendatur 

huic pastori art 2 eoruin quae ordinata sunt in Congregatione Decanomm anno 
1615 ut eidem se conforme! 

гі-) D V 1619 pastor hic nimis saepe abest a parodila, D.V. 1631 audacter saepe 
abest a parodila 
м э ) D V. 1632 sub Hontenisse Abfuit idem bis terve a parochia ad plures dies 
non obtenta nec quidem rogata facúltate luxta ordinata Noot in de marge curet 

sibi d decanus adiudicari mulctam luxta eadem ordinata, ibidem sub Ossemsse 
monui idem ut non tam saepe Hulstum excurrat, saepius emm in hebdómada 

ibi agit 
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ren zullen vaker op stap zijn geweest, dan officieel bekend mocht 
worden. Of mogen we veronderstellen dat de dekens en de curie uit 
begrip voor het solitaire leven in geïsoleerde gehuchten een vrije 
hantering van de residenticphcht door de vingers zagen, mits er 
geen klachten over binnenkwamen? Het zou getuigen van een ge
zonde clementie, want de voorschriften rond de residentie beperkten 
de bewegingsvrijheid van de pastoors in die tijden en in zulke dorpen 
toch wel al te sterk. 

Zo te zien echter kwam de term „bewegingsvrijheid voor de cle
rus" in het vocabulaire van Triest niet voor. Een pastoor hoorde in 
zijn parochie te blijven, in zijn pastorie, dag en nacht beschikbaar 
voor zijn mensen. Deze stelling noteerde hij nergens, maar ze klinkt 
door in zijn permanente aandacht, méér dan bij wie ook van zijn 
voorgangers, voor de woning van de pastoor. 

Bisschop Maes en deken Maeye noteren wel eens terloops dat er 
in een parochie een pastorie is of geen, maar bisschop Triest en zijn 
dekens hebben oog voor allerlei zaken rond de pastoorswoning de 
toestand van het huis, de huur of de aankoop, de grootte, de omge
ving, de ligging ten opzichte van de kerk, de verwaarlozing, de res
tauratie of de nieuwbouw, ze attenderen de magistraat en de pa
rochianen op hun verantwoordelijkheden en dreigen zelfs hier en 
daar met een geding voor de raad van Vlaanderen.244 Triest mocht 
dan in 1625 en 1631 de residentieplicht verscherpen, hij toonde 
ondertussen duidelijk dat de geriefehjkheid van de pastorie hem 
evenzeer ter harte ging De parochianen dienden de pastoor een 
woning te bezorgen. Het bisdom zag dit niet als zijn eigen taak en 
het benoemde, op een hoge uitzondering als Kallo na, de pastoor pas 
als hem een woning ter beschikking stond. 

Dit bracht voor veel parochies een hoop financiële problemen. 
Het bisdom streefde ernaar elke pastoor een „domus propria" te 

г 4 1) R.AG.B. 181 Instructio 1631 sub Ossemsse Importune, opportune agendum 

pro exstructione domus pastorahs et si opus est jure agendum, В. 136 Itinerarium 

sub Hengstdijk 1631. Presbyterium bonum, amoenum et cinctum aqua, indigens 

ahqua reparatione, ibidem sub Pauluspolder 1628 habet presbyterium angustum, 

cinctum tarnen aqua et horto., ibidem sub Polder van Namen 1631 honestum 

presbitenum sartum tectumque, R.A.G В 127 sub Venebroek 1627: domus pasto-

raLs indiget reparauone tam in tabulato quam panetibus. 
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bezorgen, een eigen huis in de zin van: niet gehuurd. Toch waren 
er heel wat kerkdorpen die aanvankelijk slechts over een huurhuis 
konden beschikken. De neringdoenden, de boeren en de landarbei
ders wisten wel dat zij tenslotte de financien voor de aankoop of voor 
de nieuwbouw moesten bijeenleggen, maar ook bij hen zal het hemd 
nader zijn geweest dan de rok. De rapporten tonen dan ook een heel 
assortiment (nood-)voorzienmgen omtrent de pastorie. 

In Sint Gillis overleefde zij de oorlogsdagen zonder al te grote 
schade; de pastoor kon er blijven wonen.245 Die van Vrasene huurde 
in 1614 een woning en zijn parochianen kwamen op voor een deel 
van de kosten. Bisschop Triest trof in 1626 nog de gelijke situatie 
aan en hij suggereerde de magistraat en de mensen om die woning 
dan maar te kopen. Ze waren er moeilijk voor op te porren en wezen 
in 1630 op de „turbulenta tempora". Dus geen onwil, maar een aar
zeling en wel een reële, want als een vijftien jaar later de rust over de 
streek daalt, wordt eindelijk het „eigen huis" aangekocht.24e 

De parochianen van Verrebroek kochten vóór 1623 een woning 
voor hun pastoor.247 Dit huis is tijdens de oorlogshandelingen van 
1645 of venvoest of zwaar beschadigd. De kerkekas financierde toen 
de wederopbouw en Triest vergat niet de parochianen erop te atten
deren dat zij dit bedrag van 38 ponden groten nog eens dienden te 
restitueren.248 

In de sinds kort herleefde parochie Zuiddorpe was de schrik voor 
de soldaten een geduchte rem op de bouwplannen. Triest stelde in 
1636 voor om tegen een herbouwde kerkmuur een geschikte behui-

ы··) D V. 1614 est propria domus et bene commoda, ad pastoratum pertmens, 
R . A G B . 2099 Status Ecclesiae 1623 
и в ) D.V. 1614 domum in qua habitat ipsemet condiuat, parochia tarnen aliquid 
contribuii videlicet sex libras grossorum, В 136 Itinerarium sub anno 1626 habitat 
pastor in conductitia prope ecclesiam, quam praestaret ut parodila emeret, R.A G.B. 
181 sub anno 1629 instandum apud magistratum ut emantur aedes quas pastor 
modo inhabitat vel ahae commodae, D.V 1630 difficulter a parochianis bisce 
turbulentis temporibus obtinen potest ut aedes coemant pro pastore; B. 136 
Itmeranum sub anno 1646 pastor habitat in propms aedibus 
M 7 ) R A.G B. 2099 Status Ecclesiae 1623 
г 4 8) В. 136 ІНпетат ит sub anno 1646: parodua impendit in aedificauonem 
domus pastoralis 38 lib gross quas non resütuit. 

308 



zing op te trekken, maar pas in 1639 kwam een pastorie klaar en dan 
nog vér van die kerk.24e 

Te Polder van Namen heeft steeds een huurwoning tot pastorie 
gediend,250 terwijl te Hulst pastoor Maeye zelf een huis gekocht 
had, omdat er geen -presbyterium was. Deze woning zou hij aan zijn 
opvolger laten, verklaarde hij al in 1611 aan bisschop Maes.251 Dit 
heeft hij tien jaar later inderdaad gedaan, maar dan door een soort 
verkoop.252 Ten tijde van Wandele, De Keysere en Hesius wordt 
niets genoteerd over de pastorie; de bronnen spreken alleen nog over 
de nodige reparaties. 

Wachtebeke had in 1614 een eigen oplossing gevonden voor 's pas
toors woonprobleem: het schuttersgilde van Sint Sebastiaan legde 
geld op tafel voor de aankoop van een huis en ontleende daaraan het 
recht om er zijn jaarvergadering in te houden. Pastoor van Sante, in 
1629 gearriveerd, zag ze liever verdwijnen en wellicht dat deken 
Wandele daarom in 1632 aan de magistraat en de notabelen vroeg 
om een nieuwe pastorie te bouwen ter zijde van de kerk.253 

De abt van Drongen claimde bezitsrechten op de pastorie van 
Hengstdijk, maar bood royaal aan ze te restaureren en over te dragen 
aan de pastoor. De parochianen accepteerden dit aanbod graag, maar 
wensten het wel juridisch geregeld te zien. De pastoor had tenminste 

Me) D.V. 1633: non potui commode hie cum incolis agere de exstructione aedificii 
pro pastore cum extremas molestias paterentur a militibus. В. 136 Itinerarium 

sub anno 1636: conventum fuit cum aggeratoribus ut quamprimum curent latus 
meridionale refici ut in ilio divina peragi possent et iuxta illud ad tempus pastori 

aedificetur commoda habitatio; ibidem sub anno 1639: pastoralis domo aedificata 
valde remota ab ecclesia. 
tao) Vergelijk hoofdstuk II, biz. 158, 159. 

к 1 ) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611. 
В ! ) A.E., II, fol. 8, d.d. 18 juni 1622: ex-deken Maeye was door de curia spiritu-
alis een boete van 600 gulden opgelegd. Redenen worden niet verstrekt. Triest 

haalde er een streep door op voorwaarde dat Maeye zijn woning te Hulst voor 
dezelfde prijs aan Cardon overdeed. Dit gebeurde. 

·") D.V. 1614: empta a paucibis mensibus domus sumptu parochiae; D.V. 1629: 
Est hic confratemitas Sri Sebastiani, Jaculatur annue psittacum, quo die congre-

gatur in domo pastoris, quae ad hanc confratemitatem pertinet; mallet pastor id 
alibi fieri; D.V. 1632: rogavi dictum magistratum et primarios ut expensis parochiae 
procurent reparationem domus pastoralis et cum tempore exstructionem novae, cum 

commodus offeratui locus ad partem occidentalem ecclesiae. 
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onderdak, al was het niet in een eigen presbyterium, zoals bisschop 
Maes het in 1611 opmerkte 254 Tot de reductie van 1647 toe zijn er 
geen wrijvingen geweest rond deze regeling. Ook in Pauluspolder 
was de abt van Drongen eigenaar van het pastoriedomein. Van ouds
her verhuurde hij het huis voor een zacht prijsje. Zo gebeurde het 
ook in 1615 en zo is het waarschijnlijk gebleven, want deken noch 
bisschop praten verder over de koop of nieuwbouw. Een raadsel is 
het waarom de abt in Pauluspolder anders handelde dan te Hengst-
dijk.255 

De abt van Ter Duinen betoonde zich tegenover de parochianen 
van Hontemsse lang niet zo gul. Hij kon de pastoor wel een dak 
boven zijn hoofd geven, maar vroeg er een stevige huur voor. In 
1628 was dit 50 gulden per jaar, een bedrag waar de kerkekas goed 
voor was, maar dat de inwoners, zo het de deken hen beloven, toch 
wel een keer moesten terugstorten Vermoedelijk is het ook hier aan 
pressie van Triest te danken, dat in 1630, ondanks de turbulente 
tijden, een „domus pastoralis" gekocht werd. En het herstel ging 
wéér op kosten van de kerkekas, wat de parochianen overigens geen 
gewetensbezwaren opleverde, want, zo zeiden ze, we mogen toch wel 
vnj beschikken over onze eigen aalmoezen.25e 

Te Ossenisse woonde de pastoor in een huurhuis, hem betaald 

я 4 ) D V 1610 est ibidem domus pastoralis, В 167/2 visitano Maes 1611 residet 
in loco, non habet presbiterium, ülud vendicai sibi Abbas Tninchiniensis sed 
renuntiavit ad utilitatem pastons residentis, quam renunciationem acceptant incolae, 
modo earn facial lundice cum consensu conventus, qui dum m se reciperent 
refectionem dicti presbiteri] 

iss) D y 1610 non est domus pastoralis; D.V. 1615 illas terras in quibus erat 
aedificata domus pastoralis, pertinent ad conventum Tronchiniensem, a quo pasto
res ab antiquo easdem satis parvo pretto conducebant, prout edam fecit modernus 
pastor lussu Rmi Dm 
г 5 в ) R A.G В. 127 sub anno 1628 recipit pastor quinquaginta florenos pro con-
ductione domus D V 1629 nondum adduci possunt ut conficiant domum pasto-
ralem ob turbulenta haec tempora Solvit item ecclesia hactenus 50 flor pro con-
ductione domus pastoralis Promiserunt parochiam se post hac ecclesiam exonera-
turos D V. 1630 empta est tandem domus parochiahs expensis parochiae, В 127 
sub anno 1631 ex proventibus fabncae impensae sunt 25 Lb gross in reparationem 
domus pastoralis ipsi paston destinatae quae ut provemunt ex eleemosyms rusnco-
rum putant se liberam habere illarum dispositionem. 
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door de parochie. Het spreekt vanzelf dat Triest aandringt op de 
bouw van een eigen woning. In 1628 droeg hij, na zijn visitatie ter 
plaatse, de deken op om met de dorpsbewoners te gaan praten over 
een andere pastorie, dichter bij de kerk en zonder modderwegen. In 
1630 herhaalde hij dit verzoek. Wandele antwoordde in 1631 dat er 
weinig hoop was op nieuwbouw. Maar in 1633 blijken de parochi
anen toch met de bouw van een woning dichter bij de kerk bezig te 
zijn. De verdere stilte in Triests notities bewijst wel zijn tevreden
heid. 257 

De pastoors van Kallo woonden bijna permanent buiten het dorp, 
de een in Melsele, de ander bij de paters Wilhelmieten te Beveren, 
bij de pastoor of in een huurhuis aldaar, zoals Henricus Hesius nog 
in 1635. Natuurlijk zinde dit Triest met een pastoor hoorde ter 
plaatse te zijn en de bouw van een pastorie was een conditie in het 
oude herdijkingscontract van 1614. In 1629 waarschuwde hij pastoor 
Vande Velde om op zijn qui vive te zijn, want de raad van Vlaan
deren scheen van plan de tiendheffers m alle parochies te verplichten 
tot de bouw van een pastorie „quasi haec sit pars competentiae pas-
toralis" — als een deel van hun bijdrage aan het salaris. Maar de 
heren decimatoren van Kallo heten zich niet zomaar omver praten. 
Met recht en reden wezen ze erop dat de pastoor, wiens portemon
nee bol stond van compensatiegclden, zelf best kon zorgen voor een 
dak boven zijn hoofd. In 1628 waren ze nog bereid om zolang het 
herdijkingscontract duurde — en dat was tot 1632 — de pastoor 
jaarlijks 100 gulden huur vergoeden voor zijn woning elders. Na 
dat jaar zouden ze zich nergens meer toe verplicht voelen. Deken 
Wandele bleef de pastoor in de oren blazen om op zijn recht te staan, 
maar het mocht niet baten. In 1635 resideerde de pastoor nog niet 

·") D V. 1631 pastor mhabitat domum conducbtiam, addixerunt parochiam 
solutionem. Noot in de marge instandum ut eam curent aedifican. B. 181 In-
structio 1628 cum pastor satis dissitus Sit ab ecclesia et viae admodum lutosae 
sint hiemah tempore adeo ut vix ad ecclesiam accessus detur, ages cum incolis de 
mutatione domus quae vicinior et commodior sit, ibidem 1630 ut proximior sit 
ecclesiae 
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in het dorp.258 In januari 1637 echter was het bisdom het touwtrek
ken beu. Hesius kreeg gewoon bevel een huis in de buurt van de kerk 
te kopen. Hij mocht niet meer in Beveren wonen.25e Waarschijnlijk 
is deze pastorie in 1645 tijdens beschietingen verwoest. Pastoor Gil-
bau woonde namelijk in 1646-1647 te Melsele, bij gebrek aan een 
woning in Kallo.2C0 

De situatie te Sint Jansteen komt uit de bronnen niet duidelijk 
naar voren. Het is mogelijk dat pastoor Seys in 1612-1613 in het 
dorp woonde, maar eerder nog te Hulst, waar hij onderwijzer was.261 

Pastoor Bartholomeeussen resideerde nooit te Sint Jansteen. Toen 
De Maerschalck arriveerde woonde hij aanvankelijk ook te Hulst,2βϊ 

maar voor hem is later een optrekje tegen de kerkmuur aangezet. 
Bisschop Triest heeft het daarover in 1639 en nog eens in 1642, in 
de dagen van pastoor Leeman. Kerk en huisje werden tijdens de be
legering van 1645 tot een ruïne geschoten.ïe* 

De bisschop nam, ten gerieve van zijn pastoors, niet zo maar ge
noegen met een opgelapt huisje. De woning behoorde „sarta tec-
taque" opgeleverd te worden, „goed in zijn voegen", maar dan werd 
ook van de pastoor verwacht dat hij het huis in die staat zou onder-

^8) R.A.G.B. 181 sub anno 1629: cum Concilium Flandriae videatut intelligere 
decimatores obligari ad exstruendam domum pastori, quasi haec sit pars competen-
tiae pastoralis, advigilet modernus pastor tempestive ut sibi iuris commodi provi-
deat; D.V. 1629: cura pastor habeat opimas decimas difficulter compelli poterunt 
decimatores ad exstructionem domus pastoralis; tentabitur tarnen; D.V. 1630: non
dura est domus pastoralis. Monui ut meliori via quamprimum compellantur pro-
prietarii. Habitat pastor in monasterio Beverensi. Noot in de marge: procuret 
pastor ut iuxta contractum aedificetur domus pastoralis; D.V. 1632: nibil procura-
vit pastor quoad exstructionem domus; B. 127 sub anno 1636: conqueruntur in-
colae de non residentia pastoris. 
»e) R.A.G.B. 2819. 

^0) В. 136 Itinerarium sub 5 mei 1646 en 27 juni 1647. 
Я 1 ) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611. 
и г ) D.V. 1633: Pastor Petrus de Maerschalck habitat Hulsti. 
ш) В. 136 Itinerarium sub anno 1639: domus pastoralis appendix ecclesiae sarta 
tectaque; ibidem 1642: domus pastoralis est tugurium; ibidem 1646: tempore 
obsidionis magna pars murorum chori destructa fuit ab haereticis et domus pasto
ralis illi contigua. 
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houden en wel op eigen kosten.2βί Dit was kennelijk vaak tot dove
mansoren gesproken, want de rapporten wemelen van gekibbel over 
de betaling van reparaties aan de pastorie. De pastoors schoven de 
kosten af naar de parochianen,2β5 die ze op hun beurt graag verhaal
den op de kerkekas.2ββ Triest liet de deken daartegen protest aan
tekenen 2β7 maar zag toch ook wel in dat grote reparaties de financiën 
van een pastoor te boven konden gaan. Hij stond dan toe een beroep 
te doen op de parochianen, zeker wanneer de schade ontstaan was 
buiten schuld van de pastoor, bijvoorbeeld door oorlogsgeweld.2e8 De 
parochianen mochten dan zelfs putten uit de kerkekas, maar alleen 
bij wijze van lening.2e9 Een bijzondere financiering voor de dekking 
van reparatiekosten wordt gemeld voor Polder van Namen: een 
vorstelijk indult voor extra accijns op wijn en bier. Maar dit leverde 
waarschijnlijk niet voldoende op, want twee jaar later, in 1629, komt 
er een aanbod om de pastorie op te knappen op kosten van de pol-

ai) R.A.G.B. 181 sub anno 1629: contra rationem est domum pastoralem refici 
ex bonis ecclesiae cum ad earn in debito statu conservandam obligetur pastor si 
sartam et tectam a paiochianis acceperit. Reflectat proinde decanus visitans, an 
domus debite reparetur et ubi defectum invenerit et pastor monitus neglexerit 
reparare, arrestabit bona cum proventibus et ex illis curabit debitam reparationem. 
***) Enig bekende uitzondering: Vrasene; pastor egregie et magnis sumptibus cura-
vit reparare domum pastoralem et est valde commoda (В. 136 Itinerarium sub 
anno 1642). 
и в ) D.V. 1628 Hengstdijk: domus pastoralis reficitur expensis ecclesiae; quae per 
parochianos fieri debent uti monui. 
Я 7 ) R.A.G.B. 181 Instructio Hontenisse 1641: nullo modo permittet d. decanus ut 
amplius quidquam deducatur ad onus ecclesiae pro reparatione domus pastoralis. 
И 8 ) D.V. 1632 Wachtebeke: rogavi dictum magistratum et primarios ut expensis 
parochiae procurent reparationem domus pastoralis; D.V. 1630 Verrebroek: dicit 
pastor aedes suas, de facúltate Rmi Dni, reparan expensis ecclesiae; desideravi id 
videre in scripto; noot in de marge: agendum cum magistratu ut debite semel 
reparent domum pastoralem et illa sic reparata, in posterum sumptibus pastoris sarta 
tectaque interteneatur; B. 181 Instructio Pauluspolder 1628: Ages cum incolis 
huius parochiae ut tempestive reparan curent domum pastoralem; В. 136 Itine

rarium sub Polder van Namen 1643: Domus pastoralis indiget reparatione, in cuius 
reparationem proprietarii terrarum promiserunt 100 flor, sed per turbas non 
potuerunt convenire. 

*") R.A.G.B. 81 Instructio Verrebroek 1641: urgeantur parochiani ut refundant 
prout se factures promiserunt, pecunias desumptas ex bonis ecclesiae et mensae 
pauperum pro restauratìone domus pastoralis ab hoste totaliter destructae. 
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der. Als dan bisschop Triest in 1631 de parochie bezoekt, constateert 
hij tevreden dat de pastorie keurig in orde is.270 

Ik meen te mogen constateren dat het bisdom, vooral onder het 
bestuur van Triest, de ernstige plicht tot residentie voldoende com
penseerde door zijn aandacht voor een alleszins comfortabele woning 
voor de parochiegeestelijke. Een goed salaris en een goede pastorie 
zouden hem wel bij zijn kudde houden. Dit streven kan, door de 
bank genomen, geslaagd heten. Ernstige klachten van de gelovigen 
dat ze te vaak of te langdurig verstoken bleven van geestelijke hulp, 
worden zelden егпощеп. Voor het herstel van een regelmatig kerke
lijk leven is deze zorg voor het woon- en werkmilieu van de pastoor 
belangrijk geweest. De presentie van de pastoor betekende voor de 
gemeenschap de presentie van de kerk als centrum voor orde, waar
heid, stabiliteit. 

Deze zorgzaamheid van het bisdom voor de financiële en materiële 
belangen van de pastoors is natuurlijk alle lof waard. Wie eniger
mate weet heeft van de chaotische toestanden waarin honderd jaar 
eerder de lagere clerus, vooral ten plattelande, zijn dagen sleet, ziet 
in deze zorg van de bisschoppen de tridentijnse reformatie gestalte 
krijgen. Maar wie zich de dorpshistories van het voorgaande hoofd
stuk in herinnering roept, ziet tegelijkertijd een aantal priesters van 
minder allure, zo niet van lager allooi, rondlopen, die van dezelfde 
reformatie een bespotting zijn. De hervormende impulsen van Trente 
lijken niet langs alle lijnen met gelijke kracht door te werken; er 
lijken zwakke punten te zijn, achtergebleven gebieden, allereerst op 
het persoonlijke vlak. Juist tegen die achtergrond van de goede „so
ciale voorzieningen" steekt het morele gedrag van een aantal pas
toors schril af. De visitatierapporten moeten we echter ten aanzien 
van notities over personen omzichtig hanteren. De dekens op de eer
ste plaats geven in hun jaarverslagen niet een algemene visie op de 

r">) B. 136 Itinerarium sub anno 1627: Indultum Prinripis quo dictum erat quod 
reparatio domus pastoralis inveniretur super impositione quadam imponenda vino 
et cerevisiae; D.V. 1629: addixit D. Wielandt domum pastoralem reparandam 
expensis polderii; B. 136 Itinerarium sub anno 1631: honestum piesbiterium sar-
tum tectumque. 
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parochies met daarnaast een opsomming van opvallende feiten in 
positieve of negatieve zin. Ze beperken zich veelal tot de manke
menten in personen en zaken. Zon wijze van selectie, zo'n eenzijdige 
„nieuwsgaring" dreigt het totaalbeeld scheef te trekken. De visitatie-
verslagen van bisschop Maes vertonen dit euvel niet. Hij werkte aan 
de hand van een vragenlijst, waarbij hij de positieve antwoorden ook 
noteerde. Bisschop Triest deed dit niet; bij hem krijgen de ongun
stige berichten veel meer ruimte in de aantekenboeken dan de 
gunstige. En vergeten we daarbij niet zijn karakter: punctueel, wet
tisch, soms betuttelend, attent wat betreft milieufactoren en zeer 
sensibel voor aantasting van het tridentijnse priesterbeeld door zijn 
pastoors zelf.271 Het kenmerkt deze bisschop dat hij naast zijn reis
journaal nog een apart register voor defecten, misbruiken en wan
ordelijkheden aanlegde. We zullen dus moeten proberen uit de ge
bruikte bronnen een wat evenwichtiger beeld van de parochieclerus 
naar voren te halen. Enkele pastoors dienen we bij dit onderzoek 
uit te schakelen, omdat ik over hun persoonlijk gedrag helemaal geen 
notities vond. Het zijn Stocquens van Vrasene, De Cock en Mon-
tanus van Sint Gillis en Stevenaert van Hengstdijk, die aan het be
gin van de bestudeerde periode in functie waren. Verder Lambrechts 
in Sint Gillis en Vander Moeren in Wachtebeke, die eerst in functie 
treden aan het einde van dit tijdsbestek. 

Met behulp van drie, weliswaar negatieve criteria, maar door de 
visitatoren zelf aangereikt, kunnen de zestig overigen op hun ge
dragspatroon onderzocht worden, steeds met het voorbehoud dat de 
beoordelingen van bisschoppen en dekens zelf meer of minder sub
jectief gekleurd kunnen zijn. De drie criteria zijn de volgende: 
Allereerst de relaties tussen de pastoor en zijn parochianen. Wan
neer de visitatoren na informaties bij het kerkbestuur, de notabelen, 
de koster en eventuele andere aanwezigen, geen bijzondere klachten 
vernemen over de houding van de pastoor tegenover de gelovigen, 
dan. gebruiken ze korte formules als „bene audit — bene convenit": 
hij is wel gezien — hij kan goed met de mensen overweg. Prijzen de 
parochianen hun pastoor, dan horen we uitdrukkingen als: „optime 

*") Vergelijk hoofdstuk I, blz. 18, 37-38, 54. 
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audit" — hij is zeer gezien, of: „bonus, diligens, gratus suis" — hij is 
vol goede ijver en de mensen mogen hem graag. De reacties van de 
respondenten bevestigen in zulke gevallen het verwachtingspatroon, 
dat de visitatoren koesteren. Er wordt daarom, ter verklaring van zulk 
een prettig geluid, niet dieper ingegaan op de persoonlijkheidsstruc
tuur van de pastoor zelf. Psychologische trekjes zijn in dit soort 
rapporten even zeldzaam als een roos in de woestijn. Normale of 
bijzondere prestaties in de parochie, zo nu en dan terloops in een rap
port vermeld, moeten we dan maar interpreteren als bewijsstukken 
voor die populariteit: de pastoor preekt goed, begint op tijd de kerk
diensten en rekt ze niet te lang, hij heeft zorg voor het interieur en 
exterieur van de kerk, bezoekt de zieken, geeft regelmatig katechis-
mus, is niet eigengereid, niet opvliegend. Worden tekorten ver
nomen op deze en soortgelijke punten, dan noteert de visitator vaak 
alleen maar: „non bene audit — male convenit": hij is niet getapt — 
er zijn wrijvingen. Komen hem ernstige verwijten over de houding 
van de pastoor of over verwaarlozing van de plichten ter ore, dan zal 
hij iets schrijven als: „pessime audit" — hij heeft een slechte naam. 
Nog vaker zal hij echter de feiten noteren waarmee de zegslieden 
kwamen aandragen, opdat ook de curie wete waar de knellende 
schoen de voet irriteert. Voorbeelden van dergelijke argumenteringen 
vinden we rond een Struyvinck van Hontenisse, Van Pasch in Pol
der van Namen, Van Sante in Wachtebeke, De Witte in Verre-
broek. 

Maken we aan de hand van de beschreven misdragingen en de 
daarbij genoteerde beoordelingen voorzichtigerwijs een balans op, 
dan zijn een vijftiental pastoors duidelijk benedenmaats gebleven, 
dat is 25%.272 Hun relaties met de parochianen zijn steeds of ge
durende lange tijd bedroevend geweest. Acht van hen woonden in 
het Hulsterambacht. Aan dertien pastoors moeten we volgens de 
visitatoren de kwalificatie goed of uitstekend toekennen,27S dus aan 
21%. De twee en dertig overigen staan dan tussen deze twee groepen 

I72) Maeye, Struyvinck, Seys, Lombaerts, Van Pasch, Bras, De Langhe, Van Zee-
broek, Bartholomeeussen, Heylinck, Lettinck, De Witte, Van Damme, Van Sante, 
Van Royen. 
ï 7 ï) Cardon, Wandele, De Keysere, Hesius, F. de Klerk, Boronaige, Vanden 
Brande, Verfielst, Raps, Van Tetteroo, Leeman, De Beudele, Dubois. 
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in. Over enkele van hen geeft de visitator wel eens afkeurende op
merkingen maar dit betekent niet dat de verhouding van die pastoor 
tot zijn parochianen ernstig vertroebeld was. We mogen ze zeker 
niet tot de defectuosi rekenen; de visitatoren zouden dan méér kritiek 
over hun hoofd uitgestrooid hebben. 

Het tweede criterium, zwaarwegend in de beoordelingen van de 
visitatoren, is de drankzucht. Waarschijnlijk zullen de meeste pas
toors graag een glas gedronken hebben, zelfs een stevig glas. Het zou 
onbillijk zijn daarover afkeurend te spreken. Bisschop noch dekens 
konden dit doen in een tijd, waarin wijn en bier tot de normale 
levensbehoeften behoorden. Dat juist deze produkten steeds meer 
werden belast met accijnsen ten bate van allerlei doeleinden, is geen 
contra-argument. Wel hebben de bisschoppen herhaalde malen hun 
clerici verboden in herbergen te gaan drinken en eten.274 Kroeg
lopers als een Bartholomeeussen zien de visitatoren dan ook als een 
zielige recidivist. Tot die kategorie rekenen zij ook de pastoors die 
thuis of elders zoveel drinken dat ze lastig worden of incapabel voor 
hun werk. Informaties daarover ontvangen ze vanzelfsprekend uit de 
parochie. Dergelijke pastoors zijn waarschijnlijk alcoholist geweest. 
In de ogen van de visitatoren zijn het echter geen zieken, maar man
nen met een hemeltergend gebrek aan zelfbeheersing, dus onwaar
dige clerici. Onder de pastoors van dit dekenaat zijn negen notoire 
drinkebroers geweest; op het totaal is dat 15%.275 Zeven van hen 
hebben we al ontmoet in de eerste groep, hetgeen dus wil zeggen 
dat volgens de parochianen, op zijn minst de notabelen onder hen, 
bij wie we dan maar geen farizeïsme zullen veronderstellen, vooral 
die drankzucht de onderlinge relaties ruïneerde. Onderzoekingen in 
het dekenaat Tielt in dezelfde periode van de eeuw komen tot een 
verhouding van twaalf drankmisbraikers op acht en zestig pastoors; 
dat is 17%.27e 

De visitatoren zijn wel het allermeest alert geweest voor een derde 
vorm van wangedrag onder de clerici: de incontinentia. Dit is voor 
ons het derde criterium. Onder de incontinentia rangschikken de 

·'*) De Ram, a.w., dl. IV, blz. 33, 114, 146. 
!75) Seys, Billet, Maeye, De Langhe, Van Zeebroek, Bartholomeeussen, De Witte, 
Van Damme, Spelieis. 
*'6) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 203. 
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bronnen alle gedragingen van de clerici die strijdig worden geacht 

met hun célibataire levensstaat. Het begrip is ruim; het kan alle denk

bare vormen van familiariteit met vrouwen tot en met het onver

bloemde concubinaat omvatten. De visitatoren waren voor inlichtin

gen omtrent deze precaire zaken meer dan anders afhankelijk van de 

betrouwbaarheid van hun informanten. Welke pastoor zou met zelf-

beschuldigingen van deze aard voor de draad komen? We kunnen 

veilig aannemen dat de verplichte celibatairen, huizend in een 

glazen kastje, bij de geringste aanleiding over de tong gingen, dat 

een licht vermoeden van door de knieën gaan voor het vrouwelijk 

schoon de primitieve fantasie en het geroddel in gang zette. Ge

voegd bij de vinnige waakzaamheid, zo niet de zure achterdocht van 

de visitatoren tegenover bepaalde geruchtmakende pastoors, kunnen 

aantijgingen van dit soort al heel snel terecht komen in de rapporten. 

De visitatoren noteren over het algemeen echter in sobere termen 

wat ze aan betichtingen van incontinentia opvingen; een breedvoerig 

verhaal zoals deken Maeye, overigens zelf in die tijd niet zonder 

boter op zijn hoofd, dat in 1619 over de pastoor van Hengstdijk aan 

het bisdom verstrekte,277 blijft een uitzondering. Lopen we de visi-

tatieverslagen na op het punt van de incontinentia, dan treffen we 

twee pastoors, die een kind hadden bij hun huishoudster of dienst

meisje. 2 7 θ Bij tien anderen was hun relatie tot de ancilla of tot een 

parochiane ooit van dien aard dat verhalen daarover van deur tot 

deur gingen, zelfs van dorp tot dorp, en bleven hangen bij het deke

naat. 2 7 9 Bij elkaar genomen is dit 20% van het totaal aantal pastoors. 

Nogmaals: grote reserve blijft gepast, want de namen van deze pas

toors zijn we merendeels al tegengekomen bij het onderzoek van an

dere gedragsdelicten. Wie eenmaal als drankmisbruiker op de zwarte 

lijst staat, zal ook op het punt van incontinentia licht met argusogen 

gevolgd worden. 

Vanuit moreel en pastoraal standpunt beschouwd, viel op onge

veer 75% van het pastoorsbestand weinig of niets aan te merken. Dat 

is in de entourage van een na de katastrofes van de zestiende eeuw 

2 7 7) Zie hoofdstuk I. blz. 26. 
в ' 8 ) Paulus Bras te Pauluspolder en L. van Damme in Wachtebeke. 
ä ;e) Maeye, Struyvinck, Van Pasch, Van Ryckenroy, Billet, De Langhe, Heylinck, 
De Witte, Van Royen, Bartholomeeussen. 
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nog maar wankele kerk en maatschappij, een respectabel deel. Over 
het religieuze en intellectuele niveau verschaffen de bronnen ons, 
zoals we zagen, geen nadere inlichtingen. Wie het echter, globaal 
genomen, een positieve waardering zou willen toekennen, kan dat, 
dunkt me, met recht en reden doen, maar dan per argumentum e 
contrario gezien de gewoonlijk negatieve trant die de visitatiever-
slagen aankleeft. Deze vijfenveertig pastoors zijn door hun per
soonlijke structuur en cultuur opgewassen gebleken tegen het sociale 
en geestelijke isolement in de plattelandsparochies. Daarentegen 
heeft een deficit in deze twee factoren de vijftien defectuosi er onder
door doen gaan. Aan armoede of miserabele woon toestanden kan dit 
niet toegeschreven worden. In dit opzicht waren, zoals blijkt uit vo
rige paragrafen, álle pastoors vrij goed bedeeld. De déraillementen 
van de vijftien moeten we wel terugvoeren tot een persoonlijk on
vermogen om staande te blijven temidden van frustrerende invloe
den als de oorlogsjaren, het kleine aantal bovendien in het religieuze 
veelal inerte en onontwikkelde parochianen, het célibataire isole
ment, het tekort aan passende recreatiemogelijkheden, aan zinvolle 
arbeid naast de weinig tijdrovende pastorale plichten, aan collegiale 
contacten, niet op de laatste plaats met dekens en bisschoppen die 
zo vaak alleen maar als inspecteurs opgetreden lijken te zijn. Dit per
soonlijk deficit had wellicht door een betere opleiding voorkomen 
kunnen worden. De gewraakte vijftien ontvingen hun opleiding 
echter allen vóór 1630, de meest geïncrimineerden als Bartholo-
meeussen, Bras en Van Damme nog voor 1620. We moeten de kwali
teit van de priesteropleiding in de eerste decennia waarschijnlijk niet 
al te hoog aanslaan. Pas in de loop van de zeventiende eeuw zal 
hierin verbetering komen.2β0 Het aanbod van kandidaten wordt dan 
ruimer en parallel hieraan stijgt de frequentie van de concursus voor 
vacante plaatsen. 

Vóór ongeveer 1621-1625 moet het een probleem zijn geweest om 
pastoors te vinden voor onaantrekkelijke parochies. En tot deze 
soort kunnen we die van Hulsterambacht plus Wachtebeke reke
nen. 281 Als we dan bedenken dat twaalf van de vijftien defectuosi 

seo) Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, bh. 185. 
гві) Vergelijk blz. 266. 
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juist in dergelijke parochies van het tweede garnituur het pastoors
ambt vervulden, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat zij het kind 
van de rekening zijn geworden door de noodlottige samenloop van 
drie negatieve factoren: een tekort aan priesters, een tekort aan per
soonlijke capaciteiten, een tekort aan leefbaarheid in de toegewezen 
parochies. Geconfronteerd met de keuze: géén priesters of dezen, 
heeft de bisschop hen tenslotte benoemd. De argumenten-pro vind 
ik weliswaar nergens geformuleerd, maar als het gevoerde beleid 
grond geeft tot deducties, lijken het de volgende te zijn: de dorpen 
van de oude Vier Ambachten, gelegen binnen de actieradius van 
hervormd geworden gewesten en merendeels door „hollandse" finan
ciers bedijkt en bedisseld, zouden met een pastoor in hun midden 
niet zo volkomen weerloos staan tegenover ketterse infecties; volgens 
de gangbare theologie bereiken de sacramenten hun effect „ex opere 
operato", dat wil zeggen: een moreel gediskwalificeerde bedienaar 
blokkeert voor de gelovigen toch niet het heil dat Christus door 
de sacramenten tot stand wil brengen; ook een minder capabele pas
toor kan de lokale representant zijn van de diocesane kerk; een 
nauwlettend visiterende deken kan hem terzijde staan en zo nodig 
curerend ingrijpen; een residerend pastoor, van welk gehalte ook, 
kan de stervenden tijdig helpen; hij voorkomt het clandestiene ge
bruik of het tersluiks ontvreemden van de bezittingen van kerk en 
pastorie; hij kan, ondanks zijn persoonlijke tekorten, toch aan de 
hand van de gedetailleerde synodale bepalingen de parochiële samen
leving restaureren. 

Uit de velerlei voorschriften van concilies, synodes en dekenale 
vergaderingen komt het ideaal naar voren van de vrome en plichts
getrouwe pastoor die zich verre houdt van herbergen, van dobbelen 
en gokspelen, die zijn dagelijks vertier niet zoekt bij zijn parochianen 
en buitenshuis de clericale kleding draagt.282 Daarentegen zal hij 
vele van zijn vrije uren besteden aan bezinning, studie, bijbellezing, 
waarvoor hij een goede bibliotheek binnen handbereik moet hebben; 
hij zal met zijn confraters een spirituele en theologische verdieping 
zoeken in de regelmatige pastoorsbijeenkomsten en zijn persoonlijk 

е г) De Ram, a.w., dl. IV, resp. blz. 146; 99, 121, 163; 118: een lange toog 

in de stad en een wat kortere op het platteland. 
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leven in vaste banen leiden door de keuze van een eigen biecht
vader. 283 Zon ideaal verbrokkelde snel in het milieu van veel kleine 
geïsoleerde dorpen. En juist daarvoor lijkt het bisdom geen remedie 
beschikbaar gehad te hebben. Bij de vijftien pastoors in kwestie vult 
de curie de marges van de rapporten en de folio's van de Instructi-
ones met vermaningen, waarschuwingen, verwijzingen naar synodes, 
dreigementen met de diocesane rechtbank en nóg weer eens ver
maningen enzovoorts. Er is daar veel repressie, weinig remedie; 
slechts in één geval wordt een jaarlijkse retraite als heilzaam gesug
gereerd. Voor het overige zal de zwakke broeder zijn wankele benen 
moeten stutten met obedientie aan synodale voorschriften. Legalisme 
lijkt de diocesane panacee te zijn voor alle kwalen die het welzijn 
van een clericus kunnen aantasten. Er valt in de reacties van het 
bisdom niet die evangelische zachtmoedigheid te beluisteren, waar
bij het geknakte riet zich blijmoedig opricht. Evenmin schijnen na
bije priesters meeleven of begrip getoond te hebben voor de toe
nemende morele decadentie van een collega in het pastoraat. Geen 
rapport of brief die iets laat vermoeden van zon confraterlijke atten
tie of communicatie. 

§ 2. De pastoor en zijn medewerkers 

De zielzorgelijke arbeid is geen enkele pastoor boven het hoofd ge
groeid. Nergens geven de bronnen ook maar de geringste aanwijzing 
dat hij tijd te kort kwam, integendeel lijkt de overvloed van vrije 
tijd voor veel clerici een groter probleem geweest te zijn. In het vaste 
kader van allesomvattende diocesane normen en reglementen zou 
de kerkelijke en maatschappelijke opbouw wel op zijn pootjes terecht 
komen, als ieder zich maar aan die voorschriften hield. Orde en obe
dientie waren de zaligmakende fundamenten voor deze opbouw, een 
heilig automatisme dat de gelovige van de wieg tot het graf zou op
vangen en dat eigenlijk alleen maar verstoord kon worden door ex
terne factoren als oorlogen, epidemieën en natuurrampen. De co
hesie in deze restauratie was begrijpelijkerwijs meer van juridische 

s") e.w., dl. IV, blz. 33, 164; 132; 95; 145. 
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dan van bijbelse aard en ze werd nog terdege versterkt door de een

heid van kerk en staat. Katholieke en politieke restauratie kunnen we 

dan ook niet van elkaar scheiden; het zijn twee zijden van eenzelfde 

medaille, al hangt nu de ene zijde meer in het licht door de gebruikte 

bronnen. Vanuit diezelfde bronnen zal nu de functie belicht worden 

van een aantal personen, die van nabij of wat meer verwijderd, met 

de pastoor moesten samenwerken ten bate van de ene parochiële 

gemeenschap: de kapelaan, het kerk- en armbestuur, de koster-onder

wijzer, de vroedvrouw, de magistraat. 

A. De kapelaan 

In slechts enkele parochies van het dekenaat had de pastoor een 

priester als medewerker in de directe zielzorg naast zich: in Hulst, 

Vrasene, Sint Gillis en Wachtebeke. De benamingen die bisschoppen 

en dekens voor deze persoon gebruiken, kunnen verwarring wekken; 

dit dwingt tot een nader onderzoek. De meest voorkomende titel is: 

cafeUanus of sacellanus. In vroeger tijden heette zo de priester die 

speciaal was aangesteld voor de bediening van één bepaald altaar 

of van één bepaalde kapel, zonder verder betrokken te zijn in de 

parochiële zielzorg. Uitgewoekerd tot een talrijke groep, vormden 

dergelijke sacellani — met hun aanwas van huurlingen: de vicarissen 

of altaristen — in de kerk op den duur een sociaal probleem van de 

eerste orde. Ze lazen wekelijks de aan hun altaar gefundeerde missen 

en hadden daarbuiten weinig of niets omhanden.284 Het concilie van 

Trente cureerde dit kankergezwel in de ambtsbediening, maar kon 

de figuur van de sacellanus niet verbieden: de fundaties waren zo 

goed als onaantastbaar om redenen van piëteit en economie. De 

sacellanus is zodoende aan het begin van de zeventiende eeuw nog 

een bekend verschijnsel in de landen waar de Hervorming de funda

ties niet gerequireerd had. In de kerk van Hulst bijvoorbeeld heeft 

spoedig na de reductie van 1596 bijna elk altaar weer een possessor 

— een eigenaar — gevonden, meestal een priester, soms een semina

rist. 2 β 5 Deze bezitter ontvangt de inkomsten van zijn altaar en is dan 

tei) Rogier, a.w., dl. I, blz. 17. 
*<*) D.V. 1610; D.V. 1614; R.A.G.B. 3587. 
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verplicht persoonlijk of door een plaatsvervanger de fundaties te ver
vullen. Zo is het altaar van O.L. Vrouw jarenlang in het bezit van 
Petrus Warnier, secretaris van het kapittel van Kortrijk. De landen, 
die deze fundatie tot financiële basis dienen, brengen in 1612 drie 
ponden vlaams op, waarvoor Warnier elke zaterdag een mis ter ere 
van O.L. Vrouw moet lezen. Het bisdom houdt een strenge controle 
op de fundaties; de deken zal in zijn jaarlijkse afrekeningen de ver
vulling ervan verifiëren.28e Maar omdat de minst rendabele altaren 
veelvuldig van possessor wisselen, kan ook hij, blijkens de verslagen, 
zo'n successie van eigenaars niet altijd bijhouden, zelfs niet van de 
altaren in zijn eigen kerk. De groep van niet bij hun beneficie resi
derende geestelijken laten we verder buiten beschouwing: zij hebben 
immers geen deel aan de restauratieve arbeid ten bate van de katho
lieke gemeenschap in de parochie waar „hun altaar" staat. 

Het is begrijpelijk dat de pastoor van een „grote" parochie — en 
een aantal van 1000 communicanten was in die tijd en zeker op het 
platteland al voldoende om daarvoor door te gaan — uitzag naar een 
helper in de zielzorg. Het honorarium voor zo'n tweede priester 
vormde echter, bijna vanzelfsprekend, een moeilijk probleem. Was er 
nu in de parochie een altaar met aantrekkelijk fundatie-opbrengsten, 
dan kon dit de tweede priester-zielzorger als beneficie, dus als bron 
van inkomsten, toegekend worden. Op grond van dat bezit werd 
die hulppricster sacellanus of capellanus genoemd, terwijl hij daar
naast op grond van zijn functie in de parochiële zielzorg de titel 
vicepastor aangemeten kreeg. Deze sinds Trente in zwang komende 
benaming287 is de meest karakteristieke en wordt het best vertaald 
door het vlaamse „onderpastoor". We zullen verder het noord-neder-
landse woord „kapelaan" gebruiken, omdat er in onze tijd die oude 
niet-zielzorgelijke reminiscenties niet meer aankleven. 

De parochie Hulst kende tot in de tachtiger jaren van de zestiende 
eeuw twee pastoors; elk leefde van een eigen forüo •pastoralis en 
werkte in het eigen deel van het parochieel territoir.288 Na 1596 is 

2el1) R.A.G.B. 3592 dekenale afrekeningen. 
s") Lexikon für Theologie und Kirche, dl. V (Freiburg 1960г) kol. 347, s.v. 
Hilfspriester. 
îse) Adriaanse, Gedenkboek, biz. 42; vergelijk hoofdstuk I, blz. 71. 
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deze dubbele functie voorgoed verdwenen. De ene fungerende pas
toor ontvangt dan meestal de beide „pastoorsporties".289 Maar als die 
pastoor dan gaat proberen een kapelaan aan te werven, moet het 
salaris voor deze tweede priester ergens anders vandaan komen. De 
tiendheffers van de parochie, het kapittel van Kortrijk, konden daar
voor rechtens niet aangesproken worden.290 Al tijdens het pastoraat 
van Ghysbrechts (1596-1604) is in Hulst een kapelaan werkzaam 
geweest. De stadsrekeningen vermelden namelijk in 1600-1601 dat 
burgemeester en schepenen „met advise van notable tot voordringe 
ende ter eeren vande dienst Godts ende alle syne lieve heleghen 
midtsgaders tot solagemente vande ghemeente tjaer voorleden raed-
saem ghevonden hebben de kercke te doen voorsiene van eenen 
capellaen benelfens den Pastoor"; bij zal van stadswege een subsidie 
ontvangen ter grootte van 20 schellingen (dit is 1 pond vlaams) uit 
de renten van de „obyten".291 Dit bedrag wordt ook in latere jaar
rekeningen genoteerd. De naam van deze kapelaan vond ik nergens 
vermeld. De eerstbekende is Petrus Beaumont, geboortig van Tielt, 
door pastoor Maeye in dienst genomen in 1607.202 Hij woont bij 
particulieren. Zijn inkomen nu blijkt te bestaan uit de opbrengsten 
van enkele altaren, waarvan de eigenaars elders wonen, en verder 
200 gulden uit de „obyten", dus minstens 33 ponden vlaams. Hij 
mag biechthoren wanneer de pastoor hem daartoe verlof geeft. Zijn 
belangrijkste taak is: de eerste mis op zondagmorgen en eventueel de 
katechese. In 1612 vertrekt Beaumont naar Vrasene. Ontslagen of 

se·) Vergelijk hoofdstuk I, blz. 28, noot 85. 
M 0 ) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 231. 

-m) G.A.H. stdr. 1600-1601, fol. 28; de „obyten" is het fonds voor jaargetijden 

(zielemissen), waarover de pastoor het beheer voerde en waaruit hij in vroeger 

dagen subsidies kon verstrekken aan de ,,gheTieene priesters ofte choristen der 

selve stede", dus aan de clerici wier hoofdfunctie bestond in het zingen van de 

dagelijkse kerkelijke getijden. De obyten brachten jaarlijks rond 115 p.vl. op. 

Daarvan ontving de pastoor er 50 (voor de hoogmis op zon- en feestdagen en 

een mis op donderdag), de vicepastor 27 (voor 5 missen in de week en de eerste 

mis op zondag), de koster 4 (voor diensten en zang). Ook was een bepaalde som 

geleend aan de stad, die uit de rente daarvan 1 pond vlaams betaalde aan de 

kapelaan (R.A.G.B. 2543). 
ыг) R.A.G.B. 167/2 visitatie Maes 1611; residet a quatuor annis; habet deservi-

turam capellaniarum; non est admissus ad audiendas confessiones nisi ad discre-

tionem pastoris; vivit propria quadra in aedibus Joannis de Tonghe; ex membro 

obituum habet 200 florenos; D.V. 1610. 
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\njwillig? Nergens wordt er een reden opgegeven Na hem fungeren 
als „capellaen neffens den Pastoor" de priesters Andreas vander 
Stappen 1612-1614,2!l3 Nicolaas van Zeebroek 1613-1617,294 Jan 
Huberts 1617-1629,295 Adnaan de Keysere 1629-1631, die tot pas
toor ter plaatse promoveerde,296 Michael de Wijze 1632,297 Jan de 
Vyvere 1633-1636, die daarna pastoor werd in Polder van Namen298 

en tenslotte Nicolaas de Beudele 1636-1645, die we leerden kennen 
als laatste pastoor van Sint Jansteen 299 

Als bisschop Maes in 1611 de parochie Vrasene visiteert, is daar 
nog geen vicepastor. In 1612 komt er, voorzover bekend als eerste 
sinds 1596, Petrus Beaumont Hij ontvangt als honoranum jaarlijks 
10 à 11 ponden vlaams voor de drie missen die hij per week leest aan 
het altaar van O L. Vrouw, waarvan de bezitters met ter plaatse 
resideren.300 De parochie vult dit salaris aan tot 30 ponden vlaams 
per jaar 301 Zijn opvolger Gregonus delà Motte, 1620-1640, was zelf 
possessor van dit altaar geworden en waarschijnlijk is hem deswege 
de parochiële toelage op het salaris niet meer verstrekt Volgens 
deken Wandele geniet hij de „fructus" van het Maria-altaar, van de 
fundaties die behoren bij het altaar van Sint Anna en Sint Georgius 
en vooral de opbrengst van de zeven gemeten herdijkte landen 302 

De deken geeft geen totaalbedrag, maar het salaris zal toch niet be
neden de 30 ponden vlaams hebben gelegen Bovendien was Delà 
Motte onderwijzer in het dorp, wat zijn inkomen natuurlijk ten goede 

n%) A E , I, fol 56, d d 20 december 1612 sacellanus a decano assumptus 

"*) A E , I, fol 38, d d 14 november 1613, G A H stdr 1613 1614 tot 1616-
1617 
m5) A E , I, fol 106, d d 21 maart 1618, G A H stdr 1617 1618 tot 1628 1629, 
waar hij Jan Hubrechts heet, D V 1626, R A G B 127 en В 3587 
г м ) D V 1630, G A H stdr 1629 1630 tot 1635 1636 
2 в 7) A E , II, fol 251, d d 24 september 1631, hij wordt hier Le Sage genoemd, 

G A H stdr 16311632, D V 1632 
2»β) D V 1633, G A H stdi 1633 1634 tot 1635 1636 

»·) G A H stdr 1636 1637 tot 1646-1646, D V 1639 1640 

™>) R A G В 155, smds 1611 is Jan de Vheghere possessor, van 1619 tot 1630 
een zekere Petrus vande Coyen 
Э01) D V 1614, D V 1615, er wordt niet bij gezegd of deze toelage door de 

kerkekas of door de magistraat werd verstrekt 
адг) A E , I, fol 128 d d 11 juni 1620, R A G В 155 6 augustus 1621; D V 

1630 
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kwam. In 1640 wordt Arnold Borcquelmans kapelaan te Vrasene303 

en als deze in 1645 het pastoraat van Ossemsse op zich neemt, volgt 
François de Hayan hem op.304 

De lijst van kapelaans te Sint Gillis is moeilijker samen te stellen. 
In 1610 is er een kapelaan, door de deken in zijn rapport als „valde 
pium" geprezen. Bisschop Maes noemt hem tijdens zijn visitatie van 
1611 bij name Jan Clapdorp, inwonend bij een zekere Gillis de 
West In 1617 woont en werkt hij nog in de parochie 305 Als in
komen ontvangt hij de vergoeding voor zijn diensten aan het O.L. 
Vrouwe-altaar en aan de zogeheten Sanderskapel 306 Hoelang hij in 
Sint Gillis bleef, is mij niet bekend In alle geval is er in 1623 een 
andere kapelaan, Jan Bauwens, die ook in 1640 nog in de parochie 
is 307 Over zijn salaris worden door de dekens concretere gegevens 
verstrekt In 1633 ontvangt hij 12 ponden groten voor drie missen 
per week aan het altaar van O.L. Vrouw en in 1640 vanwege de 
Sanderskapel 32 ponden. Het is niet zeker dat deze inkomsten elk 
jaar van gelijke grootte waren, maar we mogen wellicht aannemen 
dat het salaris rond de 35 ponden schommelde. Het einde van Bau
wens verblijf in Sint Gillis is eveneens onbekend. In 1647 wordt 
Jan Vcrbercht genoemd als vicepastor.308 

In de parochie Wachtebeke werd al in 1614 gevraagd om een 
kapelaan; hij zou het onderwijs op zich kunnen nemen en op zon
dagen een vroegmis lezen. Zoals we zagen ging dit plan niet door.S09 

Pas in 1630 worden het arbeidsterrein en de financiële basis ruim 
genoeg bevonden voor de benoeming van een kapelaan. Hem zal 
vooral de zielzorg voor de katholieken in Zuiddorpe toevertrouwd 
worden en de tienden van die polders vormen dan zijn honorarium, 
waaraan de parochie Wachtebeke nog 18 ponden vlaams toevoegt. 

мз) R A G.B. 155. 

'·«) R.AG.B. 2822. 
3I)S) A E , I, fol 94 d d 25 apnl 1617 

зов) J) γ . 1614, D V 1615, possessor \an het altaar was de pnester Claudius Halet, 

cantor van de kathedrale kerk te Gent, possessor van de Sanderskapel een zeker 

Nicolaas Goethals. Deze kapel was gesticht door een hoge legerfunctionaris San

ders, wiens familie het collatierecht behield (D.V 1615) 

»»') R.AG.B. 2098, Status Ecclesiae 1623, D V. 1639-1640. 

•""O R A G.B. 2822 

ч»9) Zie hoofdstuk II, blz 232 
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In 1629 moet dit samen ongeveer 43 ponden vlaams zijn geweest, in 
1632 zelfs 71 . 3 1 0 Een royaal inkomen voor een kapelaan-deservitor. 
Lambert van Royen was kapelaan van 1630 tot 1633. Dan volgt 
Gallus de Riva, die misschien te Wachtebekc kapelaan gebleven is, 
toen in Zuiddorpe in 1634 een eigen pastoor benoemd werd. De 
bronnen geven betreffende Wachtebeke geen namen meer. Dat het 
dorp evenwel een kapelaan behield valt te concluderen uit een op
merking van Triest in 1641: hij vindt het niet in de haak dat de 
pastoor en de kapelaans zondags de vespers niet zingen.S11 Het is 
mogelijk dat hier naast de naam van pastoor Speliers ook reeds die 
van Lodewijk Wackins ingevuld moet worden. Deze was namelijk 
kapelaan van Wachtebeke toen hij in 1645 als pastoor naar Zuid
dorpe ging.312 De aanvang van zijn vice-pastoraat wordt echter ner
gens vermeld. 

De informaties over de kapelaans in het hulsterse dekenaat, over 
hun naam, salaris, werk, zijn maar schamel. Het tekent, dunkt me, 
hun marginale positie in het diocesane bestel, zeker in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw. In de restauratie van het parochiële 
leven speelt de pastoor de hoofdrol; hij krijgt dus de volle aandacht 
van de visitatoren. De kapelaans worden hoogstens kort gememoreerd 
als ze hun werk goed doen, wat langer bij het tegendeel. Het initia
tief tot aanstelling van een kapelaan gaat niet uit van het bisdom; de 
pastoor zelf of de parochie, bij monde van de magistraat, gaat daartoe 
over. Het bisdom wordt er pas in gekend als de kapelaan ter voor
ziening van zijn inkomen een altaarbeneficie zou moeten ontvangen 
— vandaar dat ze soms in het benoemingen register vermeld staan — 
of als hem de biechtjurisdictie verleend moet worden; dan staat hij 
soms in de acta episcapatus genoteerd. De voornaamste motieven om 
naar een kapelaan te gaan omzien zijn: 1) de numerieke grootte van 
de parochie. Eén mis op zondag blijkt onvoldoende te worden en op 
bepaalde kerkelijke feestdagen kan de pastoor, zelfs met hulp van 
een termijnpater, de toevloed van biechtelingen maar moeilijk ver
werken; 2) het onderwijs aan de jeugd in die plaatsen waar geen 
schoolmeester is; 3) Is er wel een aparte leerkracht dan zal de pastoor 

ïw) Zie hoofdstuk II, blz. 242. 
·»') R.A.G.B. 127. 
"*) R.A.G.B. 155. 
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van een grote parochie een kapelaan wensen voor de zondagsschool 
en tevens ten gerieve van de katechese in de dorpsschool en aan de 
kerkgangers op zondagmorgen. Wat betreft Hulst kan er aan toe
gevoegd worden, dat de pastoor er tevens deken is en dus dikwijls 
absent. Bovendien was de uitgestrekte buitenparochie op zich al een 
genoegzame reden voor de presentie van een tweede priester.313 

Zowel op het onderwijs als op de katechese komen we nog terug in 
een aparte paragraaf. 

Al is de aanwezigheid van een kapelaan in de genoemde parochies 
verklaarbaar, toch doet het wat vreemd aan dat deze priesters voor 
zon nevenfunctie beschikbaar waren in een tijd dat nog zoveel 
parochies een pastoor misten. Terwijl in Hulst, Vrasene en Smt 
Gillis twee priesters werkzaam zijn — en ik krijg uit geen enkel 
document de indruk dat ze genoeg om handen hebben, tenzij mis
schien in Hulst — moet de bisschop op zoek naar candidaten voor 
dorpen als Hontenisse en Verrebroek. Het is natuurlijk niet uitge
sloten dat deze heren een comfortabel leventje als kapelaan ver
kozen boven de besognes van een pastoraat in de polders en hun 
mindere salaris daarbij voor lief namen. Enkelen onder hen zijn door 
het bisdom misschien bewust gepasseerd om hun morele of intellec
tuele deficit. Beaumont genoot beslist geen goede faam bij de curie, 
hij biechtte en celebreerde zelden, hoorde zelfs dreigen met een 
dagvaarding voor de diocesane rechtbank wegens onclericaal ge
drag. 314 Van Zeebroek was aan de drank verslaafd en Jan Huberts, 
in 1618 als neomist begonnen, eindigde in 1629 met oneervol ont
slag, omdat hij door zijn escapades uit de célibataire staat alle tongen 
van de hulsterse goegemeente in beroering bracht.S15 Maar leefden 
contemporaine pastoors als een Bras, Bartholomeeussen en Billet dan 
naar hogere morele normend De kapelaans Clapdorp, Delà Motte en 
Bauwens worden daarentegen door bisschop en dekens geprezen als 

м я ) D V. 1610, D V. 1626, voor „buitenparochie" zie hoofdstuk I, blz. 58, noot 15. 
, u ) D V 1610 non dedit notabiha scandala, novit eius conditionem D Officiahs 

Del Rio, D V 1615 raro confitetur, raro celebrai, est ut semper solet et iterato 

eum severe monui. Vraag van de bisschop an non possit haben aliquis magis 

idoneus, diligentior et magis pius, D V 1618 mandabo Promotori (di De „open 

bare aanklager" bij de diocesane rechtbank) ut facial officium. 
, 1 5) A E , I, fol 87, R A G.B 127 d d 3 juli 1627 sacellamis d Joannes male 

audit ob familiaritatem, noot m de marge pnvatus 1629 
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vrome en ijverige mannen. ί 1 β Zij lijken ontvlamd van het ware feu 
sacré en blijven toch langer kapelaan dan menig ander priester 
pastoor. Pas de heren De Keysere, De Wijze, Vande Vyvere, Borc-
quelmans, De Beudele, Wackins, als vicepastor aangevangen in de 
dagen dat sollicitaties de grotere toevoer van clerici aantonen, zijn 
koplopers in wat het normale carrière-patroon zou gaan worden: een 
paar jaren werken als kapelaan en dan „van goede getuigen voor-
7ien" meedingen naar een zelfstandige pastoorsfunctie. Rond 1640-
1650 neemt het aantal kapelaans in het bisdom toe. De bisschoppen 
vinden het dan nodig wat stringentere bepalingen voor hen uit te 
vaardigen: zij moeten een door de deken ondertekend testimonium 
van goed gedrag en van vaardigheid in de katechese overleggen, 
willen zij deelnemen aan een concursus.317 

B. Het kerk- en armbestuur 

De latijnse titulatuur van deze notabelen is nogal gevarieerd: 
magister, praefectus, aedituus, receptor, rector fabricae ecclesiae of 
mensae pauperum, mensae Sancii Spiritus. In het vlaams noemden 
ze zich: kerkmeester — autaermeester — aermmeester. Ze behoorden 
waarschijnlijk tot de kringen van de meer gegoede landbouwers of 
middenstanders, want verscheidenen van hen paraisseren eveneens 
in de schepenlijsten van Hulst en Hulsterambacht.318 Deze sociale 
status laat de veronderstelling toe dat ze enigermate van wanten 
wisten in het economisch beheer van goederen, dat ze wellicht kon
den lezen of schrijven, dat ze voldoende prestige genoten om pach
ten, rentes en dergelijke te kunnen innen bij hun standsgenoten en 
dat ze tot de goede katholieken gerekend mochten worden, zoals 
bisschop Maes in 1611 enkele malen noteerde.sie De meeste paro-

31e) D.V. 1614; D.V. 1623; D.V. 1633. 
а " ) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 233, 234. 
, l e ) Bijvoorbeeld: Pieter Martens is in 1607 kerkmeester te Hontenisse (R.A.G.K. 
9100), in hetzelfde jaar schepen en ín 1608-1609 burgemeester van Hulster-
ambacht (R.A.M. 104); Pauwels Neve in 1602 kerkmeester in Pauluspolder 
(R.A.M. 299), in 1600 schepen en in 1605 burgemeester van het Ambacht 
(R.A.M. 104); Jan de Meester in 1642 schepen van het Ambacht (R.A.M. 104) 
en in 1646 kerkmeester te Hengstdijk (R.A.M. 226); Cornells Van Damme in 
1611 kerkmeester te Hulst (R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes) en schepen van Hulst 
in 1609, 1613, 1614 (Van Lansberghe, a.w., blz. 144). 
n·) R.A.G.B. 167/2 sub Hontenisse en Pauluspolder. 
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chies hadden twee kerkmeesters en twee armmeesters,320 gekozen 
voor een ambtsperiode van twee jaren, evenwel niet gelijktijdig elk 
jaar trad een magister at. Zuiddorpe kende voor elk ambt maar één 
functionaris321 en in Hulst waren vier kerkmeesters en acht arm-
meesters. 322 

De benoemende instantie was niet overal dezelfde. In Hulst deed 
het de stadsmagistraat die, zoals deken Maeye in 1615 verontwaar
digd naar de bisschop schreef, pretendeerde dit recht te bezitten met 
uitsluiting zelfs van de pastoor. De gekozenen werden bovendien ten 
stadhuize bekend gemaakt en niet in de kerk en zij legden hun 
ambtseed af in handen van de magistraat, buiten presentie van de 
pastoor — in manibus dicti Magistratus absente pastore. Toch stond 
Maeye niet erg sterk in zijn protest tegen deze procedure. Er was nu 
eenmaal geen uniforme regeling voor de keuze van kerk- en arm
meesters. Plaatselijke traditie bepaalde de gang van zaken en traditie 
is de heilige koe van elke magistraat. De schepenen waren wellicht 
beter op de hoogte van de gebruiken dan de pastoor zij konden in 
oude boeken nawijzen dat „wisseling van de kerkbesturen geschied
de onder toezicht van het hulsterse schependom, zonder vermelding 
van de pastoor". Maeye het zich echter niet uit het veld slaan, zijn 
naam móest in de acten genoteerd worden als teken van zijn recht 
om bij de keuze present te zijn „Ik was present en zorgde ervoor dat 
mijn naam in de aanhef vernoemd werd, het bezorgde me wel een 
hoop last" Bisschop Vander Burch beloofde over deze netelige 
kwestie contact op te nemen met de magistraat.323 Alles werd in der 

320) Dit is zeker voor de parochies Hengstdijk (R A G В 3598), Sint Jansteen 
(R.AG В 3595), Verrebroek (RA G B 2099) en Vrasene (RA G.B 2113) terwijl 
in de verslagen van de ovenge parochies steeds het meervoud gebezigd wordt 
Elias, я w , biz 207, zegt dat er in Brabant gewoonlijk drie waren Cloet spreekt 
er niet over. 
'») D.V 1628. 
8 2 г) R A . G B 167/2 visitano Maes 1611 
эгз) D V. 1615 noluit me admitiere dum renovantur magistn fabncae et mensae 
pauperum et praetendit ius eos renovandi spectare ad solum Hulstensem Magistra-
tum idque probare conatur ex codicibus parvis diversis m quibus deprehenditur 
dictos magistros esse renovatos per scabinos Hulstenses tacito nomine pastons 
Hulstensis, via facti volui interesse et interfui et nomen meum in prohaemio pom 
curavi mullís tarnen exortis difficultatibus, placebit Rmo Dno desuper scribere 
magistratui quo citius eo melius, ut caveant sibi a renovatione absente pastore 
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minne geschikt. Voortaan zou de pastoor bij de verkiezing aanwezig 
mogen zijn. Slechts eenmaal werd hij nog gepasseerd in 1631, toen 
De Keysere het pastoraat overnam van Wandele De deken rappor
teerde het voorval direct naar Gent, waar bisschop Triest „deze 
nieuwigheid" niet over zijn kant het gaan „Protesteren", noteerde 
hij in de kantlijn.324 

Het ligt voor de hand dat de pastoor een stem in het kapittel wens
te bij de keuze van zulke naaste medewerkers In de plattelands
parochies hád hij zon stem, hier en daar was hij zelfs het hele ka
pittel in persoon. In Hontenisse renoveerden de pastoor en de no
tabelen de kerkelijke bestuurderen bij gelegenheid van de jaarlijkse 
controle van de diverse boekhoudingen Woensdag na Beloken Pasen 
was daarvoor de traditionele datum Als dan de deken present kon 
zijn, nam hij ook deel aan de keuze.325 In Kallo was de benoeming 
voorbehouden aan de deken en de pastoor, zo ook in Hengstdijk326 

en gezien de aan elkaar verwante parochiële tradities in het Hulster 
ambacht, kunnen we dit eveneens aannemen voor Pauluspolder, 
Ossenisse en Polder van Namen. De bestuurswisseling zal er normaal 
gebeurd zijn door de pastoor en de deken, tenzij deze laatste niet 
aanwezig kon zijn, zoals in de dertiger jaren enkele malen voorkwam. 
Wellicht dat dan de tot de auditie genodigde dorpsnotabelen erbij 
betrokken werden, overeenkomstig het gebruik in Hontenisse In 
Verrebroek deed de pastoor het alleen af en bovendien was er daar 
niet elk jaar een vernieuwing „wegens de bijkomende onkosten".327 

Het bisdom zal begrepen hebben wat de pastoor bedoelde, als wij 
denken aan een feestelijke hap en dronk zullen we er niet ver naast 
zijn. In Vrasene en Sint Gillis vond de bestuurswisseling plaats op 
Beloken Pasen, door de pastoor, zonder de deken, maar wel in het 

U4) D V 1631 in locum defuneti magistri mensae pauperum suf Pectus fuit alius 
me inscio, cum tarnen semper simili electioni Decanos aut pastor interesse soleat 
Noot in de marge protestandum contra hanc novitatem In de Instructio van 
1632 (В 181) kwam hij er nog eens op terug, moneatur magistratus oppidi ut 
posthac nihil attentat circa innovationem magistn fabncae msi vocato pastore, et 
insuper curet annotare in suis registns id quod abas in contranum factum, per 
errorem commissum fuisse, quod si récusent, impetretur commisio manutenentiae 
J " ) R A G В 3601, Status Ecclesiae 1623 

^ 8 ) Resp D V 1629 en R A G В 3598, Status Ecclesiae 1623 
1 г 7) R A G В 2099, Status Ecclesiae 1623 
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bijzijn van de schepenen en van de zittende beheerders van kerk- en 
armenkas.328 In Zuiddorpe werden de heren aanvankelijk benoemd 
in gezamenlijk beraad van de pastoor van Wachtebeke en de ma
gistraat.320 Na 1634 waarschijnlijk door de eigen pastoor en de ma
gistraat. Te Sint Jansteen en te Wachtebeke behoorde het ver
nieuwen van de besturen tot de privileges van de graaf van Isegem, 
vrijheer van deze parochies. Hij oefende zijn recht uit per commis
saris, de pastoor van Kalken, en de plaatselijke pastoor werd er geheel 
niet in gekend. De ceremonie gebeurde jaarlijks begin oktober rond 
de feestdag van Sint Remy.330 

Aan de kerk- en armmeesters was op de eerste plaats het beheer 
toevertrouwd van de goederen van de kerkfabriek en de „armendis", 
zoals die beschreven stonden in de registers: landerijen, huizen, ren
ten, tienden, en de verpachting, aankoop of verkoop ervan. Op de 
tweede plaats moesten ze actief zijn voor de andere bronnen van 
inkomsten: collectes tijdens de kerkdiensten, de offerblokken in de 
kerk, de legaten, de gaven in natura of de huis-aan-huis collectes als 
te Hulst op elke vrijdag.331 Maar dit was de theorie. In een paar 
parochies teerden de kerkekas en de armendis nog lange tijd op 
enkel aalmoezen,332 in andere konden de oude bezittingen maar 
moeizaam herwonnen en geregistreerd worden,333, waardoor de in
komsten gering en wisselvallig bleven. Het is ondoenlijk uit de finan
ciële gegevens van de rapporten het economisch bedrijf van een 
bepaalde parochie te reconstrueren. Bisschop en dekens noteren wel 
vaak de schulden en de baten, die van het ene jaar op het andere 
van positief naar negatief kunnen omslaan, zonder dat wij de oor
zaken daarvan belicht vinden. De visitatoren zelf beschikken wel over 
de nodige détail-informatie, want zij hadden inzage in de afrekenin
gen van de besturen. Maar juist van deze rekeningen is er zelden een 

3*9) resp. R.A.G.B. 2098 en B. 2113, Status Ecclesiae 1623. 
«») R.A.G.B. 181, Instructio 1626. 
»'·) D.V. 1614; R.A.G.B. 3595, Status Ecclesiae 1623. 
3S1) R.A.G.B. 167/2, visitatie Maes 1611. 
8 '2) D.V. 1626 Ossenisse: Hactenus nihil hic in computura adducebatur nisi puiae 
eleemosynae; dezelfde situatie in Hontenisse (B. 136 Itinerarium sub 1631) en 
Polder van Namen (D.V. 1624 en B. 136 Itinerarium sub 1628. 
' M ) D.V. 1617 Sint Jansteen; D.V. 1610, Kalb; R.A.G.B. 127 sub Zuiddorpe 1639; 
D.V. 1628 Verrebroek; D.V. 1630 Hengstdijk. 
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die rentmeester geen gewoonterecht zou kunnen pretenderen.35fl 

De vrees voor indringers zat zo diep, dat twee jaren later zelfs alle 
rekeningen, waarop de naam van de rentmeester bovenaan prijkte, 
uit het boek werden gescheurd, herschreven en voorzien van de naam 
van pastoor De Keyserc, gedelegeerde ad hoc van deken Wandele.se0 

Concluderend kunnen we wel stellen dat geleidelijk de autoriteit 
van de deken, dus van het bisdom, op het stuk van parochiële geld
zaken de overhand kreeg, zowel over die van seculiere gezagsdragers 
als over die van de pastoor. De controle van de curie op deze laatste 
en op de kerk- en armbesturen kon vrij scherp zijn, met dien ver 
stände dat in het Hnancièle beleid hun zelfstandigheid niet door de 
curie werd beknot. Kritiek op de besteding en de verantwoording van 
de gelden was er veel; ingrepen of verboden zijn ons niet bekend. 

С De koster / onderwijzer 

Dit ondertiteltje suggereert een „personele unie", wat deels wel, 
deels niet overeenstemt met de werkelijkheid in vele kerkdorpen van 
dit dekenaat. Het bisdom zag beiden als belangrijke lekehelpers van 
de pastoor in de religieuze restauratie op het diocesane grondvlak, de 
koster voor de eredienst in de kerk, de onderwijzer voor de katechese 
in de school. Was een parochie wat groter van omvang en wat wel
varender, dan bleven deze functies meestal gescheiden, in een kleine 
parochie werden ze door een en dezelfde persoon vervuld. Het toe
ziend oog van bisschop en deken lijkt aanvankelijk vooral op de 
koster gericht te zijn Nog in de enquête van 1623, de Status Ec
clesiae, komt hij vóór de onderwijzer. Maar hoe verder de zeven
tiende eeuw vordert, des te meer lijkt de onderwijzer aan status en 

35«) J) у J63] )yie absente computus redditi sunt et aucbti a Domino de Sanden, 
item et Schauheto Temtorii cum hactenus saltern primus non mterfuisset Per 
miserai tarnen pastor ut Signaret ante omnes Noot in de marge nullo modo 
tollatur cum ipsius aut monasteri! non intersit De deken schrijft verder Monui 
ut sequentes computus quampnmum parentur reddendi, antequam annus praeter 
labatur a redditione postremorum, ut ita non praetendat dictus Rentarías posses
sionem in suo facto 
ж) D.V 1633, lili (computus) qui antea coram D Rentario redditi erant, extraen 
e libro et de novo desenpti, denuo cum postremis redditi sunt coram D. Pastori 
Hulstensi, ad hoc nomine meo particidanter deputato 
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interesse te winnen. Het toenemend aantal notities over hem is daar 
het teken van. Dit wil overigens nog niet zeggen dat ook het onder
wijs als zodanig meesteeg in de achting van de visitatoren. Het ging 
hun niet zozeer om de pedagogie op de school, veeleer om de ortho
doxie. De „vakbekwaamheid" van de onderwijzer werd niet afge
meten naar zijn mediodische talenten voor het ABC en de reken
kunst, maar naar zijn religieuze bagage en activiteit. Anders gezegd: 
op school kwamen de tien geboden vóór de tafel van tien, al durf
den sommige ouders er wel anders over denken.3β1 

Als de dorpen van het dekenaat uit de ruïnes herrijzen en een 
sociaal patroon zichtbaar wordt rond de kerk, geldt als een soort 
adagium: ubi pastor ibi et custos — waar een pastoor is, daar is ook 
een koster, wat voor de meeste parochies wel een luxueuze perso
neelsvoorziening lijkt. Voor de materiële besognes rond de eredienst 
had elke goeie ziel kunnen bijspringen of de pastoor kon het zelf 
doen, al paste dit niet bij zijn status en verwachtte het bisdom dit in 
genen dele. Zulke handreikingen zijn ook niet de voornaamste reden 
voor de directe aanstelling van een koster. Dat zelfs de kleinste pa
rochies deze functionaris in dienst hadden, hangt gewoon samen met 
de gezongen mis, de vespers, het lof, drie diensten die de pastoor 
moeilijk alleen kon verzorgen. En waar eenmaal zon zanger is, krijgt 
hij vanzelfsprekend ook de eigenlijke kosterstaak te vervullen, plus 
de functie van klokkenluider en grafdelver, waarvoor in grote pa
rochies anderen werden aangesteld.362 Niet zo maar de eerste de 
beste polderjongen kon kerkzanger zijn; het lezen en zingen van het 
latijnse notenbeeld vereiste toch wel enige oefening en aanleg. De 
pastoor leerde het op het seminarie of de universiteit, de koster was 
getraind door een vakbroeder of op een koortje, zoals in Hulst. 

De visitatoren vragen gewoonlijk de pastoor en de notabelen naar 
hun opinie over de koster en ze noteren zo nu en dan hun bevin
dingen. Het zijn stereotiepe positieve beoordelingen als: hij vervult 
zijn ambt behoorlijk, hij is ijverig en attent, is een goede katholiek,3e3 

ь е і ) R.A.G.B. 181 visitatio Maes 1611 sub Vrasene: conqueritur (i.e. de onder

wijzer) quod parentes non velini doceri catechismum. 
M I ) Bijvoorbeeld in Hulst, R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611. 

»·') Bijvoorbeeld D.V. 1610 Sint Gillis; D.V. 1628 Kalb; R.A.G.B. 167/2 sub 

Hontenisse-, bene fungit officio suo; diligens et bonus; catholicus et bonus. 
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omdat een kerkrekening niet gereed was,351 omdat het de grifñer 
niet schikte op die dag of omdat de pastoor ziek lag.352 De vrije 
heerlijkheden Sint Jansteen en Wachtebeke bezorgden de deken op 
dit punt de meeste ergernis. De pastoor van Kalken, gedelegeerde 
van de graaf voor alle kerkelijke zaken, deed de kascontrole het 
liefst zonder deken of pastoor, declareerde flinke reisvergoedingen, 
regelde op eigen houtje nog allerlei parochiële kwesties en maakte er 
voor de rest met zijn kornuiten een gezellige dag van, op kosten van 
de kerkfabriek.S5S Op het gejammer van de deken schreef de bis
schop steeds maar terug dat er een „certus dies" móest komen.354 In 
1630 dreigde hij met een proces voor de raad van Vlaanderen,355 

maar pas in 1633 konden m Wachtebeke de partijen elkaar vinden 
rond een vaste datum, maandag of dinsdag na de eerste zondag van 
juli.356 Te Sint Jansteen waren zelfs in 1641 de strubbelingen nog 

»') D V. 1618 Kallo 
iss) γ) \ 1630 Verrebroek Bis fui in hac parochia ut auduem computus I a vice 

aegiotabat pastot, 2 a non placebat scnbae loei, de utraque tarnen sat cito prae 

monueram. Мопш ut non fiant msi me praesente 

•ш) D V 1616 Sint Jansteen computus ecclesiae redditi sunt in fine Jimii nuper, 
vero cum mea visitano fien debeat inter pascha et pentecosten eum non vidi adhuc, 
D V 1626 ibidem, non potest hic commode statuì certus dies audiendi computus 
cum Pastor in Calckene nominis comitns d'iseghem pro opportunitate eum statuât 
et computus audiat, JD V 1623 Wacbtebeke Duo anni sunt quod computum 
non reddident Magna idcirco obmurmuraùo populi est Curassero istos computus 
reddi, sed cum pastor in Calckene ibi computus audiat ita absolute ut Decanum 
vel Rmi Dm commissanum non admittat, quapropter nihil in eo negono emendare 
potui Praescnbit ille bonus pastor in multis contra ecclesiam Dei pro Domino 
Temporali, ipse ecclesiasticus Si ahquis saeculans illam commissionem haberet 

nihil credo simile cogitaret, D V 1630 computus hums ecclesiae et mensae 
paupemm tandem redditi erant coram pastore in Calckene ut commissario domini 
comitis d'Iseghem 7 Augusti 1629 Qui hactenus permitiere non voluit ut certus 
dies eorum audibom statuatur Noot in de marge statuatur certa dies pro computi 
bus ut in Ste Jansteene 
S54) Bijvoorbeeld В 181 Instructio Sint Jansteen 1626 computus ecclesiae fiant 
coram pastorem et certus statuatur dies quo id fiat, non tarnen excludatur pastor 
in Calckene 
jjj) J) γ 1630 Sint JanstLen, noot in de marge mandandus iterum et absolute 

ut certus dies computibus audiendis quotanms statuatur luxta edictum Pnncipis, 

alias quod Episcopus deponet suas querelas in Concilium Flandnae ut curent 

mandan execution! placitus Pnncipis 

' " ) D V 1633 Wachtebeke tandem concepta est dies certa reddiùom computuum 
se feria 2a vel, За post dommicam pnmam Juin 
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niet verholpen. In opdracht van de bisschop moest de deken met de 
pastoor van Kalken rond de tafel gaan zitten en wéér ging het over 
de oude competentie- en procedurekwesties. 

Rond de kascontrole voerden kerk en staat op parochieel niveau 
een vinnig steekspel. Deken en pastoor aan de ene, dorpsheer en 
magistraat aan de andere kant. Geen van hen zal graag afwezig 
geweest zijn op de auditie, want het was stellig een aardige afwisse
ling in het saaie dorpsleven, maar wel stond eenieder stug op zijn 
oude of nieuwe standje. En de kerk won, dank zij de sterke steun 
van de vorsten. Het bisdom bleef de clerici inblazen zich niet opzij te 
bten duwen. Vandaar het krakeel om de vaste datum,357 vandaar 
dat deken Macye zijn naam ter juister plaatse geschreven wilde zien 
in de afrekeningen van Hulst of in die van Wachtebeke en Sint-
Jansteen.358 De autoriteit van de plaatselijke clerus vond daarin 
immers haar juridische uitdrukking. Zo dreigde ook te Hontenisse 
het hiërarchiek gezag te moeten wijken voor de pater-rentmeester 
van het klooster Ter Zande, ongetwijfeld de meest notabele ter 
plaatse. In 1631 was de auditie gehouden buiten presentie van de 
deken en de naam van de rentmeester werd toen als eerste gezet. 
Wandele kreeg er lucht van en verordineerde daarop dat binnen één 
jaar de volgende afrekeningen gepresenteerd zouden worden, zodat 

Я57) R.A.G.B. 181 Instructio 1641: serio agat D. Decanus cum pastore de Calcicene 
super sequentibus: 1° ut designatur certa dies'auditioni computuum; 2° ut ad 
evitandas graviores expensas non adducat secum deputatum ad audiendos computos, 
prout alias factum; 3° ut quamprimum alios computos reddi curet, cum ultimi 
redditi solum fuit de receptis anno 1636. 

и58) D.V. 1614 Wachtebeke: dum audit praefatus pastor (i.e. van Kalken) praefatos 
computus, ponit sic in initio: Ghepresenteert in handen van Jan van Zijpe als 
ghecommitteert ter presentie ende bijstaene vanden pastoor van Wachtebeke etc, 
in quo nimis parum auctoritatis pastori videtur attribuì; an contradicendum an 
non dignabitur Rmus Dnus per apostillam marginalem responderé. En in de 
marge antwoordt de bisschop dan: praesententur computus deinceps ad tantum 
Dno Gomiti, sed et pastori; et subsignet eos pastor ante commissarium comitis ad 
tarnen ante comes si qui praesens fuerit. 
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werd de autonomie van kerk- en armbestuur wat ingetoomd door 
de onderwerping aan een curiale controle.347 Voor zover bekend is 
nog niet bestudeerd hoe de diverse parochiële besturen deze veran
deringen accepteerden. Ze zullen niet overal met onderdanige sou
plesse aanvaard zijn, want in 1606 moest nog eens het auditierecht 
van de bisschoppen per vorstelijk plakkaat geürgeerd worden.'48 

Maar ook daarna heeft tenminste de stadsmagistraat van Hulst het 
bevel van de Aartshertogen niet gehoorzaam geslikt. In 1611 consta
teerde bisschop Maes: de rekeningen worden gepresenteerd aan de 
magistraat en noch in het proëmium noch in het slot wordt de naam 
van de pastoor vernoemd.340 Met andere woorden de pastoor werd 
geteld bij de gewone parochianen, die voor de auditie van de kerk-
rekeningen welwillend maar niet rechtens waren geïnviteerd. De 
magistraat wenste geen krimp te geven aan kerkelijke pretenties. 

Het reeds vermelde protest van deken Maeye tegen zijn uitsluiting 
bij de vernieuwing van de parochiële besturen richtte zich tegen de
zelfde gezindheid bij de magistraat. Overigens vormde deze procedure
kwestie ook in andere parochies jarenlang een punt van verbittering, 
zoals we nog zullen zien. Het auditie- en visitatierecht van de bis
schop werd nog beter tegen allerlei ontduikingen beschermd door de 
clausule, opgenomen in hetzelfde edikt van 1606, dat hij in overleg 
met alle belanghebbenden een „certus dies" — een vaste datum 
mocht bepalen voor de jaarlijkse auditie van de rekeningen. Wie op 
die dag niet verscheen, wist dat hij niet hoefde te reclameren. Maar 
met dit recht van de bisschop is door leken en pastoors jarenlang 
een loopje genomen. 

We mogen aannemen dat krijgsgeweld, weersgesteldheid of het 
ontbreken van een paspoort voor de dorpen onder 's vijands controle, 
dikwijls spelbreker zullen zijn geweest. Maar ook in rustiger jaren 
kon het gebeuren dat de deken, vertegenwoordiger van de bisschop, 
twee- of driemaal vergeefs naar een parochie toog, omdat het nu 
eens de pastoor, dan weer de parochianen niet gelegen kwam,'50 

3i~) Elias, a.w., bh.. 208. 
>«) a.w., bh.. 208. 
^11) R.A.G.B. 167/2 visitabo Maes: renoventur singulis annis. 
•̂ 0) D.V. 1631 Hontenisse: statueram bis terve diem certum pro auditione com-
putuum, sed cum is pastori aut parocbianis non piacerei, alius assignatus fuit. 
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eveneens het ontbrekende uit eigen beurs aanvullen.S44 Wanneer de 
kerkrekeningen inderdaad de feitelijke gang van zaken weerspiegel
den, dan kon de pastoor géén duiten van de kerkfabriek of de armen
dis bereiken, laat staan verduisteren. De kerkmeester incasseerde de 
begrafenisrechten, leegde de offerblokken (in het bijzijn van een 
collega), inde de verhuurprijs van de kerkhofwei, de opbrengst van 
de collectes, de verkoopprijs van bomen, hout, oud ijzer, haalde de 
pacht en de tienden op en verkocht de schenkingen in natura. Alle 
ontvangsten noteerde hij in een „hantboeck", voor de uitgaven vroeg 
hij een „quyctancie".345 Deze bescheiden bracht hij mee als de „dies 
auditionis comptuum" — de dag voor de controle van de boekhouding 
was aangebroken. In de meeste parochies vond dit — althans in 
theorie — jaarlijks plaats, in Verrebroek onregelmatig, in Hulst om 
de drie jaren. 

Voor een parochiegemeenschap wel een gebeurtenis van belang, 
zo'n dag van de kascontrole. De centrale figuur was de deken, die 
bijtijds zijn komst aankondigde, zodat de pastoor, de prefecten van 
de kerkfabriek, van de armenkas, eventueel van de gildealtaren en 
van de broederschappen en last but not least de vertegenwoordiger 
van de magistraat of van de dorpsheer present konden zijn. Voor de 
aanwezigen werd wijn en bier geschonken en deze consumpties zijn 
meestal de laatste post van de af te sluiten rekening. De presentie 
van niet-kerkelijke functionarissen was een relict van vervlogen tij
den, toen de magistraat of de dorpsheer de kerkrekeningen hoorde. 
Trente had bepaald dat dergelijke verantwoordingen moesten gebeu
ren in aanwezigheid van de bisschop en dit was in de Nederlanden 
overgenomen, met de uitdrukkelijke uitzondering van het toezicht op 
gasthuizen en andere liefdadige instellingen. Dit laatste veroorzaakte 
bijvoorbeeld in het hospitaal van Hulst pittige ruzies tussen de 
moeder-overste en de magistraat.346 Het amputeren van die oude 
seculiere privileges kwam het parochieel beleid ten goede en tevens 

3 ") R.A.G.K. 8891, kerkrekening Zuiddorpe 1641-1642: Op den XVIII april 1642 
heeft den doender ontfanghen van Comelis Claassen over de voldonysse van zyne 
slot van rekenynghe by hem te cort ghebleven inde quahteyt als ontfangher vande 
kercke tot de sonuna van . . . 
3<5) R.A.G.K. 8889, kerkrekening Zuiddorpe 1639-1640. 
s«) Vergelijk hoofdstuk Π, blz. 100. 

335 



bewaard gebleven. Toch menen we uit de rapporten van die visita
toren te kunnen concluderen dat vanaf ongeveer 1625 de kerk
en armenkas van de meeste parochies beter gevuld zijn. De aan
merkingen op het Hnancieel beleid en op de wijze van boekhouding 
van de magistri en de pastoor nemen namelijk toe geld van de 
kerkekas en zelb van de armenkas blijft renteloos liggen,334 er wordt 
teveel uitgegeven voor consumpties bij het afhoren van de reke
ningen, 33S de armmeesters zijn te royaal in de bedeling,336 kerk- en 
armmeesters laten de collectes in de kerk en op straat wel eens achter
wege.337 Het zijn wel de scherp controlerende Triest en Wandele, 
die dergelijke berispingen uitdelen, maar het geld ís er en zij zien 
het liever op de juiste wijze en voor het juiste doel besteed. Wat be
treft de kerkekas was dit doel het onderhoud van het kerkgebouw en 
de sacristie, de eventuele aankoop van gewaden, ornamenten, meubi
lair voor de kerk, van hostiebrood, wijn, kaarsen voor de eredienst, 
honorarium voor feestpredikanten en biechtvaders, voor de visiteren
de deken, voor de griffier die de rekeningen schreef, voor de „teer-
costen" bij de auditie van de rekeningen, voor de rente van aange
gane leningen, voor het dijkgeschot van de kerkegronden, voor aller
lei kleine declaraties van de pastoor en de kerkmeesters zelf.338 De 
armenkas besteedde haar inkomsten aan de paupers van de parochie. 
Voor zover ik kon nagaan nooit in valuta, maar steeds in natura bij
voorbeeld brandhout, bier en brood voor zieken, rogge ter verdeling, 
wat „hemdekens, causkens en een paerkcn schoenen" voor een 
weesjongen, hulp voor een vrouw „int kinderbedt". En ook hier 
verschijnen als de vaste posten, het honorarium voor de deken en de 

3a*) R A G В 127 sub Hontemsse 1631, ibidem sub Hengstdijk 1644; R A G 

В 181, Instructio 1637 Pauluspolder, D V 1628 Hulst, waar de kerkekas arm is, 

de armenkas njk. De laatste zou de eerste moeten helpen, zegt deken Wandele, 

bijvoorbeeld door de salarissen van de zangers te betalen. Maar de armmeesters 

voelen er met voor 

a«) D V 1628 Sint Jansteen, D V 1644 Hontemsse, R A . G B 127 sub Sint 

Gillis 1630 

««) R A G В 181, Instrucno Verrebroek 1641; D.V. 1631 Sint GiUis; D.V 1630 

Polder van Namen 
l 3 ') R . A G B 127 sub Wachtebeke 1633, sub Ossemsse 1631, sub Sint Jansteen 

1651, D V 1628 Zuiddorpe, R A G В 181, Instructio 1641 Kallo. 

s»8) Bijvoorbeeld in K. 9916 kerkrekemng Pauluspolder 1605-1607, R A.M 229 

kerkrekemng 1602, R A G К 9100 kerkrekemng Hontenisse 1598 1607. 
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schrijver en de „verteerde costen mt doen vande rekeninghe byde 

gemeene prochyanen " 3 3 9 

De functie van de kerk en armmeester werd door de curie be

schermd, vooral ten tijde van Triest De heren konden er eensdeels 

zeker van zijn op de vingers getikt te worden bij verwaarlozing van 

bun plicht of voor een ordeloze boekhouding,3 4 0 maar van de andere 

kant werd ook een eigengereide of te bemoeizuchtige pastoor door het 

bisdom tot de orde geroepen 3 4 1 De bisschop protegeerde overal en 

ten allen tijde de positie van de pastoor in zijn parochie, maar hij 

hield de kerkelijke geldbuidel buiten diens bereik, de magistn moes 

ten daarop hun hand houden Zelfs kon het gebeuren dat de bisschop 

aan een pastoor een soort „bestedingsbeperking" oplegde zonder 

medeweten van zijn kerkmeesters mocht hij geen uitgaven doen 

boven een bepaald bedrag en, zou de kerk door zijn kooplust in 

schulden geraken, dan moest hij uit eigen zak bijpassen 3 4 2 Al waren 

de kerk- en armmeesters dan „piimarn" op hun terrein, ook zij 

werden verondersteld te handelen m overleg met de pastoor3 4 3 en 

wanneer de boekhouding over hun periode niet klopte, moesten zij 

'»·) Zo in R A G В 5066 H Geestrekening Pauluspolder 1608 

^ 0 ) R A G В 181, Instructio Kallo 1641 Adlaborandum hie ut aeditui et magistn 
mensae pauperum diligentes ад praebeant in admmistratione bonorum, qui saepe 

ea negligunt, dum m aliena parochia habitantes banc ranus fréquentant, R A G В 
127 sub Ossemsse 1628 computus ecclesiae vdlde confuse senbuntur, ibidem 

notantur, Itinerarium В 136 sub Hontenisse 1643 computus fabneae meonemm, 

sub Sint Gillis 1650 in computu pauperum non exprimitur annus nee folia 
R A G В 181 Instructio Hulst 1632 monendi aeditui ut semper sint presentes 
in ecclesia cum eleemosynae colhgendae sunt 
3 4 1) D V 1631 Hengstdijk nimium se pastor immiscet regimmi bonorum ecclesiae 

et mensae pauperum, ita ut terras elocare sit solitus, vix semel consultis aut auditis 
aedituis Noot m de marge nihil facial ipsis non mtervenientibus et non contra-
hentibus tanquam pnmams quibus hoc competit, D V 633 Verrebroek Difficultas 

non parva orietur ex eo quod pastor nimis multum se immiscuent admmistrationi 
bonorum ecclesiae et mensae pauperum de quibus magistn debite non sunt 

informati 
,,г) D V 1630 Hengstdijk Multa emit pastor inconsultis aedituis uti mihi sunt 

conquesti Noot in de marge monendus pastor ut nihil emat aut aedifican facial 
in ecclesia quorum pretium sex florenos excédât, inauditis magistns eiusdem 

fabneae, nullaque debita facial sub poena quod ipse in particular! solvei 
J43) D V 1643 Ossemsse Collectae dispensantur a praefectis inscio pastore, D V 
1633 Wachtebeke Ordinatum ut nullae fiant eleemosynae secretae sine scitu 

pastons qui pauperum meliorem notitiam habet aut habere debet 
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of, wat in deze rapporten meer voor de hand ligt, de talrijker nega
tieve: niet ijverig genoeg, geeft weinig om zijn taak, erg nalatig in 
het helpen van de pastoor, hij heet slordig te zijn, erg nieuwsgierig, 
een onverbeterlijke drinkebroer.364 Zelden zijn dergelijke klachten 
een grond voor ontslag, maar als de koster de zangkunst niet be
heerst, dán wordt zijn positie precair en gaat de parochie op zoek naar 
een ander.3es Alleen Hulst kende een kerkkoortje onder leiding van 
een „phonascus", de priester Pieter Behagele;3ee in alle andere pa
rochies zong de koster het gregoriaans van de mis en het lof alleen en 
de vespers samen met de pastoor. We mogen wel veronderstellen dat 
bij zijn aanstelling behalve naar de rechtgelovigheid ook geïnfor
meerd zal zijn naar het talent voor de zangkunst. 

De procedure bij een kosterbenoeming staat overigens nergens be
schreven. In enkele parochies bezat de presentator van het pastoors
beneficie ook het presentatierecht van het kostersambt en maakte 
hij er wel eens gebruik van.3e7 In Hulst was dit ambt, waarvoor het 
kapittel van Kortrijk het benoemingrecht had, in feite een erfelijk 
bezit van de familie Bartholomeeussen geworden. In bijna elke 
stadsrekening van 1596 tot 1645 paraisseren ze als koster en als leve
rancier van kaarsen, toortsen, wijn, wierook. Elders benoemde de 
bisschop of de pastoor in overleg met de parochianen ofwel de 
magistraat.368 Deze variatie duidt op lokale tradities en, dunkt me, 

aai) B. 136 Itinerarium sub Hulst 1639; D.V. 1619 Ossenisse; R.A.G.B. 127 sub 
Polder van Namen 1629; ibidem sub Vrasene 1626; non satis diligens, male 
fungitur officio suo, totus negligens in servitio pastoris, audit sordidus; nimis 
curiosus; potator pertinax. 
3·5) R.A.G.B. 167/2 visitatio Hontenisse 1611: custos est ignarus cantus, ideo alius 
quaeritur; В. 136 Itinerarium sub Sint Gillis 1629: custos diligens et bonus sed 

cum non sit firmus in cantu, sunt qui non habeant omnímodo satisfactionem; 
alius quarendus. 

>M) G.A.H. stdr. 1611-1612; vergelijk hoofdstuk II, biz. 118. 
^7) D.V. 1614 Hontenisse: collationem custodiae habet Baro de Heule; ibidem 
Hengstdijk: collationem custodiae pertinet ad abbatem tronch; ibidem Wachtebeke: 
oomes de Iseghem conferí custodiara; R.A.G.B. 3598, Hengstdijk 1623: custos 

constitutus ab abbate tronchiniensi. 
3 β 8) R.A.G.B. 2113, Vrasene 1623: admissus ab Illmo ac Rmo Cameracensi, eo 

tempore Episcopo Gandavensi (i.e. Vander Burch); B. 2099 Verrebroek 1623: 

constitutus per pastorem loci et communitatem ipsam: D.V. 1632 Sint Gillis: custos 

est Joannes de Seeu admissus et acceptatus a pastore et parochianis anno 1625; 

B. 3595 Sint Jansteen 1623: Magistratus constituit. 
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ook op de toch wat vergeten positie van de koster in de administratie 
van het bisdom. Hij is weliswaar onmisbaar voor de liturgie in de 
parochiële eredienst, maar het bisdom heeft verder geen boodschap 
aan hem, tenzij hij tevens onderwijzer is. De vragen 5 en 9 uit ka
pittel I van de meergenoemde Status Ecclesiae van 1623 typeren de 
andere houding van het bisdom tegenover de koster en tegenover de 
onderwijzer. Vraag 5 luidt Hoe heet de koster; is hij bezitter of 
pachter van zijn ambt, wie stelde hem aan^ Vraag 7. is er één onder
wijzer of zijn er meerdere, zijn ze op de juiste wijze onderzocht en 
toegelaten, door wie en wanneer'3e9 Voor de aanstelling van een 
koster heeft het bisdom dus blijkbaar nooit een procedure bepaald. 
Natuurlijk zijn de notities rond de koster wat talrijker in de periode 
van Triest, maar wie of wat ontsnapte aan diens spiedend oog? 

Over de dagelijkse arbeid van de koster horen we niet veel, wel 
over het falen van deze of gene. We vermeldden al terloopse opmer
kingen als slordigheid, luiheid en dergelijke. Kwalijker is echter de 
drankzucht, die veel vaker wordt genoteerd en de beroepskwaal van 
de kosters leek te zijn Maar zelfs in zon geval wordt niet met ont
slag gedreigd, tenzij er andere gebreken bijkomen, als bijvoorbeeld 
het niet kunnen schrijven of zingen.370 Natuurlijk kon een gespan
nen verhouding met de pastoor niet onbesproken blijven in de rap
porten. Te Pauluspolder moest de koster in 1629 trouwen met de 
zuster van de pastoor, want ze was in verwachting geraakt. Er ont
brandde een fikse ruzie tussen de nieuwbakken zwagers en de pastoor 
weigerde enkele maanden lang met zijn koster de mis te zingen.371 

»··) R.AG.B 3598 Statu«; Ecclesiae 1623 Tu. I de Persoms, q. 5 custos qui 
vocatur, an sit propnetarius vel mercenanus, quis ilium constituit?, q 9 an sit 
m parochia aliquis ludjmagister aut plûtes qui luventutem doceant, an debite 
admissi et approbaü, a quo et quando5 

3n) D.V 1614 Hontemsse eum potatorem et alus vitns deditum conquacritur 
pastor valde, eum utile esset deponete, D V 1631 Ossenisse custos potitat et 
valde parum novit scribere, ita ut vere non satisfaciat, R.A G В 127 sub Paulus 
polder 1631 custos totus negligens et potatoi, B. 136 sub Vetrebioek 1642 custos 
deditus totus potationibus, D V 1614 Wachtebeke eum notum deditum compo
ta tionibus 
S 7 1) D V. 1629 Pauluspolder custos sororem pastori? prius ingravidatam postea 
duxit, unde magna discordia inter pastorem et custodem ita ut ad duos paene 
menses pastor cum custode sacrum noluent cantare, sed legit solum, omnia non 
sine scandalo 
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ten tijde van Triest werden gesignaleerd. Nemen we als voorbeeld 
Hontenisse, waarover nogal wat informatie verschaft wordt In 1611 
ontving de koster jaarlijks 11 ponden vlaams plus vijf schoven graan 
van elke boer die met twee paarden werkte.377 Bisschop Maes no
teerde dit zonder verder commentaar. In 1628 en later was het jaar
salaris 21 ponden vlaams, betaald door de kerk. Deken Wandele 
vond dit vreemd, maar zag geen kans deze post van de kerkekas op 
de parochianen af te wentelen. Bisschop Triest schreef hem m 1633 
dat volgens de bedoelingen van de raad van Vlaanderen de tiend-
heffers verplicht waren tot betaling van het kosterssalaris, maar als 
deze heren zo min als de parochianen over de brug wilden komen, 
dan moest in 's hemelsnaam de ármenkas maar betalen, bij wijze 
van aalmoes.378 In 1641 suggereerde hij deken Hesius om een 
proces aan te spannen tegen de tiendheffers. Maar om een of andere 
reden wezen de parochianen dit van de hand, waardoor in 1644 de 
armenkas nog steeds het salaris leverde.37e Een jaar later volgde de 
politieke ommekeer en was de kwestie van de baan ben gelijke 
onwilligheid bij de parochianen, die het al moeilijk genoeg hadden, 
en een gelijke poging om de tiendheffers te laten dokken, kwam ook 
voor in de parochies Hengstdijk, Sint Jansteen en Verrebroek.380 

In Kallo betaalde de pastoor de koster een halve pond vlaams 
per maand uit de kerkekas. Hij had echter als tiendheffer een zeer 
royaal inkomen, reden waarom Triest in 1641, gesteund door de 
raad van Vlaanderen, oordeelde dat de pastoor deze paar gulden 

»") R A G В 167/2, visitano Maes 1611 
'"a) D V 1628 solvitur ab ecclesia custodi pro pensione XXI ρ gr quod mirimi 

videtur, D.V. 1633 non videtur modus quo pensio custodis ad onus parochianorum 

denvan possit Noot in de marge luxta intentionem Condili Flandnae videntur 

condemnandi decimatores ad huiusmodi abmentationem praestandum, si tarnen 

illi ad hoc commode induci non possint nee parochiam velint diutius continuare 

pensionem m eum finem hactenus solutum, potent per formam eleemosynae 

aliquid ex pauperum mensa ilh dan. 

" · ) R A . G B 181 Instrucüo 1641 lis intentetur decimatonbus qui ad pensionem 
custodis obhgantur, R A G B 2820 in 1643 is er nog geen proces aangespannen, 
R A G В 127 sub 1644, incolae non prosequuntur litem pro Jlius ahmentatione 
J") Resp В 181, Hengstdijk 1641, D V 1617 Sint Jansteen, D V. 1623 Verre-
broek. 
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Te Hengstdijk ging de pastoor in 1619 over de tong dank zij de 

kostersvrouw, zijn ex huishoudster.372 Deken Maeye schreef er een 

lang verhaal over naar het bisdom en stelde voor de roddelaarster 

tot zwijgen te brengen door haar man over te plaatsen. Hij wist wel 

een parochie voor hem. De bisschop antwoordde dat hij alles over

liet aan de prudentie van de deken, maar dat hij de relaties tussen 

de pastoor en zijn huidige ancilla evenmin vertrouwde, die man 

heeft namelijk een huis dat geknipt is om er ondeugende dingen in 

te bedrijven. Niemand kan hem er op heterdaad betrappen.373 De 

bisschop bleek goed op de hoogte te zijn, de pastorie van Hengstdijk 

was namelijk beveiligd door een grachtje. Eén koster, Jan de Windt 

van Sint Gillis, wordt in 1611 beschuldigd van „crimen falsi" en 

daarom ontslagen,374 die van Wachtebeke wordt m 1625 verweten 

dat hij op de hoogte was van de uitspattingen van de pastoor en ze 

toch tegenover de visitatoren verzweeg 3 7 δ 

Over de lengte van de ambtsperiode van de kosters valt geen 

zinnig woord te zeggen, omdat de rapporten zelden een naam geven 

en het alleen maar hebben over „de koster". Over de wijze van 

salariëring wordt wat meer geschreven, hier en daar met cijfers erbij. 

In alle parochies werden met de stoolrechten van de pastoor ook de 

„kostersrechten" gespecificeerd,376 maar deze vormden uit de aard 

der zaak een vrij wisselvallige bron van inkomsten. De vaste pernio, 

het jaarsalaris, was plaatselijk geregeld en moest door de parochianen 

bijeengebracht worden Dat leverde veel moeilijkheden op, die vooral 

" 2 ) Zie hoofdstuk II, blz 165. 
,73) D.V. 1619 quod attmet ad hunc custodem committo totum prudentiae D. 

Decam. Pastor ille mihi numquam visus est habere spintus pietaös desidero tarnen 
omnibus modis famam eius conservare, sed attendai quaeso D Decanus dihgenter 

an populus existimet se per eum scandalizan an verum male suspicentur de ipso 
et anelila moderna, quam eo casu necessario dimitiere debet nee potest ullo 

praetextu retiñere, praesertim cum habeat domum ad quam subito nemo potest 
accedere et quasi ad nequitias exercendas sine periculo deprehensioms compositam 

"*) R A G В 181 visita tío Maes 1611 confessus est custos crimen falsi per se 
commissi, petit veniam, amotus est officii 
,75) R A G B . 127 sub Wachtebeke 1625 custos dicebatur conscius incontinentiae 

pastons 
"β) Bijvoorbeeld Vrasene D V. 1616, Hontemsse D V 1614, Hulst В. 167/2, voor 
Verrebroek en Polder van Namen zie hoofdstuk III, blz. 215 
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maar uit zijn eigen beurs moest nemen.sei De pastoor van Wachte-
beke gaf in 1623 de volgende opsomming, de koster ontvangt jaar
lijks drie ponden vlaams uit de kerkekas. Daarvoor moet hij wekelijks 
de kerk vegen, het linnegoed schoonhouden, de kandelaars poetsen, 
zorgen voor wierook en hosties. De gemeentekas betaalt hem een 
pond vlaams per jaar omdat hij driemaal daags de angelus luidt en 
5 ponden vlaams vror het bijstellen van het uurwerk in de toren 
De armenkas geeft hem bijna twee ponden vlaams als kostersrechten 
bij de begrafenis van paupers.S82 In Vrasene ontving de koster acht 
ponden vlaams van de magistraat en mocht hij jaarlijks een tarwe-
inzamehng houden.S83 

Het salaris van de kosters in het Hulsterambacht werd eveneens 
door bepaalde gewoonterechten aangevuld. Zoals de koster van 
Hontenisse, ontvingen ook zijn vier andere collega's jaarlijks vijf 
schoven van elke boer die met twee paarden ploegde; bovendien 
mochten zij bij elk gezin aankloppen voor de „eiercollecte", eventueel 
te vervangen door een bijdrage van één zilveren munt.384 Verder 
konden de kosters waarschijnlijk nog een kleinigheid bijverdienen 
als klokkenluider of grafdelver en soms deelden zij in de kleine 
giften die de pastoor kreeg toegestopt.S8ï Over akkerlanden of andere 
goederen, behorend bij de kosterij, wordt nergens gerept, zomin als 
over een eigen kosterswoning of huurvergoeding. 

Alles bijeen is het met mogelijk om uit de rapporten een gemid
deld kosterssalaris te ramen, noch de toereikendheid ervan. Ik ver
onderstel dat, gezien het geringe aantal klachten van de kosters zelf, 
hun inkomen bevredigend is geweest. 

Was de koster tevens onderwijzer, dan zat hij er beter voor, maar 

, β 1) D V 1631 Custodi adhuc solvitur ex bonis ecclesiae, recipit per mensen 
tres florenos, R A G B . 127 sub 1641 inducendus pastor ut aliqmd contribuât 
in alimentationem custodis cum abunde illi provisum sit et secundum iudicium 
Concilu Flandnae teneatur 
'o*) R A.G.B 1987, Status Ecclesiae 1623. 
*») RA.G.B 2113, Status Ecclesiae 1623 
»e*) D V 1614 lus custodis m toto temtono Hulstensi est habere quinqué maní
pulos tritici ab unoquoque pare aut jugo equorum et ovorum circuitum aut pro 
eis album nummum argenteum ab una quaque familia. 
M') R A G B 181 Wachtebeke 1611, В 127 Hontenisse 1644 
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het zou zeker niet stroken met de zienswijze van het bisdom deze 
„onderwijstaak" als een bijbaantje te beschouwen. Het bisdom hul
digde niet het principe dat de koster tevens onderwijzer móest zijn. 
Het ging er in de praktijk van uit dat de kleine parochies, te arme
tierig om zich een aparte onderwijzer te kunnen veroorloven, een 
dusdanig geletterde koster zouden aanstellen dat hij eventueel ook 
een schooltje kon openen. Hij kon dat dan doen op eigen initiatief, 
op uitnodiging van de parochianen of op contract met de magistraat. 

Het onderwijs in de parochies had de voortdurende zorg van de 
bisschoppen, die in het provinciaal concilie van 1607 de oprichting 
van scholen voorschreven en meteen de goedkeuring en de toelating 
van de onderwijzer regelden.З 6 Waar de onderwijzersfunctie (de 
matricularía) niet door de dorpsheer of door een andere collator 
vergeven werd,387 daar werd voor de benoeming van de onderwijzer 
de samenwerking verwacht tussen de pastoor en de magistraat.3β8 

De gekozene moest daarna ten overstaan van de deken de geloofs
belijdenis afleggen „iuxta formulam Pii quarti".389 Zo luidden de 
voorschriften en ik neem aan dat er in de praktijk wel aan voldaan 
werd, omdat de rapporten nooit over het tegendeel spreken. Bisschop 
Triest benoemde op 16 mei 1622 de kanunniken W. Francx en N. 
d'Espinoy tot speciale „inspecteurs" van de katechese op de scholen. 
Zij dienden er ook op te letten dat jongens en meisjes niet gezamen
lijk de lessen volgden, dat het Onzevader en het Weesgegroet de 
lessen openden en sloten, dat de onderwijzers alleen de boeken van 
de goedgekeurde lijst zouden volgen.390 

s e e ) De Ram, a.w., dl. I, blz. 397; het provinciaal concilie van 1570 had ook al 

gevraagd om reparatie en instandhouding van de scholen, ibidem blz. 120. 
3 β 7) In het dekenaat had het Kapittel van Kortrijk de „matricularía" van Hulst 
(B. 167/2 visitatdo Maes 1611); de graaf van Isegem de „scholastria" van Wachte-

beke (D.V. 1614); de abt van Sint Pieters-Gent was collator van het onderwijs 
te Vrasene (B. 181, visitado Maes 1611). 
3ββ) D.V. 1626 Sint Gillis. 

» ·) De Ram, a.w., dl. I, blz. 120, tit. 16, cap. 2. 
S M ) A.E., II, fol. 6, hier ligt bijgevoegd de gedrukte „Tafel ofte lyste vande 

boecken die inde scholen zullen moghen gheleert worden, ende gheen ander, 

volghende d'Ordonnantie vanden Eerweerdichsten Heere Antonius Triest, bisschop 

van Ghendt, uytghegheven anno 1622". De lijst bevat 115 werken in de neder-

landse taal, 55 in de franse. 
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polderdorpen alleen gedurende een paar wintermaanden.se5 De 
kinderen moesten er in lente, zomer en herfst een handje meehelpen 
op de akkers of de koeien, varkens en ganzen hoeden. Voeg daarbij 
de onbegaanbaarheid van de wegen in het winterseizoen en het 
wordt begrijpelijk dat de school in de schamele kerkdorpen weinig te 
betekenen heeft gehad. Er is één onderwijzer die deze conclusie 
komt steunen, die van Verrebroek in 1632. De deken verweet hem 
gebrek aan ijver in de school, waarop hij repliceerde dat er amper 
tien of twaalf, hoogstens zestien kinderen regelmatig kwamen op
dagen; voor zon salarisje was hem dat te veel labeur.S9e 

Het onderwijs was zo goed als zeker vooral voor de jongens be
stemd. De meisjes worden door het bisdom nergens met evenveel 
woorden uitgesloten, maar het verbod tot coëducatie, uitgevaardigd 
door het provinciaal concilie van 1607,S97 waardoor in de dorpen 
met één onderwijzer de meisjes ipso facto niet aan bod kwamen, 
wijst toch op een bepaalde voorkeur. De visitatoren bevestigen dit 
indirect door steeds te spreken over „pueros" en „discípulos" — de 
jongens.see Als er genoeg meisjes in een parochie waren, steunde 
het bisdom wel de oprichting van een tweede school, die dan het 
liefst werd toevertrouwd aan religieuzen. De stad Hulst had 16 april 
1598 een schoolmeester aangesteld „omdat de jonckheyt soo ver
wildert".399 Toen echter in 1602 de stadsmagistraat er in slaagde 
enkele gasthuiszusters van het antwerpse Sint Elisabeth-hospitaal 
naar Hulst te halen voor het pas opgerichte ziekenhuisje, liet bis
schop Damant in het contract opnemen dat het onderwijs aan 
„jonghe Dochterkens" exclusief aan de zusters zou komen.400 Merk-

, β ' ) Het hele jaar door werd onderwijs gegeven in Hulst, Sint Gillis en Wachte-

belte; in de overige parochies alleen in de winter. 
3 e s ) D.V. 1632: custos monitus de maiori diligentia adhibenda in schok, respondit 

vix decern aut duodecim vel ad summum sedecim ordinarie frequentare; pro quibus 

operae pretium non sit tantum laboris suscipere. 
5 g 7) De Ram, a.w., dl. I, biz. 397, tit. XX, cap. Ш. 
3(ιβ) R.A.G.B. 181, Instractio 1626 Sint Gillis. 
s<">) G.A.H. stdr. 1597-1598. 
M0) Van Lansberghe, a.w., biz. 71: item alsoo oock van allen ouden tyden de 

Religieusen gewoone syn gheweest hem lieden t'onderhouden met de Schole van 

jonge Dochterkens, die sy schuldich syn te leeren leesen en schryven, mitsgaders 

metter naelde te leeren werden: Soo sal men metten eersten van Stads wege doen 

maecken ende approprieren een Huys binnen de beluyeken, omme bequaemelyck 
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Wat verwachtten de bisschoppen van het onderwijs? Volgens de 
visitatierapporten allereerst en allermeest geloofsonderricht, vervol
gens de „litterae" en de zang(cantus).3β1 Dit is in enkele woorden 
het program van het derde provinciaal concilie 1607 godsdienst
onderwijs — aan de hand van de in 1603 verschenen katechismus 
van Lodewijk Makeblijde s j , m 1623 vervangen door de zoge
naamde nieuwe katechismus van de antwerpse bisschop Malderus 
en de jezuïet De Pretere392 — het Onzevader en Weesgegroet, de 
geloofsbelijdenis, de tien geboden, een biechtformule; verder lezen, 
schrijven en het dienen van de mis.звз Het godsdienstonderwijs 
stond voorop en daaraan zal de meeste tijd besteed zijn. Het gevaar 
van katechetische overvoeding was daarbij zeker niet denkbeeldig, 
want in veel parochies werd nog een soort katechetisch uurtje 
gegeven op de zondagmorgen en ook in de zogeheten zondagsschool 
vormde de katechismus weer de hoofdschotel. Ik vermoed dat het 
enig gekende „ouderprotest" verstaan moet worden m verband met 
dat gevaar, in 1611 lieten de ouders van schoolgaande kinderen in 
Vrasene de onderwijzer weten dat ze op de school liever geen kate-
chismusonderwijs wensten 3 9 4 En het minieme schoolbezoek in veel 
parochies duidt misschien ook op een oprechte afkeer van de kinde
ren tegen die overmaat aan katechese. Natuurlijk was het niet-
verplichte onderwijs op de eerste plaats afhankelijk van de interesse 
van de ouders. Vandaar dat m grotere en niet geheel agrarische pa
rochies het hele jaar door onderwijs gegeven kon worden en in kleine 

зт) R A.G.B 181 visitatici 1611 Vrasene Arnoldus Meli custos habet scholam, 

docet catechismum hyeme, R A G B 127 sub Wachtebeke 1628 Ludimagistros 

duos esse bonos et diligentes, non tarnen docere catechismum, R A.G.B. 181 
Instructio 1626 Sint Gillis ut velini ( ie. de magistraat) assumere aliquem ma-

gistrum scholae qui praeter htteras doceat etiam pueros cantum 
S9Ï) De Ram, a iv, ài. I, blz 381, blz 458, Rogier, a w , di II, blz. 113 
Μ 1 ) De Ram, aw, dl I, blz 120, 398, Pasture, La restauration, blz. 369 D.V 

1614 Vrasene petut idem capellanus (i e Beaumont) auctontatem catechisandi, 

spopondi procurare licentiam, quam ut Rmus concédât rogo, in eum finem ei 

imunxi ut sibi emeret exphcationem catechismi Mechlmiensis factam per Patrem 
Makeblyde. Nota in de marge concedo 
*") R A G B . 181 visitatio Maes 1611 ludimagister (tevens koster) conqueritur 

quod parentes non velini doceri catechismum 
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waardig is dat nadien in de rapporten wel het verplegingswerk, maar 
nooit de onderwijstaak van die religieuzen wordt becommentarieerd. 
Het onderwijs aan meisjes is deze zusters nooit ontnomen; het lag 
zeker niet in de lijn van Triest dit aan leken in handen te geven.401 

De visitatoren bekritiseren de stadsonderwijzer eveneens maar zel
den. In Hulst viel het onderwijs immers geheel onder de competen
tie van de magistraat. Daarom ook zijn we voor informatie hierover 
aangewezen op de stadsrekeningen. Ook in deze bronnen komt het 
onderwijs aan de meisjes nauwelijks ter sprake; het was bij de zus
ters blijkbaar in goede handen. De jongensschool daarentegen is voor 
de heren schepenen jarenlang een irritant agendapunt geweest. Het 
schoolhuis stond in de Hospitaalstraat (de tegenwoordige Gentse
straat) en deed tevens dienst als woning voor de onderwijzer. Laureys 
van Maeldeghem, in april 1598 benoemd, moest echter aanvankelijk 
nog negen weken inwonen bij koster Willibrord Bartholomeeussen, 
omdat de school nog niet „opghemaeckt en was". Dit gebouw heeft 
de jongens gehuisvest tot 1640-1641 toe. Het werd toen gevorderd 
voor de inkwartiering van de officieren van het spaanse garnizoen. 
De toenmalige onderwijzer Willibrord Comijns verschafte zijn pupil 
len ruimte in eigen huis, waarvoor de magistraat hem zes ponden 
vlaams huur betaalde.402 

Van Maeldeghem begon in 1598 op een jaarsalaris van 20 ponden 
groten, dat echter al in 1601 „mits de sobre gestaetheyt deser stede" 
gereduceerd werd tot 16 ponden. In 1604 overleed hij; de stad 
steunde zijn weduwe en zijn zuster met een toelage van 25 schellin
gen. 40S De opvolger, Matthys Franchoisen, ontving 22 ponden 
groten per jaar. Vermoedelijk zijn hierbij 6 ponden groten huishuur 
inbegrepen, want deze onderwijzer woonde in bij pastoor Maeye. 
Einde 1606 of begin 1607 pleegde hij een moord op de organist 

de Schole daerinne te houden, sonder datier ymant al binne de geheele Stadt 
Meyskens Schole sal mogen houden dan de selve Religieusen, behoudens sy hem 
lieden lovelyck daer inne quieten, en sal syn Eerwaerdicheyt daer inne useren 

van syne Authoriteyt sonder ymants recht te prejudiciëren. Vergelijk hoofdstuk 

II, blz. 76. 
ιοί) Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 417. 

«*) G.A.H. stdr. 1598-1599, fol. 40; stdr. 1640-1641, fol. 38. 

«о») G.A.H.stdr. 1604-1604, fol. 58. 
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Jooris Waghenaers en verdween uit de stad 404 Vervolgens nam 
Pieter Pietersen de school over tegen 16 ponden salaris, maar hij 
is niet veel langer dan een jaar in dienst geweest In 1608 vertrok 
hij De magistraat vergoedde hem de verhuiskosten en gaf de reeds 
in 1607 als hulponderwijzer aangestelde Pieter de Ghn nu een vaste 
benoeming 405 

De Ghn was op dat ogenblik theologant Het is een ietwat be
vreemdende situatie waarvoor de bronnen geen verklaring geven 
Het volgende is echter toch wel meer dan een gissing ik vermoed 
dat De Ghn nog geen wijdingstitel had, waarmee bedoeld wordt dat 
hij nog niet in het bezit was van een voldoende financiële basis om 
tot de hogere wijdingen toegelaten te kunnen worden. Het kerkelijk 
recht eiste zon garantie om verpaupering van de clerus te voor
komen 40e De aanstelling tot onderwijzer op een salaris van 20 pon
den per jaar, ruimde nu dit impediment uit de weg Op 14 septem
ber 1609 ontving De Ghn vervolgens de priesterwijding en vierde in 
Hulst zijn eerste mis. Hij bood de schepenen een banket aan, waar
voor zij hem weer vijf ponden groten subsidie verstrekten 407 

In 1610 vertrok De Glin uit de stad en zijn opvolger Charles 
Braem zal nog geen vol jaar onderwijs gegeven hebben, want de 
rekeningen noteren voor hem maar twaalf ponden groten.408 Na 
hem werd in 1611 de reeds meermalen genoemde Jan Seys, „poor-
terskint" en priester van het diocees, als onderwijzer aangesteld. Hij 
was terzelfdertijd pastoor-deservitor van Sint Jansteen en hij be
kleedde deze dubbele functie tot hij 12 april 1613 de vacante pas-
toorsplaats Gottem overnam 4 0 э Het „instruweren vande joncheyt" 
werd na hem weer aan een priester gegund, een zekere Jan de 
Vnendt, die het volhield tot 1617 Hij kreeg een jaarsalaris van acht 
ponden groten en moet dus nog wel bijverdiensten gehad hebben 
Maar van geen enkele zijde worden we daarover ingelicht; al is De 

4 M ) Zie hoofdstuk II, blz 116 

«··) G A H stdr 1606-1607, fol 64, stdr 1706-1608, fol 53 
J»e) Laurentius, α w , blz 74 
4<") R A G B 1437, wijdingsregister, G A H stdr 1609 1610, fol 74. 
4°8) G A H stdr 1610 1611, fol 71, De Glin woonde in 1615-1617 m 's Her

togen bosch, m 1620 was hij cantor aan het aartshertogehjke hof te Brussel, hij 

was possessor van het Eloy altaar in de kerk van Hulst, (R.A G В. 3592) 

«»») G A H stdr 1611 1612, fol 55, 66, vergelijk hoofdstuk II, blz 187 
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Vriendt priester, hij lijkt voor de visiterende bisschop en de deken 
niet te bestaan. 

Na zijn vertrek is er gedurende maanden geen officiële onder
wijzer geweest. De jongens kregen echter geen vrijaf. De eerste 
remplaçant was een zekere Pieter de Witte; hem volgde de organist 
van de kerk, Frans Thomas, op „int gade slaen vande schole".410 

In 1618 werd Pieter de Smedt benoemd tot onderwijzer à twaalf 
ponden vlaams per jaar, maar hij werd weldra door ziekte definitief 
uitgeschakeld. Als tijdelijke leerkrachten verschijnen dan de priester 
Jan Vermeerschen, Pieter Pietersen junior en nogmaal Frans Tho
mas. Elk ontvangt vier ponden vlaams vergoeding.411 Tot 1621 
blijft deze toestand aanhouden. 

Onderwijl zit de magistraat niet rustig op de wallen uit te kijken 
tot een echte onderwijzer aan de einder komt opdagen. In meerdere 
plaatsen wordt gezocht naar een bekwaam persoon. De poorter Sy-
mon van Goethem reist in opdracht van de schepenen zelfs naar 
Alkmaar om daar de vroegere onderwijzer Pieter de Witte tot terug
keer naar Hulst om te praten. Hij heeft er bot gevangen, begrijpelijk 
overigens, want wie zou met het einde van het Bestand in zicht, 
Alkmaar in het welvarende Holland ruilen voor Hulst aan de on
veilige Schelde-oever? De magistraat van de stad verzoekt deken 
Maeye om in de centra van Vlaanderen, in Antwerpen, Mechelen, 
Lier naar een kandidaat uit te kijken. Uit Antwerpen komt dan een 
zekere Antonio Lodron met de magistraat praten over de open
staande betrekking, maar zonder resultaat; vanuit Lier komt Fran-
chois Laureinsen zijn licht opsteken in Hulst, eveneens vergeefs; 
pas de derde sollicitant, Jan Monsieur uit Mechelen, neemt de baan 
aan.412 De bedenkingen van de andere sollicitanten worden nergens 
uit de doeken gedaan. Misschien vonden ze het salaris te gering. 
Van Maeldeghem was in 1598 begonnen met 20 ponden vlaams. 
Na allerlei schommelingen stond het twintig jaar later nóg op het
zelfde niveau: Monsieur ontving 21 ponden. Hij kreeg daarbij nog 
wel een paar stuiver schoolgeld van elke leerling, maar hoeveel jon-

"») G.A.H. stdr. 1617-1618, fol. 31, 57, 58. 
<») G.A.H. stdr. 1618-1619, fol. 33, 59; stdr. 1619-1620, fol. 31. 
41ί) G.A.H. 1620-1621, fol. 54, 64. 
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gens zouden er in die jaren aan zijn voeten gezeten hebben? Ik 
vermoed dat er maar weinig naar school kwamen, dat Monsieur dus 
maar weinig schoolgeld opstreek en dat de magistraat deswege, na 
overleg met de notabelen van de stad, geprobeerd heeft om jongens 
én meisjes in één school samen te brengen. Deken Maeye, namens 
het kapittel van Kortrijk collator van de scholasterie, steunde dit 
plan en gaf de onderwijzer toestemming dat „hy tsyne huyse ende 
onder een dack soude houden zoo wel schole van ionghens als 
ionghe dochters". 

Dit kwam neer op het eenzijdig verbreken van het contract, in 
1604 gesloten tussen de stadsmagistraat en de bisschop van Gent, 
dat de religieuzen het exlusieve recht op onderwijs aan meisjes ver
leend had. Zuster Maria François en haar convent tekenden bij de 
bisschop fel protest aan tegen deze snode plannen van schepenen en 
deken. Zij werden gesecondeerd door Jan Corten, oud-burgemeester 
van Hulst en verbeten opposant van deken Maeye.413 De magistraat 
van zijn kant stuurde de stadsontvanger Pieter Веке naar Gent om 
er een paar advocaten te raadplegen over deze kwestie.414 Het bis
dom heeft, in de lijn van het provinciaal concilie 1607, deze poging 
tot coëducatie de pas afgesneden. Meester Monsieur heeft daarmee 
waarschijnlijk geen genoegen kunnen nemen: hij vertrok in 1622. 

Vanaf dit jaar voer het onderwijs voor de jongens in rustiger wa
ter; de kapiteins bleven langer op het schip. Rombout Schinkelius 
geeft onderwijs van 1622 tot 1628 op een jaarwedde van 23 ponden 
vlaams,415 Josephus Garcia van 1629 tot 1635 voor 16 ponden, 
Engelbert Jansen van 1636 tot 1640 en Willibrord Comijns van 
1640 tot 1645, beiden voor 12 ponden groten per jaar.416 De stads
rekeningen geven geen explicatie voor deze salarisvermindering, ter
wijl de bezuinigingen om der wille van de „sobre ghestaethede deser 
stede" pas in 1642-1643 genoteerd worden. Comijns was weer een 
priester, zelf Hulstenaar en ex-koorknaap. Nog een broer van hem 
studeerde theologie en hun moeder, de weduwe Cornelia, ontving 

419) R.A.G.B. 3603, brieven van januari 1621. 
"*) G.A.H. stdr. 1620-1621, Ы. 65. 
416) R.A.G.B. 127 sub 1627: ludimagister potatoi et negligens et visus in festo 
Paschatis in vesperis ebrius. In 1628: discessit. 
1I«) G.A.H. stdi. 1622-1623 tot 1644-1645. 
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van de stad regelmatig toelagen voor haar zoons, tot en met de 
aanschaf van „eene priester habyt".417 Willibrord zal in 1645 samen 
met de overige clerici de stad voorgoed verlaten hebben. 

Te Wachtebeke was er in 1614 wel een koster, maar deze gaf 
geen onderwijs. Toen daar in hetzelfde jaar emeritus-pastoor De 
Klerk overleed, nam de deken aanstonds contact op met de ma
gistraat om het pensioen van die pastoor nu te doen bestemmen als 
salaris voor een kapelaan „die tevens de school kan leiden".418 Een 
jaar later vroeg de bisschop nog in de marge van het dekenaal ver
slag: is er geen geld voor een kapelaan die een schooltje opent en 
katechismus gaat geven?419 Maar de parochianen gaven het geld 
liever een andere bestemming. Voor het onderwijs werd echter niet 
meer gewacht op de benoeming van een kapelaan, die overigens pas 
in 1630 haar beslag kreeg. Vanaf 1619 was de koster tevens onder
wijzer en in 1628 had het dorp zelfs twee scholen.420 Ook een 
meisjesschool erbij? De bronnen geven geen uitsluitsel hierover. Ik 
vermoed dat het twee jongensschooltjes waren, want deken Wan
dele, die over de twee onderwijzers niet erg te spreken is,421 geeft 
in 1630 zijn steun aan de koster, die één school wil openen en 
daarom de beide andere graag gesloten ziet. Er komt zelfs een pro
ces van bij de otficiaal van het bisdom.422 De koster wint en hij 
krijgt de pupillen van de twee schooltjes onder zijn hoede.423 Was 
een daarvan nu een meisjesschool geweest, dan zou bisschop Triest, 
gezien zijn strenge principes betreffende gemengde scholen, toch 
niet toegestemd hebben in de samenvoeging. Die twee vroegere 
schooltjes dankten hun ontstaan vermoedelijk aan de koppigheid 
enerzijds van de deken en anderzijds van de commissaris van de 
graaf, die de collatierechten van de scholen in heel het Asseneder-

11') R.A.G.B. 2536, sub anno 1643: Comijns pbr. is een van de ondertekenaars 

van deze rekening; G.A.H. stdr. 1623-1624, fol. 65; stdr. 1631-1632, Ы . 53. 
l l e ) D.V. 1614: qui similiter gereret scbolae curam. 
4 1 ·) D.V. 1615: qui aperiat scholam et catechizet. 
m) R.A.G.B. 1987, Status Ecclesiae 1623: custos est ludimagister, admissus et 
approbatus a pastore, ab hinc annis quatuor; D.V. 1628: duo scbolae. 
^ 1 ) D.V. 1629: diligentia maior in ipsis requiritur. 

*") D.V. 1630: custos loei scholas aperire desiderai et aliis mandan ut suas 
claudant. Super quo lis agitatimi coram Domino Officiali. 

«») D.V. 1632: Scholam diu hic aperuit custos. 
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ambacht claimde, een recht dat door de deken sterk werd betwij
feld.424 

In Sint Gillis had kapelaan Jan Clapdorp de leiding van de 
school; in 1611 samen met de koster, die echter in dat jaar zijn 
biezen moest pakken wegens een delict 425 Sindsdien heeft er geen 
koster meer in de school meegewerkt. De ene kapelaan na de andere 
zette het dagschooltje voort426 tot deken Cardon in 1626 aan dit 
clericale estafettespei een einde maakte door de magistraat ertoe over 
te halen een leke-onderwijzer te benoemen. De heren deden het en 
in 1632 constateerde deken Wandele de ijver van de onderwijzer, 
die overigens handen vol werk gehad zal hebben, want er waren 
meer dan 200 leerlingen.427 

Toen bisschop Maes in 1611 Vrasene bezocht was koster Arnold 
Meli tevens onderwijzer. Alleen in de wintermaanden opende hij 
zijn school en hij telde m die periode niet minder dan 100 leer
lingen. 428 De magistraat vroeg de visiterende bisschop officieel om 
een kapelaan voor het dorp en in 1612 arriveerde Petrus Beaumont, 
die de katechese op zich nam 429 De kapelaan en de koster hebben 
sindsdien de school geleid,430 overigens niet in al te beste samen
werking. Het kon gebeuren dat ze allebei op dezelfde dag absent 
waren en elkaar dan de schuld voor deze misser in de schoenen 
schoven. Bisschop Triest merkte zuchtend op dat het beter was één 
man alles te geven, „want elk rijk, in zich verdeeld, gaat ten gron-

*->',) ibidem quod item difern non expediebat (i e het samengaan van de scholen) 
ut sic praevemretur pastor in Calckene, qui ex parte comitis d'Iseghem potestatem 
sibi arrogabat ratione Scholastenae Temtom de Assenede, sed non apparet ubinam 

beneficium illud sit fundatum. 
^35) R A G.B. 181 sacellanus et custos habent curam scholae. 
ω β ) D V . 1615, D.V 1616, R A G В 2039 Status Eccl. 1623, Ludimagister est 
sacellanus. 
4 2 T) D V. 1626 Egi cum magistratu et notabihbus ut ahquem idoneum magistrum 

scholae assumèrent quod et fecerunt, D V 1632 Dillgens est ludimagister, discípulos 
habet amplius quam 200. 
•^9) R A.G В 181 Custos habet scholam, habet centum fréquentantes, aestate 

nullos. 

*2») D V 1614, vergelijk noot 393. 
•"О R A G B 2113, Status Ecclesiae 1623 ludimagister est sacellanus et juvatur 

a custode 
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de.431 Meisjes en jongens kregen er les in één lokaliteit, wat niet 
klopte met het provinciaal concilie zoals de pastoor in 1626 schuld
bewust aan zijn bisschop schreef. Hij had de magistraat dan ook 
voorgesteld om in deze ruimte twee schoorstenen te bouwen, zodat 
de kinderen met de rug naar elkaar zouden zitten „ad melius hones-
tatem et pudicitiam conservandam" — ter betere bescherming van 
eer en deugd. De onderwijzer zou dan toch nog de hele groep in 
het oog kunnen houden. Maar de schepenen waren niet op het 
voorstel ingegaan, zuchtte Verhelst, ,,en dit doet mijn herderlijke 
gevoelens veel verdriet" — non sine dolore cordis et affectus mei 
pastoralis.432 Toch zal aan deze zieltjeskwetsende toestanden wel wat 
gedokterd zijn; bisschop Triest zou er anders niet zo over gezwegen 
hebben. Pas in 1622 vraagt deken Wandele zich verbaasd af waar
om in zon grote parochie alleen maar een winterschool is, Triest 
haakt er op in en stelt een onderzoek voor, waarop een jaar later 
kapelaan Gregorius delà Motte zomer en winter school gaat houden. 
Het aantal kinderen in de zomer valt overigens wel tegen; Vrasene 
is een agrarische gemeenschap.433 

Het Scheldedorpje Kallo is een katholieke gemeenschap met een 
gevreesde ketterse of door ketterij geïnfecteerde gemeenschap naast 
de deur: de soldaten op het eiland van Den Doel, waar het fort 
Liefkenshoek de gereformeerde religie binnen de omwalling her
bergt. Een onderwijzer bij de parochiekerk in het dorp komt niet 
ter sprake. Daar wonen te weinig mensen. Maar op het eiland wo
nen er een paar honderd en die zijn van huis uit katholiek.434 Zo 
ergens, dan moet daar onder de rook van het ketterse fort de onder
wijzer vast in het geloof staan. De rapporten signaleren een perma
nent gevecht om de onderwijzerspost tussen de deken en de pro-

^11) D.V. 1631: scholam hic apemit sacellanus et custos simul; uterque non omnino 

diligenter, dum quandoque conringit utrumque abesse et reciproce in se mutuo 
onus et culpam reiicere. Noot in de marge: praestaret ut uni committeretur, nam 

omne regnum in se divibum deflatur. 
" г ) R.A G.B. 2098, brief van 23 mei 1626. 
^ 3 ) D.V. 1632: Mirum quod in tanta parochia scholam tantum aperiatur hyeme. 
Noot in de marge: videndum an non posset toto anno; D.V. 1633 Sacellanus Greg. 

Del Mot; scholam aperit modo per totum annum; sed in aestate pauci admodum 
comparent. 
4 " ) Vergelijk hoofdstuk II, biz. 205. 
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testants gezinde magistraat. Die strijd begint tijdens de Trêves. De 
schepenen en de griffier van Den Doel zijn ketters en zij willen een 
hervormde onderwijzer aanstellen, schrijft Maeye ongerust in 1616. 
Bisschop Vander Burch, bezig te verhuizen naar een ander diocees, 
verwijst de kwestie naar zijn opvolger Boonen. Deze bisschop schrijft 
in 1617 dat naar zijn informaties die onderwijzer katholiek is.435 In 
1626 blijkt er toch weer een ketter les te geven. Deken Cardon rap
porteert hoe de pastoor listig poogt die man weg te werken: geen ont
slag op grond van zijn godsdienstige overtuiging, want dat zou de 
protestanten tot plagerij van de katholieken kunnen verleiden, maar 
op grond van een foutieve procedure, de man is namelijk benoemd 
buiten de baljuw en de dorpsheer om. De opzet lukt. In 1628 werkt 
er weer een katholieke onderwijzer en Triest laat hem nog eens 
extra op het hart drukken wat van hem verwacht wordt: de juiste 
weg bewandelen en de jeugd het geloof binnenleiden.430 De man 
voldoet echter niet. Het ontbreekt hem volgens de pastoor aan vol
doende mzet, terwijl de onderwijzer van zijn kant de schuld af
schuift naar de inwoners, die voor hun kinderen liever een protestant 
hebben dan een katholiek. Hij vertrekt en wordt opgevolgd door een 
van prima getuigen voorziene leerkracht. Maar omdat te vrezen valt 
dat de Doelenaars, die hun zin niet hebben gekregen, hem nu het 
salaris zullen weigeren, treft de bisschop bijtijds voorzieningen, hij 
zal zelf 5 ponden vlaams per jaar geven en er uit de revenuen van 

ω 5 ) D.V. 1616 volunt dieti scabim haeretici assumere ludimagistrum haereticum. 

Noot m de marge exponatur haec suo tempore Rmo. Boonen, successori nostro; 

D V. 1617. noot in de marge sumus informati ludimagistrum esse cathohcum. 

436) J} γ_ 1626 egit pastor cum domino comité van Isenburgh, domino temporali 
ut magister scholae haereücus vanden Doel moveatur, idque eo ütulo quod eo 
venent absque consensu Baljivi et Domini Temporalis ne, si titulo religioms 
eiiciatur, mmium haeretici exacerbantur et vexent tum magis catholicos qui ibi 
quasi sub eorum jugo degunt, D V. 1628 est dihgens et cathoLcus ut ait pastor; 
R.A.GB. 181, Instructio 1628 Advigilabis ut ludimagister recenter admissus inden 
Doel recte ambulet et juventutem in rebus fidei pro posse suo instruat, quae cura 
ipso pnmative incumbit cum pastor defectu salvi conductus hunc locum visitare 
nequit. 
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Kieldrecht evenveel bijvoegen. '^7 Een katholieke onderwijzer op dat 

eiland is hem veel waard. Daarna blijft het rustig tot de magistraat 

de verwarring van de oorlogsdagen in 1646 aangrijpt om de katholiek 

aan de dijk te zetten en een protestant in de school. De politieke 

situatie weerhoudt Triest waarschijnlijk van tegenmaatregelen, maar 

hij spoort de pastoor wel aan „omnibus modis" — op wat voor manier 

ook weer een katholiek op die post te krijgen.438 

De parochie Sint Jansteen kan geheel buiten de bespreking blij

ven, want voor zover bekend, is er ter plaatse, zeker tot 1648 toe, 

geen school geweest. Als het nuttig werd geacht, konden de kinderen 

in Hulst het onderwijs volgen, zoals pastoor Bartholomeeussen in 

1623 meedeelde.439 

In de parochie Verrebroek, pas in 1619 heropgericht, houdt koster 

Jacob de Maer er een schooltje op na. Het zal voornamelijk in de 

winter wat bezocht zijn.440 De Maer wordt overigens in beide func

ties door de boeren niet erg hoog aangeslagen: ze noemen hem slor

dig. 4 " In 1632 vindt deken Wandele het raadzaam hem zijn ontslag 

aan te zeggen, „maar waar vind je een ander"? 4 4 2 Daarmee raakt hij 

even aan wat vermoedelijk wel in meer dorpen van het dekenaat 

een probleem zal zijn geweest. 

Een ongeveer gelijke situatie als in Kallo treffen we aan in Polder 

ω ' ) D.V. 1633: Post diligentem inquisitionem factam super actionibus ludimagistri, 

intelligo ex pastore eum non satis sedulo officium suum exequi; excusationem 

ipse praetexit contra querelas incolarum, quod malint ilü haereticum qui pueris 
libros haereticos praelegat; Depost intellexi ludimagistrum hunc discessisse ac brevi 

alium sufficiendum qui commendatur a pietate, diligentia et reliquis bonis con-
ditionibus. Sed timetur ne pensio hactenus ab incolis soluta, posthac recusetur; ad 

cuius augmentum Rmus Dnus annue contribuit 5 lib flan et toddem ecclesia et 
mensa pauperum de Kieldrecht. 

^8) R.A.G.B. 137, sub anno 1646: scabinus exautoravit ludimagistrum bonum et 
catholicum ferventem; interim scabini cum greffiario evocarunt unum haereticum; 

ibidem 1648: item ut omnibus modis curaret (i.e. pastor) eliminare si fieri posset 
ludimagistrum haereticum et introducere catholicum. 

«·) R.A.G.B. 3595, Status Ecclesiae 1623. 
"») R.A.G.B. 2099, Status Ecclesiae 1623. 
U1) B. 136 Itinerarium 1627: examinavit duos aut tres rústicos super vita et 
moribus custodis quem negligentem tam in templo quam in instructione iuven-

tutis dicebant. 
u î ) D.V. 1632: consultum quidem ut removeatur sed non apparet unde alius 
habeii possi t. 
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van Namen. Aanhangers van de Reformatie komen en gaan er onder 
protectie van de herdijkingscontracten en daarom heeft een orthodoxe 
koster-onderwijzer er een belangrijke plaats. Op beide terreinen 
mankeert het hem wel aan orde en phchtbesef, maar de bisschop 
en de deken houden vooral zijn rechtzinnigheid in het oog.443 Bij 
het eerste bericht (1628, een winterschooltje) wordt de man al ver
dacht van ketterij, in 1632 denkt de deken aan ontslag, maar ook in 
Polder van Namen is voorzichtigheid geboden. De koster heeft er 
zijn partijgangers444 en als de pastoor hem in 1644 op zijn plichten 
gaat wijzen, ontvangen hij en zijn vrouw hun herder onder scheld
woorden en dreigementen.445 De curie zal deze man verduurd heb
ben, tot de staatse heren in Polder van Namen de wet kwamen ver
zetten. 

Voor het onderwijs m de vier overige dorpen van het Hulster
ambacht vond deken Maeye een bijzondere oplossing. Hengstdijk en 
Pauluspolder werden in 1611 bediend door één pastoor, de kinderen 
gedrild door één koster-onderwijzer.446 In Hontenisse werd daaren
tegen geen onderwijs gegeven en de parochie Ossenisse was nog niet 
herdijkt. In 1614 schrijft deken Maeye dat er in Hengstdijk geen 
school meer is, omdat hij op een centrale plaats, het gehucht Kuit-
aart, een onderwijzer heeft neergezet en daar kunnen alle jongens 
van het Hulsterambacht naar toe. De Ambachtsmagistraat stemde 
met deze oplossing m en betaalde een part van het onderwijzers
salaris. 447 In 1623 waren zelfs twee onderwijzers aangewezen voor 
dit centrale schooltje, de een door de magistraat in 1616 benoemd, 

из) D.V. 1631 custos non debite dihgens nee m ecclesia nee in schola. Noot in 

de marge seno raoneatur ut a nobis monitus fuit et observetur ne aliquid doceat 
pueros quod a fide nostra sit alienum 

***) D V 1632 custos modo difficulté!· amoveri posset ob suspicionem haeresis, 
cum plunmos fautores habeat 
4,i) R.A.G.B 127 sub 1644 custos idem qui semper pertmax et parum fidebs 
Videndum an nullo modo possit converti Comedit carnes in praesentia multomm 

rusücorum et superveniente pastore ut eos officii sui moneret, exceptus fuit sche-
matibus et minis, praesertim a custode et eius uxore 
4JI)) R.A G В 167/2 vibitatio Maes 1611 agit ludimagistrum in utraque parochia 
4*7) D V 1610 sub Hengstdijk scholam non habet quia in loco vicino eidem 

parochiae dicto te Kuytaerde posui ludimagistrum bonum, eique e magistratu 
terntoru hulstensi procuravi ahquod stipendium, ad quem confluimt tanquam in 

meditulbo temtoni eiusdem habitantem omnes fere pueri totius temtoni 
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de ander, koster Judocus Impens, door de pastoor in 1618.448 Over 
hun collegiale samenwerking wordt niets meegedeeld. Verdere noti
ties over deze school ontbreken tot 1642: de pastoor van Hontenisse 
verwaarloost er dan de katechese.449 We menen te mogen aannemen 
dat deze schoolregeling van deken Maeye vanaf 1614 tot aan de 
reductie van 1645 voldoende tegemoet kwam aan de onderwijsbe
hoeften van de vier dorpen en dat dit schooltje van Kuitaart ook 
alleen in de winter open was. 

Over de leeftijd van de schoolgaande jeugd zwijgen de bronnen 
volkomen.450 Maar aangezien het schoolwezen in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw een getrouwe voortzetting is van het bestel in 
de voorgaande, zal ook de leeftijdsgrens niet veranderd zijn. In de 
stad gingen de kinderen op jonger leeftijd naar school dan op het 
platteland, waar ze al vroeg een handje meehielpen op het veld. 
Beschouwen we Hulst als stad, dan zaten daar misschien al kinderen 
van 5 à 6 jaar op school; in de dorpen zullen ze 7, 8 of 9 jaar zijn 
geweest.451 We merkten al eerder op dat de begrafenistarieven te 
Polder van Namen met deze leeftijd schijnen rekening te houden.452 

Over het einde van de schoolleeftijd is nog minder bekend. Dit zal 
bepaald zijn door wisselvallige factoren als het werk, de wil van de 
ouders, de animo van het kind zelf, of in zeldzame gevallen de over
gang naar een „grote school" in een centrum van Vlaanderen, bij
voorbeeld naar het „College van den Grooten Alexander" te Ant
werpen. 

Parochies als Hulst en Vrasene kenden een apart voor school-
ruimte bestemd gebouwtje. Dit zal ook in Sint Gillis het geval zijn 
geweest. In de kleine plaatsen gaf de onderwijzer waarschijnlijk les 
in een optrekje bij of in zijn eigen woning. Het schoolgeld komt in 
geen enkel visitatierapport ter sprake. In Hulst ontvingen de zusters 

41e) R.A.G.B. 3601, Status Ecclesiae 1623; vergelijk Fraytier, a.w., blz. 82. 
ii^') R.A.G.B. 127, sub anno 1642: Hontenisse: pastor non videtur habere cordi 
catechismi promotionem praesertim in schola in vico Cuytaert. 
450) Ook in he t dekenaa t T ie l t is he t onbekend ; vergelijk Cloet , H e t kerkelijk 

leven, blz. 418 . 

451) Vergelijk R. R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Mid
deleeuwen, (Utrecht-Antwerpen 1954), blz. 85, 90. 
452) Vergelijk blz. 294 . 
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van elk schoolmeisje 10 groten per maand, dat is ongeveer 5 stui
vers. 45S De onderwijzer zal van zijn jongens hetzelfde gekregen heb
ben. De magistraat of de armenkas van de parochie betaalde voor de 
kinderen van onvermogende ouders.4S4 

De combinatie koster-onderwijzer was in het hulsterse dekenaat 
geen frequent verschijnsel. De dekens hebben zoveel mogelijk ge
tracht elke redelijke parochie te voorzien van een eigen onderwijzer, 
een priester of een leek, in alle geval iemand die meer in zijn mars 
had dan een doorsnee koster. Maar ook de koster zal in de parochie
gemeenschap bij de „geletterden" zijn geteld, want hij kon minstens 
lezen en schrijven. Het bisdom verwachtte van hem, evenals van de 
onderwijzer, dat hij in woord en daad de parochianen zou voorgaan 
op de weg van het juiste geloof. In hoeverre de pastoor nu werkelijk 
hulp ontving van deze medewerkers voor eredienst en katechese, 
valt moeilijk te beoordelen. Dergelijke positieve informatie geven de 
bronnen niet. De negatieve informatie is, als we Kallo en Polder van 
Namen ter zijde laten, daarentegen ook weer niet van dien aard dat 
ze als over het algemeen waardeloze figuren gekenschetst zouden 
moeten worden. De meeste pastoors waren wel genoodzaakt tegen
over hun koster en onderwijzer dezelfde houding aan te nemen, als 
het bisdom tegenover veel pastoors en kapelaans: roeien met de 
riemen die men heeft. 

D. De vroedvrouw 

Het lijkt misschien wat vreemd onder de medewerkers van de 
pastoor in de religieuze restauratie van de parochie ook de vroed
vrouw op te nemen. In de visitatierapporten komt zij wel niet zo 
duidelijk als medewerker naar voren als de koster, de onderwijzer of 
de leden van het kerk- en armbestuur, maar hoge kerkelijke verga
deringen beraadslaagden over haar ambt en in de officiële enquête-
lijst van 1623 komt zij in het eerste kapittel „de Personis" toch on
middellijk na de onderwijzer. ^5 Haar taak was belangrijk om een 

453) Van Lansberghe, a.w., blz. 78. 
45*) Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 415. 
"5) R.A.G.B. 3598, Tit. I, q. 9: An aliquae obstetrices; an debite admissae et 
examinatae in forma baptizandi; a quo et quales? 
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fundamentele reden: de katholieke leer over het doopsel als noodzake
lijk voor het eeuwig leven en daarom zodra mogelijk toe te dienen, 
was door de Reformatie aangetast. Vrijere opvattingen omtrent de 
betekenis en de tijd van het doopsel waren ook bij de katholieken 
binnengeslopen. Hier nu had de vroedvrouw haar speciale opdracht: 
ten eerste moest zij, in geval van stervensgevaar, het nooddoopsel 
toedienen en daar de geldigheid van dit sacrament en dus het ingaan 
in het eeuwig heil inherent waren aan de juiste riten, diende zij 
nauwkeurig geïnstrueerd te zijn;456 ten tweede moest zij de ouders 
van een gezonde boreling wijzen op de wettelijk bepaalde termijn 
voor het doopsel door de pastoor. 

Zowel uit het provinciaal concilie van 1607, uit de diocesane sy
node van 1613, uit de ordinata van de dekenale vergaderingen als 
uit de visitatierapporten komt de zorg van de kerkelijke overheid 
voor een betrouwbare vroedvrouw naar voren. Wilde zij officieel be
noemd worden als vroedvrouw in dienst van een parochie, dan 
moest zij van onbesproken levenswandel zijn, bekend met de materia 
en de forma van het sacrament, een eed en de geloofsbelijdenis af
leggen ten overstaan van de deken en ook door de magistraat aan
vaard zijn.457 De deken en de pastoor moesten controleren of een 
fungerende baker aan deze eisen voldeed. Een positieve bevinding 
wordt dan in de verslagen kort geformuleerd als: „obstetrices juratas, 
instructas et honestas" — beëdigde, goed geïnstrueerde en keurige 
vroedvrouwen.458 De waarborg „beëdigd" gaat voorop en dit ligt 
helemaal in de lijn van het bisdom: haar geloofsovertuiging legde 
meer gewicht in de schaal dan haar ervaring en vakbekwaamheid. 

De visitatierapporten tonen evenwel aan dat de praktijk lang niet 
overal klopte met de gestelde normen. Uit de periode van de bis
schoppen Maes (1609-1612) en Vander Burch (1613-1616) zijn 
slechts een paar notities voorhanden,469 uit de periode van Boonen 

αο) „. . . opdat bij een zo belangrijk gebeuren niets vergeten worden", zeggen de 

dekens in hun vergadering van 1618: ne quid in re tanti momenti praetermittatur. 

(De Ram, a.w., di. IV, blz. 119, art. XIII). 

^ 7 ) De Ram, a.w, di. I, blz. 94, 371; di. IV, blz. 137-138; Elias, a.w., blz. 51. 

"») B. 136 Itinerarium sub Wachtebeke 1628. 

«») R.A.G.B. 167/2 visiutio Maes 1611 sub Hulst en Vrasene; D.V. 1614 sub 

Vrasene en Wacbtebeke. 
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(1616-1621) geen enkele, maar uit de jaren van bisschop Triest vrij 
veel. Vanzelfsprekend dat ook de vroedvrouw niet ontglipte aan zijn 
wakend oog. 

Als we de titel „obstetrix" alleen toekennen aan die bakers, die 
voldeden aan de genoemde voorschriften, dan zijn er in het dekenaat 
Hulst maar weinig geweest.460 Het lijkt me meer overeen te stem
men met de realiteit, wanneer we die condities als te veel van het 
goede beschouwen. Er zijn altijd vrouwen geweest die van geboorte
hulp in meer of mindere mate hun beroep maakten en het dus niet-
klandestien uitoefenden. De magistraat kende ze, de pastoor even
eens, maar hij zal niet altijd op de formele eisen gelet hebben.401 

Als de vrouw een bekwame helpster was, eventueel de nooddoop 
toediende en hem de komst van weer een parochiaan bijtijds meldde, 
waartoe dan verdere drukte? De visitatierapporten steunen deze stel
ling indirect ze geven taal noch teken over een vroedvrouw te Sint 
Jansteen en Verrebroek, zelfs niet ten tijde van Triest. De eerste 
conclusie is dan dat er dus geen waren. Maar uit andere documenten 
blijkt het tegendeel. De pastoor van Sint Jansteen noteerde in 1623 
dat de vroedvrouw van Hulst geroepen werd, maar, voegt hij er aan 
toe, er woont er ook een in de parochie; ik heb ze geëxamineerd en 
wel geschikt bevonden. En de pastoor van Verrebroek schreef in het
zelfde jaar· ik heb onze vroedvrouwen de forma en de materia van 
het doopsel bijgebracht; en hij noemt ze dan bij name.462 Maar deze 
vroedvrouwen mochten, strikt juridisch gezien, haar werk met eens 
doen; ze waren namelijk niet „juratae" — beëdigd. Achtte de pastoor 
deze ceremonie bij de deken overbodig of weigerden de dames 
zelf?4e3 Het antwoord is van minder belang dan de constatering dat 

^0) Ik vond slechts R A G.B. 181, visitano Maes 1611 Vrasene, В. 136 Itinera 

пит, sub Wacbtebeke 1628 
^ 1 ) В. 136 Itinerarium sub Sint Gillis 1629 obstetrix bona et honesta, sed non 
lurata, D V 1632 Vrasene est hic obstetrix quam examinavit pastor, nescit tamen 

an sit lurata, D V. 1629 Hengstdijk est hic obstetnx sed non lurata, sicut nulla in 
tem tono. 
4 β 2) R A G В. 3595 obstetncem hulstensem vocant, alias una parochiam inha-
bitat et a me idonea inventa et examínala, В 2099 Verrebroek 1623 Obstetrices 

hums loci docui formam baptismi et materiam, nomine Barbaram Gheerinckx et 
Levinam Jacobs sunt 
^ 3 ) Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 295-296. 
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in de praktijk méér vroedvrouwen fungeerden dan de visitatoren no
teerden en dat ze bovendien „idoneae et instructae" konden zijn, 
handig en goed op de hoogte. Me dunkt dat ook de nog te noemen 
pogingen van Triest om de magistraten te bewegen tot de aanstelling 
van een „obstetrix bona et jurata" — een goede, beëdigde vroedvrouw 
niet geïnterpreteerd moeten worden in de zin: er waren er dus geen. 
Natuurlijk werkten er wel min of meer bekwame bakers, maar als 
ze per toeval niet formeel „jurata et instructa" zijn, kunnen ze bij 
deze bisschop niet door de beugel. Merkwaardig is bijvoorbeeld dat 
Wandele en Triest in 1630, 1634, 1637, 1641 en 1643 steeds weer 
zeggen dat er in heel het Hulstcrambacht geen vroedvrouw is en 
dat de magistraat daar toch wel eens in mag voorzien.464 In ruim 
dertien jaar geen vroedvrouw voor vier à vijf dorpen — inderdaad 
een miserabele situatie. Wat de visitatoren schrijven klopt dan ook 
helemaal niet met de feiten. Waar het de bisschop-jurist Triest om 
gaat is de stipte voldoening van de voorschriften: een vroedvrouw 
moet jurata zijn, bona et instructa; alle anderen zijn indringsters, 
onhandigen, een gevaar zoal niet voor het lichaam, dan toch de ziel 
van de boreling. De magistraat zal het helemaal niet zo zwart gezien 
hebben, wellicht wat meer vertrouwend op het gezond verstand van 
de moeders zelf, die een baker met wurghanden toch wel niet ter 
hulp zullen roepen. Een door de magistraat erkende vroedvrouw zou 
bovendien een salaris van de magistraat moeten ontvangen. Triest 
ziet dan ook graag dat dit gebeurt;465 van zo'n officiële vroedvrouw 
kan hij de voorgeschreven eed verlangen, van de vrijwilligsters niet. 
Maar geen enkele magistraat voelde er voor officieel een vroedvrouw 
aan te stellen en te betalen, als de gemeente er niet om zat te roepen 

ш) D.V. 1630: Egi saepius cum magistratu territorii de sequentibus: ut procurent 

unam aut alteram obstetricem iuratam, id nondum impetrare non potui quod 

tarnen necessarium putem; sunt enim multae parum versatae quae huic officio se 

ingerunt et imperitia sua et animam et corpus infantium perdunt; B. 127 sub 

1634:. qua tenus providcrent territorio de una insigni et iura ta obstetrice, quod 

se facturos promiseiunt; ibidem 1637: non est obstetrix iurata in toto territorio; 

ibidem 1643: nulla in territorio obstetrix. 

^ 5 ) В. 136 Itinerarium sub Pauluspolder 1643: in hoc territorio nulla hic fidelis 

et bona obstetrix, de quo monitus magistratus declaravit se procuraturum illi quae 

posset eo mitti pensionem 200 fior praeter domum et exemptionem ab omnibus 

oneribus territorii. 
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en als zij ook officieus haar werk bekwaam deed.46β Ook de schepe
nen van Hulst, waar in 1582 nog twee bakers in stedelijke dienst 
waren,467 konden tot 1600 toe voor haar geen financiën vinden. 
Bisschop Maes constateerde bij zijn visitatie van 1611 dan ook rond
uit: vroedvrouwen zijn er hier niet.468 Natuurlijk zijn er wel ge
weest, toen en ook later, zoals we nog zullen zien. In 1627 nam bis
schop Triest contact op met schepen Jan Quirinssens over de aanstel
ling van een vroedvrouw.469 De stad had er ook toen een in dienst, 
maar ze zal niet alle kerkelijke voorschriften hebben vervuld. Triest 
maakte er zich steeds zorgen over dat de gewone bakers niet zouden 
insisteren op een tijdig doopsel470 — en volgens de diocesane synode 
van 1613 was dit: binnen drie dagen471 — en dat ze niet zouden 
weten hoe een nooddoopsel toe te dienen. De pastoors moesten haar 
dat leren.472 Er zijn inderdaad enkele klachten geweest over het niet 
tijdig presenteren voor de doop473 en er zullen ook wel domme en 
slordige bakers rondgelopen hebben. 

In 1623 woonden te Wachtebeke twee vroedvrouwen, de ene 
gehuwd, de andere weduwe. Beiden waren volgens de pastoor op 
alle punten in orde bevonden. De parochie Vrasene had er zelfs drie, 
eveneens beantwoordend aan alle eisen. Daarentegen was er in het 
gelijkwaardige buurdorp Sint Gillis slechts één door de pastoor ge-
examineerde baker. Ze kende wel de wijze van dopen, maar de pas
toor betreurde het dat ze de eed niet wilde afleggen.474 In de pa
rochie Kallo schijnt nooit een vroedvrouw gewoond te hebben. De 
moeders zullen er geholpen zijn vanuit Verrebroek en op het eiland 
van Den Doel misschien vanuit Liefkenshoek. Uit het antwoord dat 
Billet van Hengstdijk gaf op de vragenlijst van 1623 blijkt dat ook 

ω β ) D.V. 1633 Hontenisse: ut statueretur obstetrix iurata cum pensione congrua; 
sed nihil hactenus obtentum. 

«·') G.A.H. stdr. 1582-1583. 
M 9 ) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611: non sunt obstetrices. 
*") В. 136 Itinerarium 1627: commendavit illi obstetricem. 
*7») R.A.G.B. 127 sub Hontenisse 1641, sub Polder van Namen 1643. 
«") De Ram, a.w., dl. IV, biz. 76. 
17ï) R.A.G.B. 181 Instractio 1632 Hontenisse; B. 136 hinerañum sub Hengstdijk 
1629; B. 127 sub Polder van Namen 1641. 
«") D.V. 1631 Hontenisse; R.A.G.B. 181 visitatio 1611 Sint Gillis en Vrasene; 
B. 127 sub Polder van Namen 1643. 
*») R.A.G.B. 1987; B. 2113; B. 2098 Status Ecclesiae 1623. 

364 



hij aan de formaliteiten rond de vroedvrouw niet zwaar tilde. Er 
woont er hier een, schrijft hij, die wel niet geëxamineerd is, maar 
het is een vrome en fatsoenlijke vrouw. Déze vrouw zal de pastoor 
van Hontenisse bedoeld hebben toen hij bij dezelfde vraag invulde 
dat in zijn parochie geen baker woonde, maar wel een bij de grens 
ervan.475 Omdat in de verslagen van Ossenisse, Polder van Namen 
en Pauluspolder evenmin over een vroedvrouw gerept wordt, ligt het 
voor de hand dat die van Hengstdijk de hele streek als rayon had en 
dat zij hoogstwaarschijnlijk door de magistraat van Hulsterambacht 
was benoemd. Maar zonder kerkelijke admissie bestaat ze niet voor 
de visitatoren. 

Zo zal de situatie ook geweest zijn in Hulst, waar de magistraat eer
der een vroedvrouw benoemde dan een stadsdokter.47β Van 1601 tot 
1606 is Elisabeth uuten Putte stadsvroedvrouw op een salaris van 3 
ponden vlaams. Haar opdracht luidde verder als die voor de stads-
dokter: „omme de Rycken te dienen om ghelt ende den Aermen 
ommc der minne Godts". ^77 Van 1606 tot 1628 fungeerde Jozyn 
Cogghe als baker. Zij begon met een salaris van 3 ponden vlaams, dat 
rond 1612 met een pond verhoogd werd en nog eens verdubbeld bij 
haar huwelijk met een zekere Dros in 1619 of 1620. Van 1628 tot 
1631 assisteerde Jozyn de Jonghe bij bevallingen. Ook zij ontving 8 
ponden vlaams per jaar. In 1632 is Martine Mahue gedurende vijf 
weken stadsvroedvrouw, daarna Catharina Heyndricx. In 1633 en 
1634 is het Maeyken van Hooydonck à 12 ponden vlaams per jaar. 
Hetzelfde ontvangt de huisvrouw van Jan Penneman in 1635, Mar
griet de Jonghe in 1636 en Maeyken vanden Bossche vanaf 1637 tot 
1645. Alleen bij deze laatste staat in 1642 vermeld dat zij „gezworen 
vroedvrouwe" is, maar dit lijkt, in de trant van de stadsrekeningen, 
eerder de toevallige notitie van iets dat anders om zijn vanzelfspre-

*«) R.A.G.B. 3598; B. 3601 Status Ecclesiae 1623. 
"') Volgens de stadsrekeningen was in 1605 Boudewijn Hantsamen gamizoens-
arts; de stad nam hem ook in haar dienst voor 40 p.vl. per jaar. In 1606 volgde 
Pieter van Sassen op in beide functies. Van 1608 tot 1628 was Mr. Pieter de 
Meulemeester stads- en garnizoensdokter en bijna jaarlijks lid van het schependom. 
Na hem volgen: Mr. Guillaume Marquis van 1628 tot 1631, Mr. Jacques van 
Houtte van 1632 tot 1640 daarna Mr. Antoon Bras. Deze stadsdokters verleenden 
ook hulp in het Hulsterambacht (R.A.M. 127). 
«") G.A.H. stdr. 1601-1602, fol. 25. 
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kendheid nagelaten wordt. De aanstelling van een vroedvrouw was 
overigens voor een magistraat geen hamerstuk in de vergadering. De 
schepenen wonnen wel terdege informaties over de betrokken per
soon en passeerden daarbij zelfs de pastoor niet. Enkele bewaard 
gebleven papieren laten ons zo'n benoemingsprocedure van nabij 
volgen. Het heeft wel betrekking op het Hulsterambacht, maar we 
mogen veronderstellen dat de magistraat te Hulst of elders niet 
minder serieus te werk ging. In 1644 solliciteert Margriet de Jonghe, 
dochter van Jozyn de Jonghe en gehuwd met Guillaume Annebeke, 
naar het ambt van vroedvrouw in Hulsterambacht, waar, zo beweert 
zij, een paar ondeskundige vrouwen bevallingen leiden. Zelf is ze 
gezworen vroedvrouw; ze vraagt een redelijk salaris en een woning. 
De magistraat van het Ambacht brengt eerst een antecedenten
onderzoek op gang. Negen notabele hulsterse dames geven schrifte
lijk een goed testimonium over de sollicitante. Ook de stadsdokter 
Antoon Bras schrijft er een: „Ie Onderschreven Doctoor inde médeci
ne ter pensioene van Hulsterambacht segghe ende attestere by desen 
dat ie naer neerstich ondersouck ende examinatie bevonden hebbe 
idoone ende bequaeme de Persoone van Margriete de Jonghe, huys-
vrouwe van Guillaem Annebeke tot het bedienen van het officie ofte 
Ampt van Vroevrauwe int voorschreven Hulsterambachte ende in 
teecken der waerheyt hiertoe versocht synde hebbe hetselve opden 
12e April 1644 onderteeckent". Margriet de Jonghe toont op 23 mei 
deze testimonia aan deken Hesius, die er van zijn kant aan toevoegt: 
„De Bovenschreven Vrouwe is by my geexamineert geeedt ende ge-
admitteert, soo veele als het ons raeckt, als geswooren vroedevrouwe 
voort Ambacht voorschreven". Tenslotte stemmen burgemeester en 
schepenen van Hulsterambacht toe in haar benoeming. Zij zal een 
woning krijgen „op het gebuchte te Cuytaerde".478 

De gegevens uit de kerkelijke bronnen overziende, meen ik te kun
nen concluderen dat er in het dekenaat Hulst geen wantoestanden 
heersten op het stuk van verloskundige hulp zomin als rond de doop-
bediening. De visitatierapporten zijn daarvoor te zwijgzaam. Ze mop
peren wel over ontbrekende formaliteiten als de kerkelijke eed en 
toelating, maar in feite zal hierom geen kind méér het prille leven 

«8) R.A.M. 197. 
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zonder doopsel verlaten hebben. Nergens is er een vermoeden dat 
een baker „ketterse neigingen" vertoonde betreffende de katholieke 
gebruiken rond een dopeling. Onder de schoolmeesters en de kos
ters konden hier en daar vrijdenkende geesten voorkomen; de vroed
vrouwen zijn er wel het tegenbeeld van geweest. 

E. De magistraat en de baljuw 

In de katholieke restauratie van de zuidelijke Nederlanden zijn 
de bisschoppen en de Aartshertogen de stuwende krachten geweest. 
Hun waakzaamheid en inspiratie richtte zich op kerk en staat, on
verdeeld. Restauratie van de staat was in menig opzicht restauratie 
van de kerk, en omgekeerd. Synodale besluiten en vorstelijke plak
katen raken dikwijls dezelfde materie; alle onderdanen hebben ze te 
gehoorzamen. Het illustere samenspel aan de top moest aan de basis 
gereflecteerd worden door het samenspel van de pastoor aan de ene 
kant, de magistraat en de baljuw aan de andere. Het herstel van het 
sociale leven in de parochies veronderstelde gewoon een soepele ver
standhouding tussen deze personen. De kerkelijke en de wereldlijke 
jurisdictie overlapten elkaar op veel punten en daar controleerden de 
visitatoren alle betrokkenen, noteerden de defecten, dreigden de 
clerici met de cuña spiritualis en de leken met de raad van Vlaande
ren. 

Een aantal raakvlakken van kerkelijke en wereldlijke overheid heb
ben we al besproken: de benoemingsprocedure en de honorering van 
de pastoor, de verkiezing en de controle van kerk en armbestuur, de 
aanstelling van de onderwijzer en de vroedvrouw. De bronnen geven 
nog méér punten van coöperatie, of juister gezegd: ze registreren het 
deficit daarin: mankementen op bestuurlijk gebied (de magistraat 
schiet te kort) en vooral mankementen op politioneel gebied (de bal
juw of zijn officieren blijven in gebreke). Het is het „brachium sae-
culare" waar de pastoor niet buiten kan in het disciplineren van zijn 
kudde, maar deze arm is vaak zo moeizaam te bewegen tot assistentie 
„in monendo, increpando et castigando transgressores praeceptorum" 
— bij het vermanen, aanpakken en tuchtigen van wetsovertreders.479 

*'·) D.V. 1632 Verrebroek. 
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Het was voor een gewone dorpsmeier dan ook geen aantrekkelijk 
karwei. Een moordenaar in het gevang zetten zou allerwegen instem
ming krijgen, maar de boeren van het veld naar de kerk, de jeugd 
van het spel naar de katechismus jagen, een kettersgezinde heer of 
een rokkenjagende notabele op de vingers tikken, dat waren riskanter 
zaken die hem zijn pint bier of zijn populariteit konden kosten. En 
wat in het oog van bisschoppen en dekens vaak onmisbaar leek voor 
geloof en zeden, kon in de dagelijkse sleur en labeur van het polder
land veel van zijn importantie verliezen. Dergelijke sentimenten lij
ken me de achtergrond te zijn van de „lamlendigheid" bij de wereld
lijke overheid, waar bisschop en deken zich groen en geel aan konden 
ergeren. 

De vernieuwing van de magistratuur in Hulst en Hulsterambacht 
en in de andere kerkdorpen was een gebeurtenis waarbij de plaatse
lijke pastoor zomin betrokken werd als de deken. Het is echter van
zelfsprekend dat hem wel degelijk interesseerde welke heren tot het 
schepenambt verkozen zouden worden; de goede relaties konden er 
mee gemoeid zijn. De bisschoppen informeerden al van oudsher bij 
hun visitaties naar leven en zeden van de parochiële geestelijkheid 
bij de magistraat en de baljuw, maar bij de clerus en de notabelen 
eveneens naar de godsdienstigheid van de schepenen en de baljuw of 
diens officieren.4e0 Bisschop Triest was hiermee echter niet tevreden. 
Hij vreesde de keuze van ongewenste personen in de magistratuur en 
trachtte de voorafgaande consultatie van de pastoor als min of meer 
verplicht er door te drukken. Aan de formulering is te merken dat hij 
aanvankelijk geen wettelijke gronden kan vinden; hij spreekt in ter
men als: „het is gepast" en de deken moet er „bij gelegenheid eens 
over praten met de hoofdbaljuw".481 Hij boekte waarschijnlijk geen 

^0) Bijvoorbeeld R.A.G.B. 167/2 sub Hulst 1611: dirit Baillivum et magistratum 
esse catholicum; B. 181, visitatio 1611 Vrasene: maioi et magistiatus sunt catholici 
et funguntur bene officio; В. 136 Itinerarium sub Hulst 1631: Baillivus (i.e. An-
toon Gheerolfs; Van Lansberghe a.w., blz. 123) malae famae, magistratus bonae. 
^ 1 ) В. 136 Itinerarium sub Vrasene 1626: convenirci ut hic et alibi per Wasiam 
non creantur Magistratus nisi prius auditis pastoribus; ibidem sub Hontenisse 1627: 
Baillivus Territorii creat scabinos inconsulte pastore; B. 127 sub Hontenisse item; 
В. 181 Instructio Vrasene 1641: Aget D. Decanus data opportunitate cum 
Archibaillivo Wasiae ut hic aut in S. Aegidio non renoventur scabini nisi prius 
auditis pastoribus. 
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succes met deze manipulaties; ik vond nergens een notitie die tevre
den wijst op de consultatie. De magistraat was best bereid zich door 
de deken te laten oproepen en zijn vermaningen te aanhoren,482 

maar hij zal een dergelijke clericale infiltratie bij de verkiezingen 
bijtijds de pas afgesneden hebben. De bisschop meent rond 1635 
méér wettelijk houvast te hebben. Hij laat dan de baljuw van Sint 
Jansteen, Jan Stoop, aanzeggen dat volgens het decreet van de Ko
ninklijke Majesteit de namen van de nieuwe schepenen vóór de 
eedsaflegging de pastoor ter kennis gebracht moeten worden, zodat 
hij bijtijds de suspecte figuren kan aanwijzen.4вз Het is ons onbe
kend op welk decreet de bisschop doelt. Buitendien was zo iets zeker 
in Sint Jansteen vergeefse moeite. In die parochie bedisselde de 
pastoor van Kalken alles.484 Aangenomen dat er inderdaad een vorste
lijk decreet van dusdanige strekking uitgevaardigd is, moeten we 
toch constateren dat dan niet in alle parochies de baljuw daarvan 
op de hoogte was. In 1647 kwam Triest nog eens op hetzelfde onder
werp terug. In Kallo was namelijk een „haereticus" in de magistraat 
opgenomen. De bisschop sprak er de dorpsheer over aan en deze 
beloofde het ongedaan te maken.485 Mogelijk werd de ketter ge
royeerd, maar de gewenste traditie ontstond niet: in 1655 weigerde de 
baljuw nog de pastoor te informeren „omdat hij daartoe geen man
daat heeft van de koning".48e 

De relaties van alledag tussen de pastoor en de magistraat vallen 

***) D.V. 1628 Sint Jansteen: Curaveram ante visitadonem moneri magistratum ut 

mihi adesset habenti quae ex parte Rmi Dni communicarem; D.V. 1631 Sint 

Gillis: Monui magistratum ut ipsi assistant et particulariter Meyerum de cuius 

socordia conquaerebatui pastor. 

**>) R.A.G.B. 2827, d.d. 28 september 1635: Monitus est Joannis Stoop Baillivus 

Sti Joannis ad Lapidem ut imposterum in renovatione magistratus sese conformet 

decreto Regiae Majestatis quo mandatur ut nomina scabinorum novorum exhibean-

tur pastori loei antequam ad praestandum juramentum admittantui, quatenus 

examinet an aliquis forte de haeresi aut alias suspectus habeatur. 

^ 4 ) D.V. 1628: in quibus pastor in Calcitene nomine comitis absoluta auctoritate 

omnia gubemat. 
ω 5 ) В. 136 Itinerarium 1647: Magistratus fuit renovatus a novello D. Temporali 

inaudito pastore, unde irrepsit unus haereticus; monitus ille promisit emendationem. 

"β) R.A.G.B. 127 sub armo 1655: non communicatur magistratus pastori, recu

sante id officiano quia non habet mandatum a Rege. Voor de evolutie van deze 

consultatiekwestie verwijs ik naar Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 87, noot 35. 

369 



buiten het blikveld van de visitatoren. Een paar woorden487 en de 
dekens gaan over op belangrijker onderwerpen als de benoeming van 
enkele parochiële figuren en de financiële kwesties. In het voorgaan
de hoofdstuk is al beschreven hoe in de parochies van het dekenaat 
vóór en vooral gedurende het Bestand de wederopbouw van de ker
ken ter hand werd genomen. Het benodigde geld moest allereerst uit 
de fondsen van de kerkekas geput worden, wat in bijna alle plaatsen 
onmogelijk was omdat de goederen van de kerk door de troebelen, de 
inundaties, de herdijkingen verloren waren gegaan of maar met veel 
moeite gerecupereerd konden worden bij gebreke van de juiste 
registers.488 De ruzies, de vertragingen en het stukwerk, die hiervan 
het gevolg waren, brachten de bisschoppen op het idee in hun ver
gadering van 1607 een algemene financiële regeling ten behoeve van 
de herbouw op te stellen en aan de Aartshertogen te vragen deze te 
verheffen tot edikt. Na ampel beraad werd de vorstelijke goed
keuring verleend in 1611, maar pas op 2 oktober 1613 toepasselijk 
verklaard op Vlaanderen.4Θ9 De parochies kregen nu, theoretisch, 
wat ruimer armslag. Ze mochten een collecte invoeren tijdens de 
zondagsmis, een offerblok plaatsen in de kerk, ze konden, voor zover 
de mogelijkheid daartoe nog niet gegeven was op grond van bestaan
de contracten, een beroep doen op de decimatoren en ze mochten 
tenslotte in overleg met de magistraat bepaalde accijnsen opleggen 
aan de parochianen, na voorafgaande goedkeuring van de vorst. In 
de praktijk vielen die accijnsen bitter tegen. Indulten ten bate van de 
kerk werden wel aangevraagd en verkregen, de magistraten zouden 
ze innen 4 9 0 of ze beloofden met de hand op het hart sommen gelds 
te verstrekken voor de kerkreparaties, maar het kostte de dekens en 
de pastoors eindeloos geduld en gebedel vóór de heren over de brug 
kwamen. Vooral het herstel en het onderhoud van een grote kerk 

^87) Bijvoorbeeld R.A.G.B. 167/2 Hontenisse 1611: convenit illi bene cum 
magistratus; B. 127 sub Wachtebeke 1625: pastor male audit; В. 136 Itinerarium 

sub Viasene 1633: greffianus multum laudavit pastorem. 
«e») D.V. 1610 Kallo; ibidem Verrebroek: D.V. 1615 Vrasene; D.V. 1619 Sint 

Gillis en Hontenisse. 
ч») Pkcaethoek van Vlaenieren, dl. II, blz. 37; Elias, a.w., blz. 213; Pasture, 

Lo restauration, blz. 347; De Moreau, Ι.α.γ. blz. 319. 

•^0) R.A.G.B. 167/2 Hulst 1611: Ecclesia habet Indultum super vino et cerevisia 

et elocatur per Magistratum. 
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zoals in Hulst bleef gulzig geld opslokken.491 Terwijl de magistraat 
van het Ambacht (op grond van zijn jurisdictie in de hulsterse bui
tenparochie) wel meebetaalde voor deze kerk in de stad, deed hij het 
niet voor de dorpskerken in het Ambacht zelf. Nergens is daarvan 
een spoor te ontdekken. Zijn hulp beperkte zich daar tot mondelinge 
steun bij het overleg met de tiendheffers. Deze heren, de parochia
nen zelf en de schamele kerkegoederen brachten uiteindelijk bijeen 
wat voor de herbouw en het onderhoud van de kerken nodig was. 
Hetzelfde gebeurde in Kallo, Zuiddorpe en Sint Jansteen. Verre
broek had daarbij een accijnsverhoging op wijn en bier verkregen,492 

Wachtebeke eveneens,493 terwijl Vrasene en Sint Gillis zich konden 
redden zonder hulp van buitenaf. 

Uit allerlei andere, evenwel nooit ofte nimmer door de visitatoren 
gememoreerde betalingen die de magistraat per traditie of op drin
gend verzoek van de clerus verstrekte, blijkt hoezeer het dagelijks 
bedrijf van kerk en gemeente met elkaar verweven kon zijn. Illustre
rend daarvoor zijn de subsidies, vergoedingen, schenkingen van de 
hulsterse magistraat aan de stadsgeestelijken, de Franciscanen, de 
kapelaans, de assistentiepaters.404 Opvallend is dat veel van derge
lijke kosten er ook afkonden in tijden dat de stad financieel in een 
benarde positie verkeerde. Ik weet niet of de magistraat van andere 
parochies eveneens zulke franjes aan de relaties tussen kerk en staat 
voor zijn rekening nam; het lijkt allemaal eerder te berusten op lo
kale tradities. Waar bijvoorbeeld Hulst de feestpredikanten „naer 
costume" honoreerde, daar moest het elders speciaal bij de magistraat 
aangevraagd worden.49S Met gering succes overigens, want geen 
enkele magistraat had vermoedelijk oren naar de aanwas van tradi
ties die geld konden kosten. Zo probeerde Triest bij de schepenen 
van Hulsterambacht aan te kloppen voor een jaarlijkse subsidie aan 
de pastoors, die met kleine prijsjes de kinderen naar de katechismus-

« 0 Zie hoofdstuk II, blz. 93. 
*"*) D.V. 1617; D.V. 1629; R A.G.B. 181 Instructìo 1641; R.A.G.B. 127 sub 
1646. 
m) D.V. 1626; D.V. 1629; D.V. 1633; R.A.G.B. 181 Instructìo 1631. 
«") G.A.H. stdr. 1597-1598 en latere passim; vergelijk hoofdstuk II, blz. 111-115. 
^85) R.A.G.B. 181 Instiuctio Sint Gillis 1626; cum magistratu verum ut quotannis 
velini aliquid assignare pastori pro hospitalitati quam exercet in recipiendis religiosis 
et terminariis. 
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lessen moesten lokken. Maar de heren wezen deze aanvrage ronduit 

af en omdat ook de parochianen weigerden de duiten bijeen te leg

gen, mocht er wat uit de kerkekas genomen worden,4fle of de bis

schop zou zelf wel wat schenken voor zo'n vroom werk.497 Over 

deze kwestie sprak de deken ook elders aan dovemansoren.498 Pas 

in 1651 voldeed Leopold-Willem aan het dringend verzoek van de 

raad van Vlaanderen en van bisschop Triest door aan de magistraten 

voor te schrijven jaarlijks een bedrag te schenken „pour l'achat des 

pris et images".4ββ 

Nog meer dan op bestuurlijk en financieel terrein, was de kerk op 

disciplinair gebied aangewezen op samenwerking met de wereldlijke 

overheid. De pastoor kon voor de naleving van een aantal kerkelijke 

wetten officieel rekenen op de sterke arm van de baljuw ter plaatse, 

dank zij het feit dat die wetten door de vorst waren aangenomen en 

gesanctioneerd. Maar ook hier gingen ideaal en praktijk ver uiteen. 

De baljuw had ten aanzien van het kerkelijk leven in de parochie 

enkele belangrijke opdrachten,500 waarvan we, in het spoor van de 

kerkelijke bronnen, de volgende zullen bespreken: het toezicht op 

de cultus festorum, dit is de verplichte rust op zon- en feestdagen; 

het toezicht op de „advenae", dit is op de vreemdelingen die zich 

in de parochie kwamen vestigen; het toezicht op de ketters. 

De taak van de baljuw rond de cultus op zon- en feestdagen vloei

de voort uit de strenge bepalingen van de diocesane synode van 

1609, die alle niet strikt noodzakelijke arbeid verbood gedurende de 

hele dag en alle publieke vermakelijkheden en herbergbezoek ge

durende de tijd van de mis, de vespers en het lof.501 Deze voor-

«·«) D.V. 1632 Hengstdijk. 

**') R . A G B . 181 Instrucùo 1628 ages cum incolis de Lamsware et Clinga ut 
ahquid contnbutant pro comparandis praemiohs distribuendis mter catechizandos; 
quod si récusent de nostro supplebimus ut tam pium opus promoveatur. 
ω 8 ) R.A.G.B. 127 sub Hulsterambacht 1628 en 1637; B. 181 Instructio Hulst 

en Ossemsse 1641. 

« 0) De Ram, aw., dl. IV, blz 229; brief van 12 mei 1651. 
5 0 0) Elias, a.w, blz. 250-253. controle op ketterij, schisma, schending van zondags

rust, kerkschennis, woeker, geweld tegen clerici, hekserij, simonie, concubinaat, 

overspel, incest, aanranding. 
5 0 1) De Ram, a.w., dl IV, blz. 59. 
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schriften lieten de parochianen op bepaalde uren geen andere keus 
dan thuis blijven of naar de kerk gaan. Merkwaardig is nu dat de 
bronnen zeer weinig informatie verschaffen over het bijwonen van 
de gewone, verplichte zondagsmis. De visitatoren vroegen blijkbaar 
nooit naar de stand van zaken op dit punt. We moeten dan ook een 
indirecte weg volgen, willen we iets meer te weten komen over het 
kerkbezoek op de zondagvoormiddag. Drie groepen negatieve notities 
duiken regelmatig in de rapporten op: uitdrukkingen als „non fré
quentât divinis" — hij bezoekt de diensten niet — worden alleen 
gebruikt als het gaat over de enkele personen die onder verdenking 
van ketterij staan; dan „non satisfecerunt", wat slaat op de parochia
nen die hun paasplicht niet vervulden; de derde en tevens de talrijk
ste groep vormen de klachten over de futloosheid van de baljuw of 
van zijn officieren: zij treden niet streng genoeg op tegen de rust-
verbrekers op de feestdagen. Het kostte de pastoors blijkbaar veel 
moeite om de gelovigen op zulke dagen naar de kerk te krijgen. 
Naast de 52 zondagen, waren er nog ruim 40 heiligendagen, waarvan 
de meeste ook nog buiten het winterseizoen vielen, die als een zon
dag gevierd moesten worden.502 Dit moet zeker voor een agrarische 
bevolking zeer irritant zijn geweest. Nergens is de discrepantie tus
sen voorschrift en realiteit zo sterk als op dit punt van de cultus 
festorum. Het gejammer in de rapporten — en vooral ten tijde van 
Triest is het niet van de lucht — doet dan ook onwezenlijk aan. En 
juist omdat het steeds geweeklaag over de feestdagen is, mogen we 
misschien concluderen dat de parochianen de heiliging van die 
dagen niet al te nauw namen, de heiliging van de zondagen daaren
tegen wel. De baljuw en de dorpsmeier zullen beter dan de hoge 
clerus beseft hebben dat de oogst en het herstel van dijken geen 
voorrang konden verlenen aan de heiligen in de hemel.503 De pas
toors zullen zich bij deze feiten hebben neergelegd; uit de rapporten 
blijkt tenminste niet dat zij het zijn die de klachten aanheffen. 

Het eerste bericht geeft deken Maeye in 1614. Hij heeft be
merkt dat in Ossenisse, waar in die jaren de herdijking en het zaai-

«·«) Cloet, Het kerkelijk leven, bh. 271. 
soa) D.v, J628 Hengstdijk: Conqueritur pastor quod saepe dominids et festis 
conducantur operarii ad aggeres refidendos et promiscue operentur. Quod licet 
quandoque sit necessarium, tarnen veniam petere deberent. 
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rijp maken van de polders in volle gang is, ook op de feestdagen 
gewoon wordt doorgewerkt en op verboden dagen vlees gegeten. De 
baljuw moet er eens beter op letten.504 Maeye zal echter geleerd 
hebben dat de landbouw ijzeren wetten kent, die hij niet vermocht 
te breken In 1617 geeft hij daarvan blijk hij schrijft dat in de oogst
tijd steeds weer en overal moeilijkheden rijzen over de arbeid op 
feestdagen en over de willekeurige reacties daarop van de officieren 
ter plaatse. Van de een mag alles, van de ander niets. Hij stelt de 
bisschop dan voor in het hele bisdom de volgende vuistregel aan te 
houden nooit een arbeidsvergunning verstrekken vóór het middag
eten; na het middageten kan ieder verlof krijgen om graan en hooi 
te maaien, te drogen en binnen te halen, op alle zondagen en op 
alle feestdagen, uitgezonderd die van O.L. Vrouw Zo zal er unifor
miteit komen, de rust bewaard blijven en de boeren kunnen vol
doende uit de voeten.505 Een jaar later bracht Maeye zijn voorstel 
nog eens ter tafel en bisschop Boonen vroeg hem toen om in overleg 
met de pastoors en de baljuws tot een geschikte regeling te komen, 
„want", voegde hij er aan toe, „ik weet ook niet hoe ik er anders mee 
aan moet".509 Pas in 1632 stond Triest een algemene dispensatie
regeling toe in de geest van Maeye's voorstel.507 De rapporten, ook 
die uit het hulsters dekenaat, zullen hem geleerd hebben dat hij 
vocht tegen de bierkaai. Tijdens de vergadering van dekens in 1625 
had hij het arbeidsverbod en de cultus festorum nog eens met klem 
aanbevolen, nu, zeven jaar later, moest hij water in de wijn doen, al 

M ' ) D.V 1614 Praetor territori] monendus ut magis sedulo invigilet super eadem 
parodila, quia laboratur in ea non raro festis diebus, A E , I, fol 55, d.d. 27 
augustus 1614, D V 1633 Polder van Namen, R A.G В 127 ibidem 1628 
sos) D V 1617 Passim in messe oriuntur multae difficultates, parochis et offici 
arus quibusdam nimis laxe alus nimis rigide agentibus, utile esset constituere 
regulam certam quae ab omnibus in hoc episcopatu observaretur Videtur autem 
haec fore commodissima, videlicet ut nulla detur licentia operandi ante prandium, 
sed omrabus volentibus et petentibus detur venia operandi m messe in invehendo 
videlicet feno et grams et ligando et fenum exsiccando post prandium ommbm 
festis et dominicis exceptis festivi ta tibu s deipara e virginis, ilio enim modo potent 
ahquousque servan umformitas et sufficienter occuretur necessitati agncolorum 
"">) D.V 1618 Aget D Decanus cum pastonbus et baillivis locorum ubi maxime 
ahqua ordinatione opus est, qualisnam praecepùs ecclesiae non repugnans omnibus 
ad panformiter observandum magis opportune videretur, et referai nobis Alioquin 
non video quomodo congnie providere queam super hoc articulo 
M') De Ram, a w , dl IV, biz 162 
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was het dan door dispensaties en niet door een reële wetgeving. Zijn 
eigen constateringen over de schendingen van de feestdagen begin
nen in Hontenisse 1627 en eindigen met Sint Gillis 1646;508 daar
tussen is het één beurtzang van gemopper van hem en de dekens,509 

het meest over de parochies van het Hulsterambacht, het minst over 
Hulst. 

Uit de rapporten spreekt een gevoel van machteloosheid: van de 
pastoor en de baljuw tegenover de rustverstoorders, van de rappor
teurs tegenover de baljuw. Termen als: monui pastorem — ik heb de 
pastoor gewaarschuwd; rogavi baillivum — ik heb van de baljuw 
gevorderd; monendi officiarii — zeg die dienstkloppers de wacht aan; 
excitabis baillivum — zit die baljuw achter zijn broek, roepen het 
beeld op van een deken met de vuist op tafel. We lezen ze in zo 
goed als elke visitatie. Maar juist de frequentie bewijst de ineffec
tiviteit; wat een vuist moest zijn, is niet meer dan een kromme vinger. 
In 1626 richt Triest — hij is dan nog pas drie jaar in Gent — wel 
heel zwaar geschut op de baljuw en diens kornuiten: als ze niet 
krachtiger optreden, kunnen ze er zeker van zijn dat hij zijn beklag 
zal indienen bij de vorst.510 Zelfs dat leverde geen merkbaar resultaat 
op; het geweeklaag blijft aanhouden. De bisschop zal het geschut 
weer in het arsenaal geborgen hebben. 

De baljuws zaten ten tijde van Triest wel in een moeilijk parket. 
Ze waren verplicht de naleving van voorschriften te handhaven, 
waarvan de discrepantie met het dagelijks leven door boer en burger 
onomwonden werd gemanifesteerd. Het grote aantal tot zondagen 
verheven heiligendagen, in origine gepropageerd ter stimulering van 
de religiositeit in de katholieke samenleving, heeft het veld moeten 
ruimen voor de nuchtere economische noodzaak in een agrarische 
samenleving, in het bijzonder in die herdijkte polders, waar niet-

*oe) B. 136 Itinerarium sub Hontenisse 1627: Baillivus territorii non videtur habere 
magnam curam cultus festorum utpote qui non residet in territorio. 
5 0 β) Sint Gillis, B. 136 Itinerarium 1633; Hulsterambacht R.A.G.B. 127 sub annis 

1628, 1629, 1631, 1635; B. 136 Itinerarium 1643; R.A.G.B. 181, Instmctio 1626, 

1632; Sint Jansteen: D.V. 1617, 1632; Kallo D.V. 1618; Verrebroek D.V. 1632; 

Wachtebeke D.V. 1629, 1633; B. 136 Itinerarium ibidem 1636. 
iL0) R.A.G.B. 181 Instructio 1626: alioquin nos conquesturos apud Principem de 

eorum negligentia certo sciant, Pasture. La restauration, biz. 351-152. 
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katholieke financiers ongedeerd de scepter zwaaiden.511 Het bisdom 
kon dit niet accepteren; de permanente pressie op de beleving van 
dergelijke geboden toont aan dat het de onwillige gelovigen en niet 
de kerkelijke wetten bleef zien als oorzaak van de discrepantie. Dis
pensaties zijn dan slechts een toegift aan 's mensen zwakheden. Toen 
UrbanusVIII in 1642 het aantal geboden feestdagen van 43 redu
ceerde tot 33,512 gaf bisschop Triest dit pas in december 1644 schrif
telijk door aan de heren dekens.51S Deze versoepeling zette overigens 
geen zoden aan de dijk, want van de tien afgeschafte feestdagen 
vielen er maar twee in het eigenlijke landbouwseizoen: O.L. Vrouw-
Visitatie op 2 juli en Maria Magdalena op 22 juli.514 De overtre
dingen bleven dus doorgaan, het curiaal gemopper over boeren en 
baljuws eveneens. 

Een scherp toezicht op de immigratie van vreemdelingen in de 
parochie was een onmisbaar element in het kader van de restaura
tieve arbeid in de bisdommen. De kudde in de zuidelijke Neder
landen mocht immers niet geïnfecteerd worden door vrijdenkers, 
door „ketters", een gevaar dat vooral na het ingaan van het twaalf
jarig Bestand reëel kon worden door de herlevende handel met het 
Noorden.515 Reeds het provinciaal concilie van 1607 had de pastoors 
bevolen dat zij van alle „advenae" die zich in hun parochie kwamen 
vestigen en van wie zij hoe dan ook de geloofsovertuiging niet kon
den peilen, een „testimonium vitae" moesten vragen, een bewijs van 
goed gedrag. Elke parochiaan die ging verhuizen moest zon papier 
aanvragen bij zijn pastoor als hij zich elders binnen het dekenaat ging 
vestigen, bij de deken als hij naar een ander dekenaat vertrok, bij de 
bisschop als hij het diocees vaarwel zegde,519 Kon de immigrant 

М 1 ) Vergelijk Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 289-290. 
51ï) J. A. Jungmann, s.j., De eredienst van de katholieke kerk, (Roermond 1957) 
blz. 330-331. 
»") R.A.G.B. 3866, d.d. 20 december 1644. 
5M) De andere acht geroyeerde feestdagen zijn: Paulus' Bekering 25 januari; 
Petrus' Stoel 22 februari; H. Marcus 25 april; H. Lukas 18 oktober; H. Martmus 
11 november; H. Catbarina 25 november; H. Nicolaas 6 december; O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen 8 december (R.A.G.B. 3866). 
i15) R.A.G.B. 181 visitatio 1611 Vrasene: nemo venit habitatum ab Indudis in 
parochiam ex Hollandia; Sint Gillis ibidem: Duo apellenrat ex Hollandia; unus 
vocatur Judocus, habitat ex opposite ecclesiae; alter est chirurgus. 
5le) De Ram, a.w., dl. I, blz. 367. 

376 



geen testimonium overleggen of meende de pastoor in hem een ketter 
te bespeuren, dan diende onverwijld de curie ingelicht te worden. In 
een aartshertogelijk edikt van 31 december 1609 werd deze gedrags
lijn overgenomen en naast de pastoors kregen nu ook de baljuws een 
order tot toezicht op de immigranten.517 Wéér een taak die in dit 
randgebied van het diocees, tussen het protestantse Zeeland en het 
katholieke Vlaanderen, in open dorpen als Kallo en Polder van 
Namen, langs de scheepvaartroute naar Antwerpen, onder de rook 
van ketternesten als Sas van Gent, Axel, Liefkenshoek, Lillo, te
midden van vreemdsoortige hollandse dijkwerkers en nieuw-geset
telde boeren moeilijk te realiseren viel. Want het ging niet om de 
controle op grote zakenlui, op de zwervende marchandeurs of op een 
compagnie soldaten, maar op de lieden die van plan schenen zich 
metterwoon neer te zetten en wanneer kon dat moment bepaald 
worden? Hoeveel immigranten zullen hun pastoor of een hogere 
instantie om een testimonium gevraagd hebben? In de meeste geval
len waren dergelijke vertrekkenden desperado's van allerlei slag of 
van ketterij of van een misdrijf verdachte mensen die het deswege 
raadzaam achtten in stilte hun biezen te pakken en elders neer te 
strijken. 

De visitatoren — en weer vooral Triest en zijn dekens — mopperen 
voortdurend over de gebrekkige controle door de pastoor en de baljuw 
en juist zoals bij de schending van de feestdagen, dreigt Triest ook 
op het stuk van vreemdelingentoezicht de raad van Vlaanderen in te 
schakelen.51θ De vraag is weer of het iets uithaalde. Ook het bisdom 
van zijn kant kon in gebreke blijven. Al in 1620 sputteren de pas
toors over het niet toepassen van sancties door de diocesane recht
bank: waar bleef dan het effect van hun dreigementen en aanmel
dingen? 5 1 9 En die van het Hulsterambacht kregen weinig steun van 

617) Pasture, La restauration, blz. 35-36; Elias, a.w., blz. 22-23; Pireime, a.w., 
dl. IV, blz. 341. 
'1 8) D.V. 1630 noot in de marge, Sint Gillis: D. Decanus serio aget cum magistra-
tu ut assistant pastori in arcendo omnes migrantes eo sine testimonio; alioquin 
quod episcopus de iis conqueretur apud Concilium Flandriae. 
S1') D.V. 1620: responderunt omnes Promotorem curiae spiritualis Gandavensis 
non faceré officium, se deprehendere quod quicquid ipsi denuntiant, non sequatur 
puniüo, eoque in ventos abire eorum auctoritatem apud populum. 
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hun baljuw omdat hij binnen de veilige wallen woonde en zich zon
der vrijgeleide niet op het platteland durfde laten zien.520 Waar 
bovendien een aantal schepenen onder verdenking van ketterij stond, 
zoals in Polder van Namen,521 of waar de dorpsmeier zelf een no
toire ketter was zoals in Kallo,522 kwam van het toezicht op de vreem
delingen nog minder terecht. Behalve deze twee Scheldedorpen wa
ren grote parochies van het dekenaat zoals Sint Gillis, Wachtebeke, 
Hulst wel de meest gewilde toevluchtsoorden voor immigranten. De 
frequentie van de klachten lijkt daarop te wijzen.529 Uit het Hulster
ambacht zijn twee notities bekend;524 uit de overige plaatsen geen. 

Dit wil overigens niet zeggen dat de pastoor en de baljuw er 
minder waakzaam hoefden te zijn. De orthodoxie en de moraal van 
de gelovigen diende niet alleen voor infectie van buitenaf gevrij
waard te worden, ook infectiehaarden binnen de omheining moesten 
zij opsporen, pogen te saneren of tenslotte aangeven bij de curie.52S 

Tot deze kategorie behoorden de manifeste of gedoodverfde vrij
denkers en atheïsten, de nonpaschanten, de echtbrekers, de pros
tituées, de illegale exorcisten, de cafébezoekers tijdens de uren van 
de kerkdiensten en andere „defectuosi", die verondersteld werden de 

^ ) В. 136 Itinerarium 1627: praetor hic nullus cum habitat in oppido et vix 
audeat excuirere quia non habet salvum conductum. Hinc insolentiae et violatores 
festorum raro concipi aut reprehendí possunt. Et est commune malum per totum 
territorium. 
521) ibidem 1631: Polder van Namen: sunt tarnen de magistratu aliqui non parum 
de haeresi suspecti. 
5M) D.V. 1633: Locumtenens seu Stadthouder Baillivi Beverensis omnino suspectus 
est de haeresi cum matrimonio contraxerit coram ministro haeretico cuius et 
conciones fréquentant. 
5 И ) Hulst: R.A.G.B. 127 sub annis 1628, 1631, 1635, 1641; Sint Gillis: В. 181 
sub anno 1629; D.V. 1630; D.V. 1631; B. 136 Itinerarium 1629 (advenae hic 
promiscue admittuntur sine exhibitione testimonii probitatis et vitae), 1636; 
Wachtebeke: D.V. 1629; B. 181 sub anno 1637; B. 136 Itinerarium sub annis 
1633, 1637. 

5») Hontenisse: R.A.G.B. 181 Instructio 1629; B. 127 sub anno 1631. 
5 2 5) Elias, a.w., blz. 19-20; D.V. 1628 Sint Gillis: ubi defectuosos deprehenderit 
denuntiabit; Sint Jansteen: nulli sunt suspecti; D.V. 1629: Hengstdijk: inter 
quos nulli aperte suspecti; D.V. 1630 Sint Gillis: diligens hic pastor in defectu
osos annotando. 
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zorgenkinderen van de kudde te zijn.52β Onder Triest en Wandele 

passeren zij regelmatig de revue. Vooral de kettersgezinden, die het 

meest woonden in de dorpen langs de Schelde, in Kallo, Polder van 

Namen, Ossenisse, waar ze zich vrij bewogen onder de protectie van 

de nabijgelegen staatse forten 5 2 7 en in het veilige besef dat een pas

toor of baljuw zich wel tienmaal zouden bedenken vooraleer hen aan 

te pakken, uit vrees voor represailles van protestantse zijde.528 

De eerste informaties omtrent het doen en laten van de hervorm

den, in de voorgaande eeuw zo talrijk in Vlaanderen529 trof ik aan in 

de visitatieverslagen van bisschop Maes in 1611. Hij noteert geen 

personen maar vraagt naar de zogenaamde conventicuh — de ge

heime bijeenkomsten van kleine groepen dissidenten. In het hulster-

se dekenaat waren dergelijke vergaderingen onbekend; de weinige 

aanhangers van de Reformatie konden wel in Axel530 of ergens langs 

de Schelde ter predikatie. Maar wel meenden de zegslieden verno

men te hebben dat er zo nu en dan predikanten opdoken in Stekene, 

ш) Bijvoorbeeld: ketters in Hulst R.A.G.B. 127 sub anno 1643: famulus sculteti 
haereticus; Judocus Clinck; vidua Joannis Gheerincx; uxor Isacii Servaes etc; 
Nonpaschanten: D.V. 1630 Polder van Namen: multi haeretici vel athei, aliqui 
qui numquam satisfecerunt in paschate ut Adrianas Arientz, Adrianus Diericxsz 
Cramer, Cornelius Brandtwyck cum uxore, D. Wielandt cum uxore; Echtbrekers: 
Hulst, D.V. 1629: Joannis Gilisse vivit in adulterio uxore Axellis manente; castigatus 
fuit semel a Baillivo ob prolem subsecutam, atque ita non facile citari potest in 
Curia; exorcisten: Hengstdijk R.A.G.B. 181 sub 1630; prostituée's: Vrasene D.V. 
1633; Hontenisse 1628: duae sunt hic sórores Joanna et Catharina vande Voorde, 
quae fere in publico vivunt meretricio; monui pastorem ut diligentem adhibeat 
operam ad ipsas ejiciendas e parochia; dronkenschap: Hulsterambacht R.A.G.B. 
127, sub anno 1643. 
5«) Bijvoorbeeld Polder van Namen: D.V. 1626; D.V. 1630; B. 136 Itinerarium 
sub annis 1628 en 1643; Ossenisse D.V. 1628, 1639, 1641; Kallo: D.V. 1626, 
1631; B. 127 sub anno 1646. 
5 ! β ) D.V. 1633 Polder van Namen: In dies crescit iniqua quorumdam inclinatio 

ad audiendas condones haereticas in fortalitio. Quidquid hie statuatur aut ordine-

tur, nihil nisi cum magna prudentia et circumspectione, execution] mandari potest 

ob hostem vicinum, quem in aliquo offendere periculosum foret; Vergelijk Elias, 

a.w., biz. 19; Pasture, La restauration, biz. 38. 
e I ·) Elias, a.w., biz. 11-16; Janssens, a.w., di. I, biz. 38 e.v. 
5 3 0) A.E., I, fol. 40, d.d. 17 augustus 1612: ad propositionem factam per D. 

Archidiaconum de Incolis Wasianae commeantibus Axellam ad condones diebus 

dominicis, D.D. ordinarunt scribendum esse ad D. La Viche ut quantum fieri 

possit notentur, revocentur et eis prohibeatur. 
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in Nieuwkerke of te Sint Niklaas.531 In later jaren wordt nooit meer 
naar zulke conventícula geïnformeerd, maar dan gaan de visitatoren 
wel de vooralsnog schaarse verdachten noteren wier aantal natuur
lijk onder Triest sterk toeneemt. Hij en zijn dekens voeren namelijk 
een strengere controle uit, nu de tijdens het twaalfjarig Bestand 
kwaadschiks aangemeten clementie tegenover andersdenkenden weer 
afgelegd mocht worden. Hun wakend oog is permanent gericht op de 
dorpen Ossenisse, Polder van Namen, Hontenisse. Daar vinden ze 
de heretieken; hun doen en laten wordt op de voet gevolgd.632 In 
Polder van Namen is ongeveer iedereen suspect: zou er geen mis in 
de kerk zijn, geen pastoor in het dorp, dan had het meer weg van 
een nederzetting van ketters dan van katholieken, luidt Wandele's 
duidelijke mening in 1629.5S3 Het dorp is in zijn ogen een vergaar
bak van verdachte elementen. Een zekere Henri d'Olislagher, van te 
voren als ketter geregistreerd onder de parochie Hontenisse, ver
huisde met vrouw en kinderen naar Polder van Namen; zo ook een 
zekere Cornells de Wevere, Joost Vierendeel en Abraham vande 
Wercke.5S4 Ze voelen zich daar temidden van hun consorten en 
onder de schutse van het fort Sint Anna meer op hun gemak dan 
elders. Deken Wandele ziet er geen heil in deze of gene van de 
gewone luitjes ter correctie naar de diocesane rechtbank te sturen. 
Vóór allen zouden de ртаесіриі van het dorp — de notabelen — 
duchtig gestraft moeten kunnen worden.5S5 Hoe illusoir dit is beseft 
hij maar al te goed. Onder die notabelen zijn uitheemse financiers-
herdijkers als Adriaan en Cornells Brandtwijk en de dijkgraaf Wie-
landt. Wie zal het in zijn hoofd halen over hen de zweep te leggen? 
De families zullen van huis uit waarschijnlijk tot de gereformeerde 

*31) R.A.G.B. 167/2 visitano Maes 1611 sub Hulst didt quod non, nisi quod 
sit rumor de Stekene, quo saepius veniunt ministri; В. 181, visitatio 1611 viasene: 
ni] intellexit de conventiculis; dicit se intellexisse de Nieukercke et Sto Nicolao 
quod ibi fieient conventícula. 
м г ) D.V. 1628 Ossenisse: multi suspecti et aliquot aperte haeretìci. 
δ33) D.V. 1629: nisi pastor esset et ecclesia in qua sacrum celebratur, potius 
terram haereticorum quam catbolicorum putarem; vergelijk hoofdstuk Π, biz. 
123-124. 
5») D.V. 1628, 1629, 1630. 
•и) D.V. 1630: nee speranda emendatio nisi quidam e praecipuis insigniter 
castigentur. 
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religie behoord hebben. Ook is het nog aannemelijk dat de kerksheid 
van hun katholiek gedoopte onderhorigen en dorpsgenoten hen wei
nig interesseerde. Maar opzettelijke dwarsdrijverijen als bijvoorbeeld 
een bevel tot arbeid op een katholieke feestdag, geen vrijheid in het 
vleesgebmik op daarvoor verboden dagen, laat staan een hetze tegen 
pastoor of kerk, het is in de bronnen niet met de vinger aan te wij
zen. Ik geloof niet dat de notities in de rapporten in die zin verstaan 
mogen worden. Veeleer lijkt het me zo gesteld: méér dan elders zijn 
er in Ossenisse en Polder van Namen onkerkelijke katholieken. Zoe
kend naar een verklaring wijzen de dekens naar de vrijzinnige nota
belen of de nabije ketters. Dat zijn de zondebokken en konden we die 
maar de woestijn in sturen, lijken ze te denken. 

De criteria die de dekens bij hun verdachtmakingen bezigen zijn 
steeds negatief: de betrokkenen leven niet zo als een katholiek be
hoort te leven. Een positief argument voor de aangewreven ketterse 
gezindheid, bijvoorbeeld het bezoeken van de hervormde kerkdien
sten, wordt nimmer genoteerd. Het blijft bij onderstellingen. Een be
hoedzame houding tegenover de dekenale jeremiades is dus wel ge
past. In Ossenisse woont de financier-herdijker Arnold vander 
Burcht, naar ik vermoed uit Antwerpen afkomstig. Hij is in deze 
parochie een man van hoge importantie. Deken Wandele noemt hem 
echter een publiek schandaal: de prominente heerboer laat zich niet 
in de kerk zien, wandelt tijdens de kerkdiensten langs zijn akkers 
„quibus avertit populum ab ecclesia" — door dergelijke dingen houdt 
hij het volk van de kerk af en stelt zijn persoonlijke geloofsovertui
ging in verdacht licht. In 1629 ligt er een dagvaarding voor de 
diocesane rechtbank gereed „ob haeresim" — op grond van ketterij. 
Ze is echter nooit ten uitvoer gebracht: men ziet zijn gedragingen 
maar door de vingers om redenen die de bisschop — maar ons niet — 
bekend zijn.53e Vander Burcht verhuisde in 1631 naar Antwerpen, 
maar liet zich nadien zo nu en dan nog eens zien in Ossenisse. Geen 
enkele dekenale notitie wijst er op dat dit dorp na zijn vertrek een 
katholieker leefpatroon aannam. En hoe weinig de protestantse ge
loofsovertuiging eigen was aan de Vander Burchts blijkt wel uit het 

"·) D.V. 1628; D.V. 1630: ritatus fuisset ob haeresim, sed ob causas Rmo Dno 
notas, hactenus cum eo dissimulatum. 
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feit dat zoon Frans, die de hofstede in Ossenisse overnam, door deken 

Wandele geprezen wordt als goed katholiek. Hij is wel de vader van 

een onecht kind, maar in 1626 had hij toch de kerk en de armenkas 

van Ossenisse de renten van drie gemeten landbouwgrond gelega

teerd. 5 3 7 Wandele's hartgrondige ergernis lijkt me eerder gewekt 

door een zekere eigengereidheid in Vander Burcht dan door diens 

heretieke inslag. En wat te denken van die door deken Wandele zo 

vaak als gevaarlijke ketters gebrandmerkte mannen als Wielandt en 

Brantwijck,538 die bij de venditie van de kerkinventaris van Osse

nisse op 26 juli 1627 het schilderij en het houtwerk van het hoog

altaar kopen en een kazuifel met stool?5 3 9 Op het eiland van Den 

Doel, behorend tot de parochie Kallo, wonen ook veel kettersgezin-

den, maar geen van hen wordt door Wandele zo op de voet gevolgd 

als een van de genoemde notabelen uit Polder van Namen of Osse

nisse. 5 4 0 

In de overige parochies van het dekenaat schijnen geen van her

vormd geloof verdachten gewoond te hebben. Geen rapport spreekt 

er over. Het is echter een riskante zaak om, zoals deken Wandele 

doet, de nonpaschanten in de paar Scheldedorpen bij de heretieken 

te schuiven en die in de andere parochies niet, al worden ze er wel 

bedreigd met de смгіа spiriiualis. In zijn Rehtio ad Limina van 1645 

schrijft Triest dat er onder de tienduizend communicanten van het 

dekenaat Hulst „gemakkelijk" tachtig ketters aan te wijzen zijn.5 4 1 

Dit moeten we op zijn gezag aannemen; het is mij uit de geraad

pleegde bronnen niet duidelijk geworden waar die dan wel huisden. 

Triest deelt niet mee welke criteria zijn zegslieden zouden gebruikt 

hebben bij de selectie van die tachtig. Zijn het de liberale polder

potentaten met hun verwanten, knechten en meiden? De katholieke 

nonpaschanten? De al te loslippige blaaskaken onder de parochianen? 

De vrome en verdoken wonende dissidenten? De enkelingen die een 

hervormde kerkdienst bijwoonden? Wel verklaart de bisschop het 

«7) R.A.M. 389. 
53S) D.V. 1628; D.V. 1631. 

" · ) R.A.M. 201. 

s«) D.V. 1616; D.V. 1632; zie hoofdstuk II, blz. 204. 
5*1) R.A.G.B. 3768: communicantes in hoc archipresbyteratu plus minus 10.000 

inter quos facile notantur 80 haeretici; Vergelijk De Kok, a.w., blz. 52. 
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lage niveau van katholiciteit in enkele dorpen van het Hulster
ambacht met een verwijzing naar de pastoors, die niet voldoende 
onderlegd zijn om de van ketterij geïnfecteerden te kunnen terug
voeren naar de schoot van de Kerk.542 Een echte ketterjager lijkt 
Triest me toch niet geweest te zijn. Wandele had er, dunkt me, meer 
van weg. De bisschop zal de publieke gedragslijnen gevolgd hebben, 
de tolérance bienveillante tegenover bescheiden, vrome dissidenten, 
de politiek van de zachte stem die lokt, de milde hand die paait.S43 

De baljuw zal dit op zijn manier ook gepraktizeerd hebben en de 
hervormingsgezinden met rust gelaten, zolang zijzelf zich rustig 
hielden. In feite is door de diocesane rechtbank geen van het ware 
geloof afdwalende broeder uit dit dekenaat gestraft. Ook de baljuw 
of zijn meiers hebben er hoogstwaarschijnlijk nimmer een opge
bracht. Hij mocht er de beste maatjes mee zijn, maar hij was nu 
eenmaal wettelijk verplicht hen in het oog te houden. 

Bij de beoordeling van de samenwerking tussen de pastoor ener
zijds en de magistraat en baljuw anderzijds moeten we bedenken dat 
de visitatierapporten vooral defecten registreren; dat synodale decre
ten en vorstelijke edikten irreëel konden zijn, méér van de lokale 
autoriteiten eisten dan dezen konden realiseren; dat bisschop en de
kens hen deswege wellicht meer verweten dan billijk was; dat Triest 
te formeel-juridisch en scrupuleus vasthield aan kerkelijke stand
punten en bepalingen en geneigd was het gelovige en morele leven 
en de volgzaamheid van de simpele parochianen op voorhand pessi
mistisch te waarderen. Ik meen dan uit de rapporten te kunnen 
beluisteren dat de samenwerking tussen de lokale geestelijke en 
wereldlijke overheden gemoedelijk verliep, zonder evidente of per
manente spanningen maar ook zonder inspiratie of enthousiasme; 
dat ze het strenge, paternalistische patroon van regering en bisdom 
op hun eigen wat gezapige wijze voorhielden aan de mensen in de 
parochies: wees braaf, vroom en werkzaam, geen vrijzinnigheid of 
losbandigheid, doe wat je gezegd wordt en in de hemel krijg je je 

**·) R.A.G.B. 3768: quia pastores non videntur tam docti ut commode ülos 
possint ad gremium Ecclesiae reducere. 
6 ω ) D.V. 1626 Polder van Namen, noot in de marge: incitandi haeretici boni 

artibus ut convertantur ad veram religionem; item D.V. 1630, 1631. 
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beloning; dat ze, zelf met zwakheden behept, tegenover de schen
dingen van zon- en feestdagen en tegenover de veelsoortige misstap
pen van de parochianen een mild standpunt innamen, milder dan 
door bisschop en regering toegestaan werd; dat ze de reformatori
schen van geloof lucht en leeftocht lieten, als ze maar geen onrust 
stookten. 

§ 3. De pastoor en zijn gelovigen 

Veel aspecten van de religieuze restauratie in de parochie van het 
hulsterse dekenaat zijn in het voorafgaande al ter sprake gekomen. 
We zouden ze de organisatorische aspecten kunnen noemen; een 
stramien dat geschikt zou moeten zijn om geloofsverkondiging en 
geloofsbeleving in orde en rust te laten gebeuren en gedijen. De 
nimmer aflatende bekommernis van de bisschoppen rond het herstel 
van het kerkgebouw en het katholieke levenspatroon, rond de pas
toor en zijn leefsituatie, rond de prominenten in de parochiële samen
leving was uiteindelijk dáárop gericht. Waar de legers van Zijne 
Katholieke Majesteit de weg vrijmaakten, begonnen de bisschoppen 
nijver de scheuren in het kleed van de Moederkerk te repareren, 
gesterkt en geleid door de ralliement des forces van concilies en 
synodes. De katholieke restauratie mocht pas geslaagd heten als de 
ware eredienst en de ware geloofskennis het dagelijks leven van 
stad en land weer sierden. De bisschoppen boden de pastoors de 
voorwaarden daartoe: reglementen voor de kerkdiensten en de ver
kondiging. Daarmee is ook de indeling gegeven van wat nu volgt: 
eerst de kerkelijke erediensten; dan de preek en de ka téchese. 

A. De eredienst 

Het is vanzelfsprekend dat bisschoppen en dekens bij hun visi
taties nooit informeerden of er op de zon- en feestdagen een mis 
gecelebreerd werd. Dit fundamentele gegeven van de katholieke 
kerk stond boven alle twijfel: waar een pastoor is, wordt de zon
dagsmis opgedragen. De vraag die we dan wel zouden verwachten: 
bezoeken de gelovigen deze mis trouw?, wordt echter evenmin ge
steld. 

384 



Bisschop Maes vroeg tijdens zijn oriëntatiereis van 1611 naar het 
uur van de zondagse viering en naar de preek en noteerde er soms 
bij: „hij heeft veel toehoorders bij zijn preek",544 waaruit we dan 
zouden kunnen concluderen: dus ook in de mis. Maar in sommige 
parochies werd vóór de mis gepreekt en blijft deze conclusie dan 
gelden? Waarschijnlijk wel, maar het is niet zeker. Er worden in alle 
geval nooit cijfers of schattingen gegeven over het aantal parochia
nen dat de mis zelf bijwoonde. Ook niet onder bisschop Triest. Als 
deze in 1623 zijn episcopale arbeid inzet met een grote enquête, wil 
hij alleen weten op welk uur de zondagsmis begint.545 De antwoor
den zijn eensluidend: om negen uur. Dat was zo ook al tijdens de 
visitatie van bisschop Maes in 1611, met als enige uitzondering 
Sint Gillis, waar in de zomer de mis om negen uur begint, in de 
winter om tien uur.54e Alom is negen uur als de meest geschikte tijd 
gekozen en de synode van 1613 fixeerde in zijn gelijkluidend voor
schrift dus een traditie, waarvan in den vervolge alleen in overleg 
met de deken afgeweken mocht worden.647 Het is de „recta hora" 
zoals Wandele het noemt en de pastoor mag met die tijd niet wille
keurig omspringen, want dat is erg vervelend voor de parochia
nen. 51θ Het zijn maar een paar pastoors wie dit onfatsoen wordt aan
gewreven, de overigen kunnen wel als punctueel geprezen wor
den.5 4 9 

De mis van negen uur is in de meeste parochies de enige 
geweest. Het zogenaamde bineren was niet toegestaan, zelfs niet 
wanneer twee parochies door één pastoor bediend werden. Hengst-

544) R.A.G.B. 167/2 Hulst 1611: habet frequentem populum in eius condone; 

intersunt cirater 300, B. 181 Vrasene 1611: habet fréquentera auditorium drciter 
400. 
bis) Tit. IV, q. IV. an certa hora et qua fiat missa et concio diebus dominicis 

et festis. 

»ω) R.A.G.B. 167/2 visitatio 1611 Hulst, Hontenisse, Hengstdijk; B. 3568: Wachte-

beke; B. 181 visitatio 1611 Vrasene en Sint Gillis: singulis dominicis es festis 

canit aestate bora nona et hyeme hora 10 sacrum. 

»«) De Ram, a.w., ál. IV, biz. 87. 
^18) D.V. 1623 Pauluspolder: pastor valde serio offidum célébrât cum satis magno 
incommodo parochianorum. 
"») Bras in Pauluspolder (D.V. 1620, 1623, 1629); Boronaige in Vrasene (D.V. 
1633; B. 181 Instructio 1637); De Witte in Verrebroek (В. 181 Instructio 1641). 
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dijk en Pauluspolder verkeerden in deze situatie tot 1616 en hun 

pastoor, Jan Ryckenroy, celebreerde er „altemis dominicis", beurte

lings. 5 5 0 Paulus vande Velde bineerde in Kallo in 1628; hij las een 

mis in de parochiekerk tussen acht en negen en daarna een in het 

fort Sinte Marie. Deken Wandele stond er van te kijken en rappor

teerde het direct naar het bisdom. 5 5 1 Een tweede mis op zon- en 

feestdagen was alleen mogelijk in die parochies, waar een kapelaan 

fungeerde en die deed dan steeds het „sacrum matutinale", de ge

lezen vroegmis. Zulke parochies waren: Hulst, Vrasene en Sint 

Gillis.552 Wachtebekc kreeg in 1630 een kapelaan, die primair 

desemtor voor Zuiddorpe zou zijn.553 In 1634 werd Zuiddorpe zelf

standig, maar Wachtebeke behield zijn kapelaan.554 Een uitzonde

ring op de regel was de parochie Hontenisse, die geen kapelaan had 

maar wel een eerste mis op de zondagen. De pater-rentmeester van 

de uithof Ter Zande kwam dan assisteren.5δ5 

De mis van negen uur was altijd een gezongen mis. De visitatoren 

zeggen dan dikwijls: canit sacrum, celebrai missam cantatam — hij 

celebreert een gezongen mis. Toen pastoor De Roy van Kallo in 1633 

de gewoonte aannam alleen maar een gelezen mis te doen bij gebrek 

aan een zanger, noemde bisschop Triest dit kortweg een flauw 

smoesje; de pastoor verdiende genoeg om vanuit Beveren een mis

dienaar mee te brengen en de koster zou dan kunnen zingen.55e De 

gelovigen schijnen overal genoegen genomen te hebben met de ge

ringe keuze tot kerkbezoek op de zondagen. Nergens wordt ook maar 

een spoor van ontevredenheid gesignaleerd. Ze mopperden wel over 

äM) R.A.G.B. 167/2 visitatio 1611; zie hoofdstuk II, blz. 175, noot 477. 
551) D.V. 1628 Kallo. 

«*) Visitatio Maes 1611 in Hulst (R.A.G.B. 167/2), in Vrasene en Sint Gillis 
(B 181.). 
55Э) D.V. 1630; zie hoofdstuk II, blz. 242. 
" 4 ) R.A.G.B. 155; B. 127 sub 1641. 
3 " ) R.A.G.B. 167/2 visitatio 1611. 

" · ) D.V. 1633: pastor legit sacrum ordinarie dominicis et testis; dicit se cantare 

non posse defechi cantoris qui respondeat; custos namque dum sacro inservit, 
simul cantare nequit. Noot in de marge: Non videtur admittendum excusatio 

frivola pastoris divitis, quasi non posset saltern illis diebus secum ducere ex Beveren 
unum juvenem qui missae inserviat, quare monebit eum ut missam cantet et sub 

ea concionetur. 
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een te laat beginnen of over een te lang rekken van de mis,S57 maar 
nooit over het minimale aanbod, wat toch voor veel mensen in die 
streken en in die tijden grote bezwaren moet opgeleverd hebben. 
Misschien dat het bisdom juist om deze geringe service wel clement 
moest staan tegenover onregelmatig kerkbezoek. 

Ook naar de devotie en het gedrag van de priester en de gelovigen 
tijdens de mis werd bij de visitaties geïnformeerd. Bisschop Maes 
noteerde in 1611 tevreden dat er in de kerken niet gekletst werd of 
rondgelopen559 en zelfs de precíese deken Wandele laakte alleen 
maar enkele staaltjes van liturgische folklore, die hij wel kon saneren, 
maar niet afgeschaft kreeg. In Vrasene nuttigden de gelovigen na 
de communie allen de ablutiewijn met één en dezelfde lepel uit een 
tinnen schaal „zoals ze thuis doen bij de brandewijn". Wandele vond 
het maar een onsmakelijke bedoening en deed de pastoor het voorstel 
aan de hand om maar liever glazen of nog beter zilveren napjes te 
gebruiken. Toen Triest dit las, pende hij kortaf in de kantlijn: deze 
gewoonte afschaffen!559. Verrebroek kende ook zo'n traditie, al werd 
ze pas in 1629 ontdekt. Deken Wandele gaf daar eveneens de raad 
om een glas te gebruiken in plaats van die ene lepel.5eo Daarna horen 
we er helaas niets meer over. Toch zou het interessant zijn de origine, 
de zin en het verloop van deze blijkbaar lokale traditie na te gaan, 
als een facet van de volksvroomheid. Is het een „verwaterde" vorm 
van de communie onder twee gedaanten of een praktijk met bij
gelovige inslag? Ging het wel of niet gepaard met de normale wijze 
van communiceren? Dat bisschop Triest erop tegen is, ligt dunkt me, 
wel in de lijn van zijn „jansenistische" spiritualiteit. Typerend 

M') D.V. 1614 Hontenisse: peccai dictus pastor (i.e. De Molenaere) quia nimis 
sero finit sacrum summum; monui; B. 181, Vrasene 1637. 
559) R.A.G.B. 181 visitatio 1611 Vrasene en Sint Gillis: in ecclesia non fiunt 
aliquae confabulationes nee deambulationes. 
ss») D.V. 1626: Vidi aliquoties hic malam ut mihi videbatur consuetudinem quod 
communicantes per ordinem párvulo quodam cochleari ex scutella stannea vinum 
ablutionis sumerent, custode scutellam tenente et quisque cochlear illud in os 
iminitteret, quod fortassis aliquibus ad nauseam movere posset et satis absurdum 
mihi videbatur tanto magis quod potatores vini adusti simili utantur consuetudine, 
unde monui pastorem ut imposterum honestioribus vitris vel si possit syphulis 
argenteis populo det communicanti. Noot in de marge: abroganda haec consuetudo. 
seo) D.V. 1629; D.V. 1630: non amplius consumitur ablutio cum cochleari sed ex 
vitro. 
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daarvoor is ook het volgende biechten en comuniceren in de paastijd 
is een streng gehandhaafd en gecontroleerd voorschrift.561 Wie dit 
verzuimt toont zich minstens wankel in het geloof. Daarentegen 
komt het communiceren op de gewone zondagen nooit ofte nimmer 
in de rapporten ter sprake. De pastoors wordt ook nooit gevraagd 
de gelovigen er toe aan te sporen. In zijn Relatio ad Limina van 1645 
vertelt Triest wel dat veel gelovigen meer dan voorheen wekelijks 
biechten en communiceren,582 maar hij moet deze vrome evolutie 
dan toch uit andere bronnen vernomen hebben dan uit de rapporten 
of uit zijn eigen notities.563 De betekenis van de communie als deel
name aan de zondagse misviering is waarschijnlijk geen primair punt 
van katechese geweest. In tenminste één parochie heerste een ge
woonte die er wel een volkomen tegenstelling mee vormt: in Wach-
tebeke gingen de mensen gewoonlijk al na het Paternoster de kerk 
uit.564 Bisschop Triest wil dat de pastoor en de deken hiertegen op
treden, desnoods met inschakeling van de magistraat en de bal
juw. 56ä Zelfs nog in 1641 moet hij er op terugkomen, maar ook dan 
hindert hem niet het eventuele verzuim van de eigen communie. 
Het voorschrift luidt: tot het einde toe blijven en daar hebben de 
gelovigen zich aan te houden.5в6 

Over de houding van de priester bij het celebreren van de mis zal 
de visitator wel geïnformeerd hebben bij de koster en de parochiële 

•*») Bijvoorbeeld D.V 1632 Hulst, D V 1631 Hontemsse, D.V. 1630 Hengstdijk; 
В 127 Sint Jansteen 1640, B. 181 Zuiddorpe 1641, Α Ε Ι . , fol. 22 d d. 1613 

quicumque non satisfecent praecepto ecclesiae de annua confesione et commumone 

m Paschate denuncietur. 
5eï) R A.G B. 3768 sub 1645 devotio populi in tantum crescit ut iam singulis fere 
diebus domimcis pluies confiteantur et commumcent, quam solebat in maionbus 

anni festivitatibus 
^3) Het zou met onmogelijk zijn dat Tnest op dit punt de eminente romeinse 

lezer van zijn verslag welbewust om de (gentse) tuin leidde. Een evolutie van de 

vroomheid naar een wekelijkse com unie lijkt namebjk met aan te sluiten bij zijn 
jansemstische ideeën. Vergelijk Ceyssens Rondom de studie van P. Wtlhert over 
ztjn oorsprong van het jansenisme in België, in Jansenística minora, dl. X, 
(Mechelen z.j.), blz. 40-41. 
5 β 4) R.A.G В. 127 sub 1636 Ordinane post orationem domuucam in missa populus 

egreditur. 
ш) R.A.G.B. 181 Instructio 1637: Omnem adhibeat dihgentiam ut abrogetur illa 
prava consuetudo egrediendi statim cantata oratione dominica. 
50") R A G B 181, Instructio 1641. 
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notabelen. Weinig klachten zijn in de rapporten genoteerd, merk
waardig weinig zelfs, als we terugdenken aan de pastoors in het 
tweede hoofdstuk die opvielen door een weinig clericaal gedrag. 
Misschien mogen we hier ook stellen dat de parochianen veel 
eigenaardigheden van hun pastoors verdroegen, in en buiten de kerk, 
zolang hij het niet te bont maakte. Dat moet dan Paulus Bras van 
Pauluspolder wél gedaan hebben toen hij in 1626 beurtelings de 
mannen en de vrouwen onder zijn toehoorders in hun waardigheid 
aantastte567 en ook Petrus Stevens van Ossenisse in 1628, die zich 
onder de mis meer als komiekeling gedroeg dan als priester. Deken 
Wandele wilde dit wel eens met eigen ogen zien en hij schreef de 
bisschop dat hij van plan was er een keer naar toe te gaan, zonder 
van te voren iets te zeggen.5ββ 

In maar weinig parochies werd buiten de zondag een mis opge
dragen. De pastoor was er niet toe verplicht, tenzij op grond van 
fundaties en nergens is er een bisschoppelijke aansporing om ook 
eens „ex devotione" buiten de zondagen te celebreren. In de grote 
kerk van Hulst was er dagelijks te zes uren een gelezen en dan om 
zeven uur nog een gezongen mis.56g In sommige andere kerken werd 
wekelijks een mis gezongen op de donderdag (de votiefmis ter ere 
van het H. Sacrament) en op de zaterdag (de votiefmis ter ere van 
O.L. Vrouw). Aldus gebeurde het te Sint Gillis, te Hengstdijk en te 
Pauluspolder.570 In Verrebroek, waar de documenten van de fun
daties onvindbaar bleven, werd eenmaal in de week „per provisio-
nem" aan alle vrome intenties van de stichters voldaan door een 
soort verzamelmis.571 Was er geen verplichting of geen intentie dan 
werd in de week geen mis gelezen. Voor niets gaat alleen de zon op. 

De diocesane synode van 1613 zag de vrije middaguren op de 

5") Zie hoofdstuk II, blz. 180. 
M e ) D.V. 1628: pastor hic tam mirabili modo celebrai ut potius bistrionem quam 

sacerdotem referat, ut mihi saepe relatum est. Statui ipsemet excurrere ex improviso 

ut videam. 

«»·) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611. 
s ' 0 ) R.A.G.B. 181 visitatio 1611 Sint Gillis: donderdag en zaterdag; D.V. 1626 

Hengstdijk: donderdag en zaterdag; ibidem Pauluspolder: zaterdag. 

" ' ) D.V. 1626. 
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zon- en feestdagen denkelijk als een erg grote verleiding tot ongepast 
vertier in de herbergen, want ze wenste dat de pastoors in die uren 
het lof of de vespers zouden doen als een soort afleidingsmanoeuvre 
voor de gelovigen.572 Het was een poging in alle parochies als devotie 
in te voeren wat slechts in enkele gedaan moest worden op grond 
van fundatieverplichtingen. Toen bisschop Maes in 1611 het deke
naat bezocht, werd in Hulst elke dag het lof gecelebreerd, maar de 
vespers alleen op de feestdagen. Dat dagelijkse lof kwam niet voort 
uit een vrome traditie, maar diende ter vervanging van de voortijds 
dagelijks gezongen, inmiddels door personeelsgebrek onmogelijk ge
worden „horae canonicae" oftewel kerkelijke getijden, een aanpassing 
die al door bisschop Jansenius was ingevoerd.573 Te Sint Gillis was 
er in 1611 lof op zondag en vespers op de feestdagen. Bij de 
enquête van 1623 bleken de vespers geheel weggevallen te zijn, 
terwijl het lof een dagelijks plaatsje in het parochieel leven veroverd 
had. De pastoor verzekerde dat dit dagelijks lof niet gebeurde op 
grond van fundatie. De conclusie laat hij dan verder aan het bisdom: 
deze devotie is ontsproten aan de pastoor.574 

Ook in Vrasene valt een evolutie te constateren in deze vorm van 
Sacramentsverering, zij het dan niet in een mate als bij de vorige 
parochie. Was er in 1611 slechts op hoge feestdagen lof en vespers, 
in 1623 zijn de vespers verdwenen, maar lof is er dan op alle feest
dagen, bovendien op de zondagen van de advent en de vasten.575 

Hontenisse kende in 1611 de gewoonte van het zondagse lof vóór 
de hoogmis; de vespers werden slechts op feestdagen gezongen en 
dan in de namiddag.576 Ik heb niet kunnen ontdekken of er nadien 
veranderingen zijn aangebracht, maar ik vermoed dat het lof op den 
duur wel naar de namiddag zal zijn verplaatst. De pastoor van 
Wachtebeke schreef in 1623 dat hij op hoge feestdagen vespers én 
lof celebreerde en op de gewone zondagen alleen het lof. Ook in 
deze parochie gebeurde het „ex devotione et pia consuetudine" — uit 
devotie en om het vroom gebruik, dus zoals de synode van 1613 het 

"*) Diocesane synode 1613 De Ram, a.w., dl. IV blz. 91 . 
" ' ) R.A.G.B. 167/2 visitatio 1611. 
5 ") R.A.G.B. 181 visitatio 1611; B. 2098 Status Ecclesiae 1623. 
575) R .A.G.B . 181 visitatio 1611; B. 2113 Sta tus Ecclesiae 1623. 
s ; e ) R .A.G.B. 167/2 visitatio 1611. 
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zich voorgesteld had. 5 7 7 Omwille van die devotie deed ook pastoor 

Bartholomeeussen van Sint Jansteen het lof, maar slechts zo nu en 

dan. 5 7 8 Volgens bisschop Triest werden in Pauluspolder op de hoge 

feestdagen alleen de vespers gezongen.5 7 9 Resten nog Kallo, Verre

broek, Polder van Namen, Ossenisse, Hengstdijk en Zuiddorpe waar, 

als we afgaan op de zwijgzaamheid van de visitatoren, noch vespers 

noch lof behoorden tot de kerkelijke celebraties. 

Het blijkt dus dat in de grotere parochies van het dekenaat gevolg 

is gegeven aan het voorschrift van de synode van 1613, terwijl de 

kleine parochies er nauwelijks of in het geheel niet toe kwamen. 

Zelfs Triest en Wandele hebben hierin geen verbetering kunnen 

brengen. De mensen vroegen er blijkbaar niet om, de pastoor taalde 

er niet naar, en evenmin de koster, want zomin lof als vespers „ex 

devotione" brachten geld in het laatje. Alleen de pastoor van Osse

nisse voerde in 1631 redelijke excuses aan: zijn parochie kon geen 

vespers invoeren bij gebrek aan boeken en aan auditorium. 5 8 0 Dit 

is ook de enige maal dat er sprake is, en dan nog maar vaag en 

volstrekt negatief, van interesse van de kant der gelovigen voor lof 

of vespers. Deze diensten hebben waarschijnlijk slechts een mini

male belangstelling gekend en het zal geen verbazing wekken dat 

veel pastoors ze zagen als een nare last op de zondagnamiddag. Die 

van Sint Gillis stelde ze maar uit tot de avond en deed ze dan bij 

het licht van een kaarsje, Γ'βι iets dat volgens Wandele in strijd 

was met de voorschriften, terwijl zijn collega's van Hontenisse, 

Vrasene en Wachtebeke ze om elk wissewasje achterwege 

lieten.5 8 2 

We kunnen er in komen dat het somber gebrom van de latijnse 

vespers de parochianen wellicht niet tot meedoen kon verlokken. 

Ook de Vlamingen van die dagen zullen eerder op te porren zijn 

geweest voor feestelijker en levendiger liturgische vieringen zoals 

5 7 7 ) R.A.G.B. 1987 Sta tus Ecclesiae 1623. 
3 · 8 ) R.A.G.B. 3595 Sta tus Ecclesiae 1623. 

»·) R.A.G.B. 127 sub 1631. 
5 e o ) ibidem: n u l l a e d i c u n t u r hic vesperae defectu l ibrorum et a u d i t o r u m . 
5 β 1 ) ibidem 1628: vesperae n o n f iunt hora convenient i sed sub seram vesperam 

et cum lampadibus. 

w) D.V. 1633. 
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de processies. In Kallo, Ossenisse en Zuiddorpe schijnen er nooit 
gehouden te zijn, maar in alle andere parochies waren het graag 
bezochte volksfeesten, hier en daar vergezeld van de nodige mis
bruiken. Hulst had wel de langste en plechtigste processie, want 
daarin schreden alle seculiere en reguliere clerici van de stad mee, 
de eigen magistraat en die van Hulsterambacht, de gouverneur, de 
baljuws, de garnizoensofficieren en hun compagnieën, de broeder
schappen, de gilden, het koor en de fluitisten van de kerk. De 
clerici, de magistraten en de andere hoge heren zullen genoeg
zaam de vereiste devotie en staatsie opgebracht hebben, want hen 
wachtte na afloop de prettige attentie van het „wyngelt", zoals de 
stadsrekeningen vanaf 1596 dat noemen. Het was drie schellingen 
per persoon „ende dobbel veur deghene draghende de cyborie". 
Hulst kende twee processies: op Sacramentsdag en op de tweede 
pinksterdag, de tweede nog grootser dan de eerste, want het was 
de „processie civitatis", meer een stedelijk dan een kerkelijk 
feest.5вз In Hontenisse trok de processie uit op de zondag na Sint 
Jan Baptist en op die na Maria Hemelvaart; te Sint Jansteen en 
Verrebroek alleen op Sacramentsdag.584 In Polder van Namen, 
waar zoveel ketterse soldaten en dijkwerkers rondhingen, durfde 
deken Wandele het in 1630 aan een Sacramentsprocessie te or
ganiseren „pro prima vice ab hominum memoria" — voor het eerst 
sinds mensenheugenis. De meisjes van het dorp zouden graag 
ter opluistering een Lievevrouwebeeld kopen en zij lieten de bis
schop vragen of hij dit beeld op zijn kosten mooi wilde aankleden. 
Dit zal Triest in het hart getroffen hebben: hij beloofde een 
schitterende mantel voor het beeld.5β5 Het is echter de vraag of 
deze processie nog vaak gehouden kon worden; in 1632 had de 
pastoor er al een zwaar hoofd in wegens de ketterse soldaten.588 

Hengstdijk hield een processie op beloken pasen en een op het 

ш) R.A.G.B. 167/2 visitatio 1611. 
ш) D.V. 1614; R.A.G.B. 3595 en B. 2099 Status Ecclesiae 1623. 
5 e 5) D.V. 1630. puellae libenter emerent imaginem B. Virginis, rogantes ut Rmus 

Dnus eandem pulchra veste ornare dignetur. Noot in de marge: Excitetur Decanus 
puellas ut emant insignem statuam B.V. iisque addicet Episcopum daturum 

insignem chlamydem. 
**>) D.V. 1632. 
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feest van het heilig Kruis,587 Smt Gillis een processie op Sacra
mentsdag en op de naamdag van de kerkpatroon „qui vocatur de 
kermisse"; Vrasene trok uit op de vierde zondag na pasen.δ8β Over 
wanordelijkheden of zonderlinge gebruiken bij deze processies wordt 
niets gezegd. Ook de „ludi théâtrales" die in vroeger dagen wel in 
de stoet werden opgevoerd en waarnaar de Status Ecclesiae van 
1623 nog informeerde,589 schijnen in het hulsterse dekenaat niet 
meer voorgekomen te zijn. 

Alleen de processie van Wachtebeke, op de zondag na Sint Jan 
Baptist in juni, wist nog lang te ontglippen aan de post-tridentijnse 
dressuur van de gentse curie.590 Op die zondag na Jan Baptist werd 
naar oud gebruik een groot kruis meegesjouwd in de langdurige 
stoet, onder het zingen van vrij banale liederen. Deken Maeye 
ergert zich er aan, schrijft en praat met de baljuw en de notabelen: 
hij wil de hele optocht korter, ingetogener en zonder gek gezang.591 

Een dergelijke ingreep was trouwens naar de wens van de bisschop, 
die in mei 1613 de dekens gevraagd had overal de processiegebrui-
ken in revisie te nemen.592 Een jaar later, in 1615, meldt Maeye 
zijn succes: de processieweg is ingekort tot twee mijl en alles ver
loopt nu in piëteit en ordelijkheid.59S Denkelijk heeft Maeye nadien 
niet meer gecontroleerd en vonden de Wachtebekenaars dat vroom
heid niet per se in een somber gewaad gehuld hoefde te gaan of aan 
een te korte leiband. In 1629 hoorde de rechtzinnige opziener Wan
dele dat de oude banden losgewrikt waren: de processie is weer een 
mijl gegroeid, gaat tot in Winkele toe en twaalf mannen torsen het 

5!") R.A.G.B. 3598 sub 1623. 
s"8) R.AG.B. 181 visitado 1611, В. 2098 Status Ecclesiae 1623 
5 8 i ) Tit IV. De officio divino et pastorali, q. 2 An praeter processionem quae est 
de Venerabili Sacramento fiant ahae supplicationes certis diebus anni, quid in 

illis circumfertur; an in illis fiant ludi théâtrales. 
,90) De kruisprocessie van Wachtebeke was een streek-traditìe De koning van het 
Sebastiaansgilde van Zelzate, bijvoorbeeld, was verplicht er in mee te lopen, op 

straffe van 10 groten bij absentie (1526); verg. Janssen-Van Dale, a w, dl V, 

blz. 217 
И 1 ) D.V. 1614 mulbs et coram et per htteris cum scabinis et praecipuis eiusdem 
parocbiae egi ut idem circuitus fuent magis devote et cantiones quae cani soient 

(quae satis erant ridiculae) ommitterentur et praeterea circuitus abbreviaretur. 
ж) A.E., I. fol. 22. 
5<») A E , I. fol. 52; D.V 1615 
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grote kruis, raar lopend en zingend op zijn vlaams. Als ze van 
Winkele huiswaarts keren gaat de pastoor hen een eindweegs te
gemoet met het Sacrament en zelfs dan blijven die vlaamse liederen 
klinken. Twee andere mannen steken bovendien de toeschouwers 
langs de route een klein houten kruisje ter verering toe, tegelijk de 
andere hand ophoudend voor een penning Na de processie gaan 
de kruisdragers deze collecte gezamenlijk klem maken m een her
berg. 594 Wandele wil het volgende jaar deze zonderlinge stoet eens 
persoonlijk gaan bekijken en als dan niet overdreven blijkt te zijn 
wat hij er al over hoorde, roept hij de parochianen bijeen voor over
leg omtrent gepaste maatregelen, waarbij de bisschop natuurlijk 
achter hem staat.595 De deken krijgt zijn zin en meldt de bisschop 
dat de processie nu een nieuwe opzet heeft en dat die vlaamse 
kantilenen door devote gezangen zijn vervangen Waarvoor Triest 
hem in een galante nota een welverdiend pluimpje geeft.596 

In Pauluspolder werd de feestdag van de kerkpatroon Smt Gerul-
fus, einde mei, gevierd met een „grote' processie Het kruis en twee 
vanen openden de stoet, dan volgden de schoolkinderen die onder 
leiding van de koster hun liederen zongen, twee muzikanten „met
ten violonce", twee jongemannen met het beeld van Sinte Gheerolf, 
daarna het Heilig Sacrament. De klok werd gedurende de hele 
processie geluid en twee officieren bewaakten de goede orde 

s i4) D V 1629 est m hac parochia dominica post Nativitatem Sti Joannis pro 
cessio continens in ambitu circiter tria müliana, in qua 12 aut plures parochiam 
deferunt magnam crucem, insulse currentes et flandnce cantantes Comitatur 
pastor usque in Winckele, redeuntibus autem obviam procedit cum V Sacramento 
ad locum Den Dries, m cuius praesentiam cantilenam continuant, non obstante 
quod pastor m ultima processione eos graviter increparet In ipsa processioni duo 
parochiam dererunt in manu parvas cruces quas obviis obtrudant osculandas 
Pecuniae quae offeruntur, consumuntur in taberna ab us qui crucem tulerunt, de 
quibus nihil unquam computatum 
ses) J) y 163] spero me effecturam id quod de abbreviatione supphcatioms alias 
conceptum fuit Noot in de marge omnino procurandum ut abbrevietur 
M·) D V 1632 Insolentiae quae onebantur ex longa nimis processione quae fiebat 
cum grandion cruce, sublatae sunt per abbreviationem, quam hoc anno procuravi, 
dum ipsemet supplicationem novam inchoavi cum V Sacramento, consentienbbus 
pnmarns ac alus non contradicentibus l inde cantilenae sohtae in solidam devo 
tionem conversae sunt Noot in de marge Debetur haec prudentiae et vigilanüae 
Decani 
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„jeghens de quaetwillighe". De tweede, kleinere processie was de 
Sint Anneommegang einde augustus.597 

Naast de grote feestelijke processies door het dorp kenden enkele 
parochies nog de frequenter kleine bidprocessies in of rond de kerk, 
de zogenaamde „supplicationes". In Vrasene, Sint Gillis en Hengst-
dijk gebeurde het op elke eerste zondag van de maand en nog op 
een aantal andere feestdagen. Wachtebeke deed het traditioneel 
alleen op de feestdagen, wat overigens neerkwam op meer dan één 
bedetocht per maand: kerstmis, nieuwjaarsdag, driekoningen, pasen, 
hemelvaart, pinksteren, allerheiligen, het patroonsfeest van de pa
rochie, alle mariadagen en de kruisdagen. Meestal werd het H. Sa
crament meegedragen, een heiligebeeld of bijzondere relikwieën. 
Dit soort korte processies na de zondagse hoogmis gebeurde in alle 
parochies van het dekenaat, wanneer de deken namens de bisschop 
en deze namens de regering het gelovige volk opriep om gezamen
lijk God een gunst af te smeken of Hem voor een bijzondere gunst 
te danken. Zo'n „regeringsintentie" kon het verkrijgen van mooi 
weer tot doel hebben — ad impetrandam aeris serenitatem — maar 
ook de politieke belangen van het vaderland. Zo werd in januari 
1646 de katholieken gevraagd om Gods barmhartigheid af te sme
ken „pro felici successu Congregationis Monasteriensis" — voor 
goed succes bij het munstersc vredesberaad. De verzoeken om dank
diensten schreven een plechtig Te Deum voor en kwamen meestal 
af na een belangrijke militaire overwinning. Op 1 augustus 1635 
vroeg de prins-kardinaal zijn onderdanen samen met hem de hemel 
te danken voor de verovering van Schenkenschans nabij Kleef — 
ob interceptum fortalitium vulgo dictum de Schenckenschans — 
en op 18 mei 1648 voor de reductie van Napels onder het spaanse 
gezag, wat het einde betekende van het Masaniello-oproer.598 

Dit verhaal over de kerkdiensten laat van dichterbij zien wat het 
bisdom probeerde te bereiken in de katholieke restauratie van de 
parochies: orde, regelmaat, rust, soberheid om alle kansen te geven 
aan de mis, de vespers en het lof. Het lijkt een wat jansenistisch 
getinte levensversobering, die, dunkt mij, toch weinig aansluiting 

5»') R.A.M. 230, kerkrekening 1645-1646. 
™) R.A.G.B. 2113, B. 2098. B. 1987 Status Ecclesiae 1623; Voor de „regerings
intenties": R.A.G.B. 2828; B. 2829. 
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vond bij het vlaamse volk. Dat leefde al sober genoeg door de 
armoede en in het kerkelijke meeleven beperkte het zich tot het 
noodzakelijke, de zondagsmis, en tot het feestelijke, de processies. 
Voor de overige vormen van eredienst liep het niet warm. Daarmee 
mag overigens het geloofsleven, een ongrijpbare factor, niet als 
minimaal afgedaan worden, al dacht de curie er waarschijnlijk wel 
zo over. Het streven naar kerkelijke ordening betekende niettemin 
een brok gezondmaking van de maatschappij: waar vonden de men
sen een centrum van rust in het daags geploeter, waar vonden ze 
continuïteit tenzij in de parochiekerk, de pastoor, de zondagsmis, 
de preek? 

B. De preek en de katechese 

Een van de belangrijkste plichten van de pastoor was de voort
durende verkondiging van Gods Woord, in feite saamgebundeld in 
de geloofswaarheden en in de normen voor het zedelijk leven, zoals 
de Kerk die formuleerde. De eerste decennia van de zeventiende 
eeuw, in de luwte van de reformatie- en oorlogsstormen, boden de 
kansen om de gelovigen weer te verzamelen voor de eredienst in de 
herbouwde of opgelapte kerken. De clerus is, voorzover ik weet, 
nooit op het idee gekomen de kerkebouw niet af te wachten en met 
de prediking van de ware geloofs- en zedenleer maar alvast de boer 
op te gaan, direct achter de spaanse legerbendes aan. Dit zou ook 
te protestants zijn geweest, te „hageprekerig", het zou een te sterk 
accent gelegd hebben op de verkondiging ten nadele van de litur
gische vieringen en sacramenten. Deze vormden het enig juiste 
kader voor de prediking van Gods Woord. Eerst het altaar, dan de 
preekstoel. Omkering daarvan of scheiding in tijd en ruimte riekte 
naar heresie. 

De visitatieverslagen getuigen van een permanente aandacht voor 
de prediking; de notities daarover zijn veel talrijker dan over de 
genoemde diensten. Dit beduidt al op voorhand dat het met de 
verkondiging niet overal naar 'sbisschops wensen verliep. De rap
porten maken onderscheid tussen de concio — de preek of de 
homilie op het voorgelezen evangelie of op een andere bijbeltekst — 
en de catechismus — de verklaring van de geloofs- en zedenleer 
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volgens een zekere methodiek — waarbij de eerste de belangrijkste 
is. Beide vormen van verkondiging moesten echter tijdens de zon
dagsmis aan hun trekken komen, hetgeen echter in de praktijk 
betekende dat elke pastoor moeite had met deze combinatie. De 
gemakkelijkste oplossing was dan: geen katechismus. 

Bisschop Maes vernam in 1611 dat de pastoor van Hulst op de 
gewone zondagen zelf preekte en voor de feestdagen een Minder
broeder uitnodigde, maar dat er geen katechese werd gegeven. De
zelfde situatie trof hij aan in Hontenisse. De pastoor van Vrasene 
gaf preek en katechismus dooreen, terwijl die van Pauluspolder/ 
Hengstdijk de helft van de preektijd besteedde aan de katechese. 
Te Sint Gillis, waar een vicepastor werkte, preekte de pastoor steeds 
zelf in de hoogmis en gaf zijn kapelaan steeds katechismus in de 
vroegmis. Deze taakverdeling was normaal in alle parochies met 
twee geestelijken. Dat het in Hulst zelf niet gebeurde, kwam vol
gens deken Maeye door gebrek aan een goede katecheet,599 maar 
in latere jaren werd trouw onderricht gegeven in de vroegmis. Toen 
Vrasene een kapelaan kreeg, wilde de pastoor er tot dezelfde wk-
verdeling overgaan, zodra die kapelaan de „auctoritas catechisandi" 
van het bisdom ontvangen zou hebben. Deken Maeye beloofde er
voor te zorgen en gaf de kapelaan de raad alvast een mechelse 
katechismus te kopen. ш 

Waar de katechese in de eerste mis ondergebracht kon worden, 
blijkt dit sterk ten voordele van de preek gewerkt te hebben. De 
pastoors van Hulst, Vrasene, Sint Gillis en in latere jaren Wachte-
beke hebben deze taak trouw vervuld; geen enkele deken vond er 
reden voor een reprimande. Maar in de eenmansparochies lagen 
de zaken anders. Voor een aantal pastoors lijkt preek én katechese 
op één zondag een te zwaar karwei geweest te zijn. Paulus Bras van 
Pauluspolder liet maar liever de preek en de katechese beide zoveel 
mogelijk schieten, volgens de dekenale rapporten van 1619, 1620, 
1623 en 1626. Triest zegt niets over de katechese, maar is er wel 
kwaad over dat de preek vervalt. In 1630 dreigt de pastoor bij 
verder verzuim een boete van 25 gulden op te leggen, waarmee de 

5»») D.V. 1610: ob defectu boni catechistae. 
«°o) D.V. 1614. 
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deken dan de tei hulp geroepen paters kan betalen.e01 Petrus 
Stevens van Ossenisse werd in 1623 geprezen als een goed predi
kant. Zijn methode was de preek „per modum catechismi", waarmee 
waarschijnlijk bedoeld wordt dat hij niet vanaf de preekstoel, maar 
"e plano", vanaf de begane grond de gelovigen toesprak en hen 
daarbij tot een antwoord of tot herhaling van zijn woorden uitge
nodigde. Misschien dat Stevens deze methode juist toepaste ten 
gerieve van de katholieken uit Zuid-Beveland, die nogal eens naar 
Ossenisse ter kerke kwamen gevaren.602 Als de pastoor van Hon-
tenisse 's zondags geholpen werd door een pater van het hof Ter 
Zande, kon de katechese onder de eerste mis gebeuren; zelf nam 
hij dan de preek onder de hoogmis. Kreeg hij geen hulp, dan liet 
hij de katechismus achterwege, wat de bisschop toch niet in de 
haak vond. vóór of onder de hoogmis moest ook daar tijd aan be
steed worden.a03 Paulus vande Velde in Kallo preekte soms, gaf 
soms katechese, naargelang het aantal toehoorders dat hij had: 6, 
10, 15, 18 of 20 personen.804 Pastoor Bartholomeeussen van Sint 
Jansteen had de zondagse verkondiging vóór de mis van negen uur 
geplaatst. Hij gaf dan een mengsel van preek en katechese, op zon 
wijze dat hij bij zijn toehoorders eerder de lachlust of de ergernis 
opwekte dan hun vroomheid bevorderde. Klachten hierover kwa
men deken Wandele ter ore en bisschop Triest wilde hem deswege 
oproepen voor een onderzoek. Maar met dat al waren er toch maar 
gelovigen in de kerk.e05 

Zo kunnen nog enkele varianten genoemd worden. De pastoors 
wisten niet goed raad met die twee vormen van verkondiging. Uit 
de vermaningen van de rapporten kan opgemaakt worden, hoe de 

601) D.V. 1630 noot in de marge· mandandum pastori ut singulis testis vel saltem 

diebus doraimcis per se vel per alium conaonetur sub poena 25 flor quos decanus 
distribue! inter concionatores quos in eum fmem eo mittet. 

' о г ) D.V. 1619 confluunt ad concionem et missam eo valde fréquentes ex Zelandia 
patria ter Goes (ut vocant). 

«»3) D.V. 1626; D.V. 1628. 
θ 0 4) D.V. 1629. concionatur aliquando aut catechizet secundum multitudinem 

prae^entium, qui quandoque sunt sex, 10, 15, 18 vel 20 
ί 0 5 ) R.A.G.B. 3595 Status Ecclesiae 1623, D V. 1631: sed ut inteUigo potius risum 

et contemptum quam devotionem excitât; noot in de marge, vocetur per secretam 

htteram ad examen. 
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wensen van het bisdom lagen. In de eenmansparochies moest de 
preek gehouden worden ónder de mis, aansluitend bij het evange
lie βοβ en de katechese vóór de mis. Van jong en oud werd verlangd 
dat ze naar deze katechese zouden komen en de pastoor mocht dan 
niet onderrichten „per modum concionis", het eenrichtingsverkeer 
van de gewone preek, maar hij moest een soort vraag- en antwoord-
spel arrangeren met de jongeren onder zijn toehoorders — quo Ju
ventus doceatur et audientes simul doceat —; de ouderen zouden er 
wellicht iets van opsteken.607 Zo verwoorde de curie het onbe
reikbare ideaal, want voor de meeste pastoors zal hét probleem ge
weest zijn. hoe krijg ik voldoende gelovigen naar die katechese.βοβ 

Kwamen er te weinig dan vond de pastoor het al gauw de moeite 
niet waard, al dacht de bisschop daar anders over;βοβ schoven alleen 
kinderen binnen, dan beantwoordde deze katechese niet aan de 
primaire bedoeling· onderricht voor de volwassenen. Die kinderen 
kwamen immers wel aan hun trekken in de school of op de zon
dagnamiddag. Vandaar dat de pastoors het anders aanpakten: beide 
onder de mis en dan voor elk een half uur, ofwel katechese bij 
wijze van preek of andersom, ofwel geen katechese geven onder de 
mis maar alleen voor de kinderen in de namiddag al was ook dit 
geen sinecure, ofwel de preek op de gewone zondagen en de kate
chese op de feestdagen.610 Hoe het ook gebeurde, de zondagse 
preek en katechese voor volwassenen is in de eenmansparochies 
steeds een probleem gebleven. De pastoor sukkelde voort, er was 
blijkbaar niemand die hem een geschiktere tijd of methode aan de 
hand kon doen. Als hij een van beide opdrachten verwaarloosde 

m) De pastoor van Smt Gillis preekte ná het offertonum, vóór de handwassmg 
(R A.G.B 1987) 
e(") D.V. 1623 Sint Jansteen, Verrebroek, D.V 1626 Kallo, Verrebroek, Polder 

van Namen, D V 1630 Hengstdijk 
eoe) D y ¡¿J ] Verrebroek conquentur pastor quod pauci adhuc fréquentent 

catechismum, quem solum in hyeme ante summum sacrum facit. 
eos) R A G.B 181 Instructio 1626 Hengstdijk non est quod pastor se excusat a 

catechisatione ob paucitatem audientium, quo emm pauaores eo facihus eos docebit. 
β1(ι) R . A G B . 167/2 visitano Maes 1611 in Hengstdijk en Pauluspolder, D.V. 

1628 Polder van Namen, D.V. 1630 Sint Jansteen; D V 1632 Verrebroek; B. 127 

Zuiddorpe 1641 
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of gewoon terzijde schoof, tikten de visitatoren hem op de vingers 
en ze hebben het ruimschoots gedaan.en 

Al lagen de mogelijkheden in de tweemansparochies gunstiger, 
ideaal was het ook daar nauwelijks te noemen. De katechese was er 
traditioneel aan de kapelaan toevertrouwd en moest eigenlijk vóór 
en niet ónder de vroegmis gegeven worden, niet vanaf de preek
stoel maar op de begane grond en evenmin „per modum concionis". 
Verondersteld werd dat vooral de kinderen en jongeren deze mati-
neuze lessen zouden volgen.612 Zij zullen het nodige rumoer ge
maakt hebben in de kerk en ik vermoed dat deswege de katechis-
mus niet onder de mis geleerd mocht worden. Toch gebeurde dit 
overal; het zal wel ondoenlijk zijn geweest om de kinderen, in de 
zomer en in de winter, al vóór de vroegmis ter katechisatie te krij
gen.e13 Pas in 1650 pasten Triest en zijn dekens de voorschriften 
aan bij de realiteit: de katechese zou voortaan tijdens de eerste mis 
gegeven worden.614 

De katechese heeft er waarschijnlijk nergens en nooit florissant 
voorgestaan en de voornaamste oorzaak daarvan lijkt wel: desinte
resse bij de parochianen. Ze kwamen er niet vroeger hun huis voor 
uit en zullen de preek onder de mis wel voldoende gevonden heb
ben. Ook voor de pastoors was het geen aantrekkelijke taak; kate
chese bestond uit voorkauwen en laten herhalen,815 wat bij kin
deren nog enigszins te doen viel, bij volwassenen niet. We kunnen 
verder veronderstellen dat de meeste plattelandsbewoners geen of 

«») Bijvoorbeeld D V. 1623 Sint Jansteen, Kallo, Verrebioek; D.V. 1628; Sint 
Jansteen, Ossemsse, Polder van Namen; D.V. 1630 Sint Jansteen, Hengstdijk, 

Polder van Namen, R A G B 127 Hengstdijk 1641, 1644; Hontenisse 1630, 
1642; Pauluspolder 1628, 1641, Verrebroek, 1629, 1631, 1641; Zuiddorpe, 1639, 

1641, 1644. 
ai2) Bijvoorbeeld D.V. 1623 Vrasene est hie capellanus qui catéchisât sub primo 

sacro, dicit pastor se invemre non posse commodiorem horam. Solebat catechisare 
per modum concionis; ordinavi ut in posterum catechiset stando vel ambulando 

inter pueros eosque interrogando, more ordinano, ut melius capiant et retineant; 
quod et praestet 

' " ) D.V. 1633 Vrasene catechismus quae habetur m primo sacro hyeme, fit modo 
debito, at in aestate per formam condoms quia tum pueri non comparent qui 

interrogan possint. 
•к) De Ram, a.w, dl. IV, Ьк. 204. 
β 1 5) R.AG.B. 181, Instructio Pauluspolder 1626· doceat luventutem catechismum 

memonter discere et recitare 
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minimaal onderwijs hadden genoten en dit verzwaarde de kate-
chese nog zoveel te meer. Maar het bisdom hield voet bij stuk: 
de gelovigen moesten gaandeweg uit de preek en de katechese vol
doende geloofskennis opsteken, liefst méér dan het gewone onze 
vader, weesgegroet, twaalf artikelen, tien geboden Gods en de vijf 
geboden van de kerk, die de pastoor na élke preek ook nog eens 
langzaam en verstaanbaar — tractim et intelligibiliter — moest voor
zeggen. β , β 

De kinderen kregen, theoretisch, een overmaat aan godsdienst
onderwijs te verteren: in de kerk op de zon- en feestdagen, in de 
school het hele jaar door of tenminste gedurende een aantal winter
maanden, of in de zogenaamde zondagsschool. In feite leverde het 
maar weinig op; de rapporten lopen niet over van tevredenheid. 

Het eerste provinciaal concilie van Mechelen 1570 had de 
pastoors al gevraagd om een „schola dominicalis" te openen voor de 
kinderen die de gewone dagschool niet konden bezoeken. De zon
dagsschool kreeg zo direct het stempel opgedrukt van arme-kinder-
tjesschool. Ze was dan ook gratis, had het eenvoudige godsdienst
onderwijs als eerste doel, maar er mocht daarnaast ook lezen en 
schrijven geleerd worden. Het derde provinciaal concilie van 1607 
nam deze bepalingen over en schreef alleen een uniforme katechis-
mus voor.617 

Wat over deze zondagsscholen meegedeeld wordt, is alweer niet 
erg opwekkend. Bisschop Maes noteerde in 1611 dat te Sint Gillis 
op de zondagnamiddagen te twee uur school gehouden werd818 en 
in Hulst kregen de kinderen extra godsdienstonderwijs op de zater
dagen.619 Dan zwijgen de rapporten vijftien jaar; de zondagsscholen 
lagen blijkbaar buiten de interessesfeer van de curie. In de parochie
enquête van 1623 komt weliswaar geen enkele vraag voor over deze 
tak van onderwijs, maar ook nu was het weer bisschop Triest die het 
systeem van de zondagsschool nieuw leven zou inblazen. De hoofd-

•^) De Ram, a.w., dl. I, blz. 381; D.V. 1626 Polder van Namen: pastor dicit 
semper post concionem pater, ave, credo, decalogum etc ut rudiores addiscant. 
·») De Ram a.w., dl. I, blz. 121 en 381. 
o'8) R.A.G.B. 181 visitatio Maes 1611. 
tlt) R.A.G.B. 167/2 visitatio Maes 1611. 
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baljuws van het land van Waas hadden het rond 1620 ook al pogen 
te doen, maar met weinig resultaat e20 De bisschop en zijn dekens 
besloten in hun vergadering van 1625 dat de katechese in de zon
dagnamiddag moest gegeven worden en niet meer in de voormiddag 
bij de mis.621 Als dan Wandele 1627 het dekenaat op zich neemt, 
komen de informaties los, al zijn ze dan ook meer negatief dan posi
tief. Maar dat is niet te wijten aan Wandele alleen. 

In Hulst waar deze katechetische lessen al in 1614 van de zater
dagmiddag naar de zondagmiddag te een uur waren verplaatst, werd 
naar oude traditie geen onderwijs gegeven gedurende de zomer
maanden. Maar Wandele wil dat het ook in dit seizoen gebeurt en 
omdat zijn kapelaan „er niet ingaat", zal hij zelf de lessen op zich 
nemen, als zijn weik het hem tenminste toestaat.622 De magistraat 
van de stad heeft de kapelaans, die dit karwei van de zondagmiddag 
opknapten, minstens vanaf 1614 met een jaarlijkse toelage van 8 
ponden vlaams gehonoieerd. Alle stadsrekeningen noteren dit be
drag getrouw. De laatste rekening van de spaanse periode, lopend 
over een half jaar, vermeldt zelfs de halve toelage van 4 ponden.e23 

Vanaf 1633 ontvangen de katecheten bovendien 2 ponden ter vergoe
ding van de gekochte „beeldekens voor de joncheyt vande katechi-
satie". Voorheen waren deze uitgaven voor rekening van de kapelaan 
zelf geweest. Jan Huberts klaagde er in 1626 tenminste over dat de 
lessen in de binnen- en buitenparochie hem ruim 4 ponden vlaams 
per jaar kostten.e24 De magistraat was in die tijd wél genegen om 
een subsidie te verlenen voor bijzondere onkosten, zoals aan deken 
Cardon in 1623 voor zijn drukwerk ten gerieve van de katechese.625 

In 1630 komt Adriaan de Keysere als vicepastor en deze ijverige man 
gaat de katechese verzorgen, zowel in de stad als in de buitenparo-

eeo) D V. 1620 Archiscabim Wasme Ordinationen! fecerunt de catechismo et schola 
dominicali, sed non observatur, utile foret ut observaretur Hulsti similiter magis 
tratus 

»51) De Ram, aw., dl. IV, blz 129 
*-г) D.V. 1628 Conabor efficere ut semper continuetur et quia vicepastor meus in 
ilio parum populo satisfacit conabor, si occupationes permittant, ipsemet eum 

habere. 
' " ) G A.H stdr. 1645-1646, fol. 34. 
β ! <) D.V. 1626. 

• и ) Zie hoofdstuk I, blz. 30. 
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chie, waar 's zondags beurtelings les gegeven werd te Lamswaarde en 
te Clinge, op beide plaatsen in een schuur.6Z6 

In het Hulsterambacht was de situatie verre van rooskleurig. Hier 
duikt voor het eerst het financiële probleem op, dat in veel parochies 
de zondagsschool telkens weer in de kiem dreigde te smoren. De 
pastoors mochten zelf van goede wil bezield zijn, het lukte hun 
bijna nooit de kinderen naar de les te krijgen. Onwil of onmacht bij 
de ouders speelde wellicht ook mee, maar de meeste beschuldigingen 
worden afgevuurd op de slappe baljuws en dorpsmeiers, die eigen
lijk verplicht waren alle jongens en meisjes beneden de achttien 
naar de katechese te sturen, ß'->7 maar die zich ook nu weer bijna in
stinctmatig leken te verzetten tegen de rol van buitenkerkse suisse, 
hun door de conspirerende kerk en staat opgedrongen. Om deze 
muur van apathie te doorbreken, gingen de pastoors de kinderen 
naar de les lokken met „praemiola", prijsjes, maar ze konden of 
wilden deze niet uit eigen zak blijven betalen. Dus klopte de deken 
in 1628 om subsidie aan bij de magistraat van Hulsterambacht.628 

De heren beloofden een bijdrage, maar lieten het daarbij. In 1630 
ging Wandele weer eens praten. Ook nu vergeefs. Op 28 maart 1631 
zond de secretaris van de bisschop, Antoine Guyart, de baljuw en de 
magistraat van Hulsterambacht een brief over de kwestie van de 
katechese. Drie dagen later gaven de heren een ordonnantie uit 
waarin zij „alle ouders, meesters, vrouwen, voochden ende school
meesters lasten ende bevelen haerlieder respectieve kinders, boden 
ende weesen boven de acht jaeren oudt ende daertoe bequaam 
synde, te seynden ende doen kommen ter plaetse ende ure die de 
beeren Deken vande Christenheyt ofte Pastoors respectivelyck elck 
in zyne prochie sullen nemen, tot de voorschreven Cathekisatie. 
Verbiedende oock wel expresselyck dat gheene Kinders ofte Jonghers 

»2β) D.V. 1630. 

*г~) D.V. 1620 Magistratus sub muleta mandavit ut omnes qui infra oetodeeim 

annos aetatis habent, fréquentent catechismum et vetantui ea hora ludere in 
plataeis et domibus; parva tarnen fructu quia praetor et eius officiarius nolunt gerere 
curam; sunt in officio suo negligentissimi unde oriuntur saepe abusus; saepe a 

me requisiti nihil praestant. 
'29) D.V. 1628: Item per idem territorium Juventus valde negligenter a pastoribus 

instruitur catechismo. Speranda emendatio cum magistratus uti promisit, aliquid 
contribuet pro emptione premiolorum. 
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die behooren te commen tot de voorschreven Cathekisatie te loopen 

achter straete, beroerte te maecken, caetsen, schieten, ofte eenich 

ander spel ofte inde Herberghe gaen opde boete van twaelf Stuvers 

van elcke persoonen soo dickmaels als gebueren sal...; te bedeelen 

de selve boete dheelft tot profficte vande officier ende dander heelft 

omme gheemployeert te worden byde pastoors tot t'coopen van beel

dekens ofte andre propereyt, diendende tot prys vande kinderen, die 

hemlieden best employeren sullen in het leeren vande fondamenten 

van onse christelycke catholycke religie".β 2 β Het spreekt vanzelf dat 

een dergelijke maatregel niet meer was dan een doekje voor het 

bloeden. De kinderen heten hun spel niet schieten om een plaatje 

te winnen met lijdzaam in de kerk zitten. 

In 1633 wéér en zelfs nog in 1637 zag Wandele zich gedwongen 

de magistraat te gaan herinneren aan zijn plichten in dezen.e30 

Ondertussen moesten de parochies van het Ambacht het prijzengeld 

zelf maar zien te vinden. De pastoor van Hontenisse bezocht wel 

wekelijks de school te Kuitaart,631 maar gaf, voorzover ik kon nagaan, 

geen katechese op de zondagmiddag. In Pauluspolder wilde pastoor 

Bras wat meer gaan doen aan de jeugdkatechese en hij nam in 1628 

het geld voor de „praemia ad alliciendam iuventutem" deels uit de 

kerkekas, deels uit de armenkas. Wandele hoopte dat de bisschop 

dit zou goedkeuren, want een andere weg om aan geld te komen was 

er niet.632 Bisschop Triest krabbelde in 1631 in de marge van zijn 

Registrum defectuum dat te Pauluspolder school gedaan werd te 

twee uur in de zondagnamiddag. Het is helaas onbekend of dit 

toonbeeld van obedientie geleverd werd door Bras of door zijn op

volger en hoelang het stand gehouden heeft.e33 Pastoor Stevens van 

Ossenisse hield alle katecheseproblemen buiten de deur door ervoor 

te zorgen dat de meeste kinderen van zijn parochie in Antwerpen 

of elders een katholieke school konden bezoeken. Dit had naar zijn 

zeggen twee grote voordelen de kinderen werden niet bedorven 

door ketters en ze zouden hun ouders bevestigen in het ware geloof. 

«») R.AM. 197 
»s») D.V. 1630; DV 1633, R A G B . 127 sub Hulst 1637. 
«i) D.V. 1631 
»»*) D.V. 1628. 
"«) RA.GB 127 sub anno 1631. 
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Allemaal goed en wel, reageerde Wandele, maar niet ieder is zo 
rijk dat hij zijn kinderen ergens intem kan plaatsen.es4 Nadien is 
taal noch teken meer te vernemen over de katechese in Ossenisse. 
In Hengstdijk werd er waarschijnlijk meer aandacht aan besteed, al 
vond ik er slechts een enkele informatie over. De kerkekas schonk 
namelijk jaarlijks acht gulden voor de aankoop van prijsjes.β3β Ju-
docus Tetteroo van Polder van Namen gaf alleen in het winterschool
tje katechese en niet tijdens de mis noch op de zondagmiddag.e8e 

Zijn voorganger zo min als zijn opvolger hebben er zich zo te zien 
meer moeite voor gegeven, want de dekens uiten voortdurend hun 
ontevredenheid.eS7 Ook in Kallo zijn nooit pogingen ondernomen 
om tot een soort zondagsschooltje te komen. Bij de kerk wonen in 

1630 volgens de pastoor slechts zeven gezinnen met bijna geen 
kinderen. Aan de overkant van de vliet, op het eiland van Den Doel, 
zijn er meer en daar wil de pastoor doen wat hij kan,6 3 8 wat overigens 
een vrij loze belofte is, want hij zal goed geweten hebben hoeveel 
strijd daar geleverd moest worden om het katholieke onderwijs op de 
been en van ketterse smetten vrij te houden.eS9 Te Verrebroek pro
beerde de pastoor in 1626 katechese te geven vóór de hoogmis. In 

1631 klaagde hij over de geringe belangstelling en gezien de latere 
aansporingen tot meer ijver geloof ik niet dat een zondagsschooltje 
er ooit van de grond is gekomen.e40 Ook Vrasene heeft, voor zover uit 
de bronnen valt te lezen, nooit een zondagsschool gehad. Er zal geen 
behoefte zijn geweest aan zon katechetische vrijetijdsbesteding, want 
de kapelaan en de kinderen troffen elkaar genoeg in de vrij goed ge
organiseerde dagschool en tijdens de eerste mis op zondag.841 In 
Wachtebeke voldeed de pastoor aan de wensen van het bisdom. Op 

'a4) D.V. 1628: pastor non catechizat dicens se procurare ut pleraeque proles 

parochianorum Antwerpiae vel alibi scholas catholicas fréquentent, ne corrumpan-
tur ab haereticis, sperans sic quod parentes per proles firmius in fide stabilientur. 

Bene quidem sed dixi haec non sufficere, nee enim plerique tam divites sunt ut 
proles extra domum locare possint. 
•35) D.V. 1632. 

«">) D.V. 1633. 

»") D.V. 1629; D.V. 1630; R.A.G.B. 127 sub annis 1628, 1643. 

•"J D.V. 1630: praestabit id in meliori modo pastor in Insula Doelensi. 
вэ») Zie blz. 355-356. 

«*») R.A.G.B. 181, Instructio 1637; B. 127 sub annis 1629, 1631, 1632, 1641. 
·«) zie blz. 355. 
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zon- en feestdagen gaf hij te twee uur les en de jeugd bleek er zelfs 
graag naar toe te komen 642 Misschien lag dit aan pastoor Van 
Damme die door de deken in 1623 geprezen werd als een goed 
spreker Zijn opvolgers besteedden m alle geval minder aandacht 
aan de katechese, zoals de deken rapporteerde m 1636 en 1637 643 

Over Sint Jansteen worden geen informaties verstrekt Zoals voor 
het gewone onderwijs zal de pastoor ook voor de katechese de kinde
ren naar Hulst gestuurd hebben In Sint Gillis bestond, zoals we 
zagen, al in 1611 een schoL· domimcahs Ze is er blijven bestaan en 
dit is wel een unicum in het dekenaat. Ook op dit punt had Verhelst 
een model-parochie De magistraat betaalde de kapelaan er 4 ponden 
vlaams per jaar844 in 1626 Volgens de dekenale verslagen ook nog 
in 1632 en 1633 en niets wijst er op dat dit in latere jaren ver
anderd zou zijn. 

Het katechetisch onderwijs, door het bisdom zo sterk gestimuleerd, 
is de meeste pastoors van het dekenaat een blok aan het been ge
weest. Dit lijkt me wel de totale indruk te zijn uit de visitatierappor
ten. De clerus koos dan graag de gemakkelijkste weg niet te zwaar 
tillen aan dat blok. Velerlei factoren werkten dit in de hand· lokale, 
persoonlijke, financiële, politieke en wellicht nog andere. Maar 
juist deze factoren komen in de rappoiten nauwelijks aan bod. De 
defecten worden geconstateerd, de oorzaken zo goed als nooit. Ik 
meen dat het hele woon- en werkmilieu in de meeste kerkdorpjes 
van dit dekenaat debet is aan de schamele situatie van de katechese, 
dat de pastoors er al blij mochten zijn met een redelijk kerkbezoek, 
kortom dat bij clerus en gelovigen de onmacht groter was dan de 
onwil. In plaatsen als Sint Gillis, Vrasene, Hulst is de katechese 
binnen en buiten de kerk beter aan haar trekken gekomen. Ik meen 
ook dat de clerus in die parochies over het algemeen kwalitatief van 
hoger niveau was dan elders, dat het milieu er niet zo deprimerend 
werkte, het leven er minder primitief was dan in de polderdorpen 

tiz) D V 1628 pastor catéchisât domimcis et festis diebus hora 2 a pomeridiana, 

iuventus utcumque dihgens in frequentando. 
·«) R.A.GB 127 sub anno 1636, В 181 Instructio 1637 

»«) D V 1626 
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Daar heerste het nuchter axioma: primum vivere deinde philosophari 

— erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. 

§ 4. ¡645: Van spaans naar staats bewind 

Op de vierde november 1645 tekenden de stadsbal ju w Vander 

Burgh en deken Hesius in de legerplaats van Frederik Hendrik het 

capitulatieverdrag voor de geestelijkheid en de burgers. De volgende 

dag verliet het spaans garnizoen Hulst en marcheerde af naar Ant

werpen. Gouverneur d'Haynin vertrok naar Gent.e45 Graaf Hendrik 

van Nassau werd de nieuwe gouverneur van Hulst en omliggende 

forten. Hare Hoogmogenden in Den Haag zetten op 11 december 

een nieuwe magistraat in voor Hulst en Hulsterambacht.β 4 θ 

Deken Hesius pakte zijn bezittingen bijeen en vertrok naar Steke

ne, van nu af zijn residentie.e 4 7 Hij is sindsdien wel nimmer meer 

in Hulst verschenen. Zijn parochianen ontmoette hij echter nog te 

Sint Jansteen, waar zijn vroegere kapelaan De Beudele als pastoor 

verbleef, tot hem in de zomer van 1647 de uitoefening van zijn 

ambt onmogelijk werd gemaakt. In de parochies van het Hulster

ambacht was dit al gebeurd in de maand januari van hetzelfde 

jaar.β 4 β 

Tijdens het beleg en de capitulatie van Hulst verbleef bisschop 

Triest in Brussel.e 4 9 Op 9 november 1645 zond hij vandaar een brief 

aan zijn vicariaat te Gent, waarin hij waarschijnlijk enkele voorlopige 

richtlijnen gaf voor de opvang van de verdreven deken en pastoors. 

De heren van het vicariaat besluiten namelijk op grond van deze 

brief tot uitstel van de concursus voor de vacante pastoorsplaatsen 

van Stekene en Moerbeke, waar respectievelijk Petrus de Maer-

schalck en Theodoor van Lille overleden zijn. Ze willen de bisschop 

voorstellen het pastoraat van Stekene zonder meer te verlenen aan 

deken Hesius. Als argumenten voeren ze aan dat hij er zeer geschikt 

voor is, bovendien gewend aan het klimaat en vanuit deze plaats 

»") Van Lansberghe, a.w., blz. 330; zie hoofdstuk II, blz. 120. 
««·) a.w., blz. 147, 337; Meerkamp, a.w., blz. 88. 
·«) Zie hoofdstuk I, blz. 35. 
"*><) Zie hoofdstuk II, blz. 195-196. 
·«) R.A.G.B. 2821. 
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zou hij het afgesneden deel van zijn dekenaat geestelijke troost kun
nen bieden — praesto antiquis suis ovibus hulstensibus pro conso-
latione spirituali 6 5 0 Dit plan is niet doorgegaan. Verklaringen wor
den niet gegeven maar het is aannemelijk dat Triest of Hesius zelf 
de voorkeur gaven aan een meer vrije positie ten gerieve van de staats 
geworden katholieken. Hesius reisde heen en weer tussen Stekene 
en Sint Jansteen, na 1647 tussen Stekene en Clinge. In dit laatste 
jaar was hij benoemd tot kanunnik van de Veerle-kerk in Gent,6 5 1 

in 1649 kreeg hij het pastoraat van Kieldrecht652 en zo was zijn 
inkomen verzekerd. 

Toch moet de combinatie van drie functies, het dekenaat, het 
pastoraat te Kieldrecht en te Clinge, spoedig problematisch zijn ge
worden voor Hesius. Hij kon zijn hulsterse katholieken alleen bij
staan aan de spaanse kant van de grens. Het was immers voor hem 
te riskant zich persoonlijk naar de staatse kant te begeven: hij 
zou er vlug herkend zijn als de vroegere pastoor-deken. Die klandes-
tiene zielzorg in Hulst en het Ambacht kon beter verricht worden 
door een in die streken volkomen onbekende. In 1652 legde Hesius 
dit apostolaat in handen van de seculier Gerard van Mullem, daarbij 
in een aparte nota stipulerend waaraan deze „missionarius districtus 
hulstensis" zich te houden heeft: wie zijn vertrouwensmannen zullen 
zijn in de Stad en in het Ambacht; met welke omzichtigheid hij daar 
de sacramenten moet brengen; welke diensten hij bereid moet zijn 
te verlenen op zijn thuisbasis Clinge; dat hij niet zonder compagnon 
de grens zal overgaan; dat hij moet proberen elke maandag Hulst 
binnen te glippen, dan is het er immers marktdag — quibus securius 
agere poterit ob nundinas hebdomadarias.e5S Het honorarium voor 

·«') R.A.G.B. 2829. 
«") Heffin, a.w., blz. 210. 
C32) Kieldrecht werd in 1622 toegewezen aan ex-deken Maeye van Hulst (zie 
hoofdstuk I, blz. 29). Maeye liet zich in 1643 ten tweede male inschrijven aan 

de theologische faculteit van Leuven (Schillings, a.w., blz. 419) en toen werd 
Wandele deservitor van Kieldrecht (R.A.G.B. 127 sub 1644); Hesius werd echter 

pastoor-propietarius (ibidem sub 1649). 
e 5 3) R.A.G.B. 2554, acte van 13 oktober 1652. Van deze vertrouwensmannen 
noemen we: Веке, Quirynssen, Clippel, Justus de Pauw, Walter vander Meers-
schen, Andrée Nonneman, Jacques Apers, Philip de Baere, Arnold Seys, Henry 

Cock, Jan de Grave. 
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deze vermomde pastoor werd bijeengebracht door de katholieken van 
de hulsterse contreien. Op wens van het bisdom legden zij ten over
staan van notaris Pieter Lesque schriftelijk vast hoeveel zij jaarlijks 
zouden bijdragen. Alles bijeen ruim 64 ponden vlaams.954 Bisschop 
Triest toonde zich in 1654 uiterst ontevreden over Gerard van Mül
lern: hij is dikwijls absent van zijn basis te Clinge, hij liep eens stom
dronken in Hulst rond, hij heeft een stuurs karakter en eist te hoge 
pastoorsrechten.e55 Het is de katholieken in het staatse deel van het 
dekenaat tot een zegen geweest dat de Franciscanen dit vreemd
soortige, onregelmatige en veeleisende apostolaat overnamen van 
Gerard van Mullem. Een groep religieuzen was daartoe beter ge
ëquipeerd dan zon solitaire seculier. 

De paters Franciscanen hadden Hulst eveneens moeten verlaten 
in januari 1646. Hun klooster werd ten dele in woningen opgesplitst 
en verkocht, ten dele tot weeshuis ingericht; hun kerk werd gede
gradeerd tot kruitmagazijn.β5β De Franciscanen meenden een onder
dak te zullen vinden in Sint Niklaas-Waas. Ze kregen echter van 
regering noch bisschop verlof zich in die stad te vestigen en moesten 
er in oktober 1646 hun biezen weer pakken. Deze paters konden 
natuurlijk terecht bij hun medebroeders in Gent, maar als ze niet 
in hun termijngebied konden blijven wonen, zouden ze er hun 
privileges en hun collectes verliezen. Maar Sint Niklaas was door 
Triest bestemd tot reservaat voor de Oratorianen van Temse. Die 
kregen er in 1652 de parochiekerk overgedragen.e57 In het voorjaar 
van 1647 probeerden de Franciscanen nu een stukje grond te kopen 
in Sint Jansteen, een pied-à-terre voor deze dwalende monniken. 

«^) R.A.G.B. 2554, akte van 9 september 1649. Enkele van de ondertekenaars: 
Fr. de Smytere, Jan Cooman, Lipzyn Willemaert, M. v.d. Neck, Joost Talboom, 
Joost Claeyssen, Gheerolt Neve, Jan Martens, Pieter Crombeen, Adriaan de 
Waele, Jan Nuyt, Cornells Boeykens, Joos de Booy, Adriaan Staal, Everard de 
Wintere, Piet Buysrogge, Gillis Goossens, Guillaume Bogaert. 
«5) R.A.G.B. 127 sub Clinge 1654. 
e5«) Schoengen, a.w., dl. I, blz. 120; Van Lansberghe, a.w., blz. 81, 83; L. M. de 
Boer, Korte Kroniek van i e stad Hulst (z.p. 1911) blz. 18. 
·") G. Boeykens, Het oratone te Temsche, in O.A.K.W. dl XLII (1931), blz. 
23-24. 
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Maar het vicariaat van Gent zond in mei van hetzelfde jaar twee van 

zijn leden naar de provinciaal-overste om te informeren met welk 

recht en tot welk doel die paters daar grond wilden hebben.β5β Ge

volg: het plan ging niet door. En als Triest dan ook nog in januari 

1648 de pastoors in het Waasland laat verwittigen dat ze de Francis

canen van Gent niet mogen toelaten tot de stationes,65e lijkt de con

clusie wel te zijn dat de bisschop deze paters liever kwijt is uit het 

dekenaat. Pas in 1657, na de dood van Triest en na de teleurstellen

de ervaringen met Gerard van Mullem te Clinge, kregen de Francis

canen verlof tot het bouwen van een kloostertje in het dekenaat, 

evenwel niet in Sint Niklaas, maar in het nabijgelegen Sint Pau

wels.ββ0 Van hieruit namen zij de zielzorg voor de katholieken van 

Hulst en het Ambacht op zich, totdat te Clinge een onderdak voor 

een kleine communauteit ter beschikking zou komen. 

De zusters van het hulsterse hospitaal hadden sinds de reductie van 

de stad onderdak gevonden in Sint Niklaas. Het leven was er duur 

voor hen; ze kregen er geen werk en genoten dus geen vaste in

komsten. Toen in oktober 1647 een liefdadige barones hen vroeg 

om in de parochie Asse, dicht bij Brussel gelegen in het diocees 

Mechelen, de leiding van een ziekenhuisje op zich te nemen, ver

leende bisschop Triest hun direct alle nodige permissies en een zeer 

lovend testimonium.ββ1 De inventaris van het hulsterse hospitaal 

kwam zo terecht in dat van Asse. Het is er nog steeds een kostelijk 

bezit. 

De uitwijzing van de parochieclems, de paters en de zusters uit 

Hulst en het Ambacht is vanzelfsprekend een verdrietige zaak ge

weest, maar er vloeide geen druppel bloed bij, geen scheldtirade of 

manifest leedvermaak werd vernomen. De katholieken lijken deze 

consequenties van het politieke pokerspel gelaten verwerkt te hebben. 

Triest noch Hesius noteren excessen van welke aard dan ook. Het 

is niet overbodig hierop met een zekere nadruk te wijzen omdat in 

β'8) R.A.G.B. 2829. 

•5SI) R.A.G.B. 2822; zie hoofdstuk II, blz. 114 voor „termijnpaters". 

•e°) Naessens, a.w., blz. 439. 

' e l ) R.A.G.B. 2822, d.d. 9 mei 1647 en brief van 11 oktober 1647. 
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het spoor van curiale geschriften verhalen over gevangenissen en 

ketterse boosaardigheden in sommige brochures over de lokale histo

rie neergeschreven zijn. In de Reiatio ad Limina van 1649 6 6 2 wordt 

gesproken over infernale verwoestingen, plunderingen, heiligschen

nissen, aanrandingen, brandstichtingen door franse en staatse leger

bendes. Wat betreft het dekenaat Tielt is dit misschien niet al te 

overdreven.ββ3 In het waasse deel van het dekenaat Hulst zijn er 

enkele aanwijzingen voor plunderingen en kerkschennerij,604 maar 

in Hulst en Hulsterambacht is iets dergelijks niet voorgevallen. Juist 

de kerkelijke bronnen zouden zoiets niet onvermeld hebben gelaten. 

Verder spreekt deze Relatio over de ontzaglijke sommen gelds uit 

de kerkelijke goederen, die nu de „fisco Batavico" zullen gaan spek

ken. We weten evenwel uit hoofdstuk II hoe weinig deze bezittingen 

te betekenen hadden. De goederen van de abdij Ter Duinen, name

lijk die van de uithof Ter Zande, kwamen inderdaad in handen van 

de Oranjes. Maar dit zijn geen kerkelijke goederen in de zin van het 

bisdom. De bezittingen van het kapittel van Kortrijk zijn daarentegen 

nimmer geconfisqueerd door de Verenigde Provinciën.6e5 En waar 

de Relatio tenslotte opgewonden vertelt over „eruit gegooide pries

ters, die dag en nacht zwoegen voor de verlaten schapen, daarbij 

arrestatie, boeien, lijfstraffen, boetes niet vrezend", kunnen we alleen 

maar wijzen op Van Mullem, echt geen exempel van een riskant 

priesterleven. Voor hem zo min als voor de latere franciscaanse mis

sionarissen lagen aan deze zijde van de grens de risico's springens-

gereed achter elke struik of straathoek, mits ze geen opspraak ver

wekten en maar in burgerkleren het land afliepen. De gouverneur 

van Hulst en zijn hoofdofficieren waren bovendien steeds bereid hun 

мг) Cornelissen, t.a.p., blz. 120-122. 

•e3) Cloet, Het kerkelijk leven, blz. 92. 

"94) R.A.G.B. 127 sub Venebroek 1646: magna hic omnium confusio; B. 136, 

Itinerarium sub Sint Gillis 7 mei 1647: haec parochia et ecclesia pessime ab hoste 

tractata; omnia ornamenta et picturae allatae, altaria prophanata. Daarentegen 

Kallo 5 mei 1646- ecclesia utcumque bene ornata; Vrasene 7 mei 1646: in hac 

ecclesia omnia quam optime ornata; hostis multum damnum intulit huic parochiae. 

i"3) Brand, De verhouding tussen, passim. 
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ogen bijna dicht te knijpen, als hen maar jaarlijks een betamelijk 
aardigheidje werd thuisbezorgd.6ββ 

Vanuit Clinge brachten de missionarissen de sacramenten naar de 
katholieken van Stad en Ambacht. Ze lazen klandestien de mis ten 
huize van particulieren687 en zíj zullen op hun thuisbasis aan de 
overkant van de limiet informaties over de verlaten katholieken ver
strekt hebben aan deken Hesius, die ze weer doorvertelde aan de 
bisschop. Bisschop Triest prijst voortdurend de „constantia in sua 
religione", de godsdienstige trouw van die katholieken.θβ8 Ze zijn 
het gebleven tot heden. 

e 6 e ) B. 136 Itinerarium sub Hulst 1648: nee non pro aliquo donativo dando 

gubernatori et officiariis praecipuis qui patrat sacerdotibus tutior ad eorum aegrotis 

accessus; sub Clinga 1650: item ut quotannis velini aliquem insignem strenam 

dare Gubernatori oppidi et aliis officiariis, ut non impediat eorum excursus ad 

hunc locum et dissimulât cum sacerdotibus ingredientibus et egredientibus oppi
dum et territorium. 

*67) R.A.G.B. 127 sub Hengstdijk 1650: agende gratias Laurentio Roose et Martino 
de Wael quod patiantur in aedibus suis celebrare divina quidem. Sacerdotes cum 
magna charitate accipiant. 
βββ) R.A.G.B. 127 sub Aandijk 1648: hactenus manent incolae in terris e maro 

vendicatis valde constantes in fide; 1655: Catholici habitantes in polderio Stoppel-

dyek manent constantes in fide, pauci haeretici; sub Hengstdijk 1648; manent 

tarnen incolae valde constantes in sua religione, adeo ut ne quidam hactenus 

defecerit; sub Ossenisse 1648: Magna constantia incolarum, imo dubii et vacillantes 

in fide magis videntur abhorrere a conversatione haereticorum; sub 1649: animandi 

omnibus modis incolae ad constantiam et laudandus eorum zelus et devotio; sub 

Polder van Namen 1648: Admirabilis hic constantia catholicoram ac praecipue 

mulierum quae adeo insurrexerunt in ministrum ut coactus fuerit deserere pa-

rochiam. Imo quidem tepidi magis confirmati in fide. Sub Pauluspolder 1648: 

Nullibi maior constantìa catholicoram qui inter se fecerunt contractum de nullo 
modo admittendis haereticis sub gtavibus mulctis; sub Zuiddorpe 1648: Catholici 
proscripta religione catervatim recurrunt ad audienda divina in vico parochiae de 
Wachtebeke, qui vocatur Overslach, in quo curant ffli aedificari horreum pro
visionale et Ulis inservit pastor in Zelsaete cum magna charitate. 
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BESLUIT 

De bisschoppen van het gentse diocees hebben zich krachrig en 
bezield ingezet voor het herstel van het katholicisme na het maat
schappelijke en kerkelijke verval van de zestiende eeuw. Ze hebben 
de noden en de problemen van de parochies van nabij willen leren 
kennen door hun visitatiereizen, door enquêtes als in 1611 en in 
1623, door rapporten en correspondentie, door vergaderingen met 
dekens en pastoors. 

In deze diocesane herordening is, onder en naast de bisschop, de 
deken de centrale figuur geweest, méér dan ooit nadien. Er valt niet 
te twijfelen aan hun oprechte inzet voor wat in hun oog het meest 
urgente was: herstel van de kerkelijke autoriteit in al zijn geledingen, 
om daarmee de orthodoxie én de maatschappij veilig te stellen. Er is 
succes geboekt; zij legden de fundamenten voor wat in onze dagen 
ter zijde wordt geschoven: het conventionele katholicisme. 

De autoriteit van bisschoppen en dekens was evident en aanvaard, 
dank zij de sterke en vrome arm van de Aartshertogen, maar ook en 
vooral, dunkt me, dank zij hun eigen persoonlijkheid. We kunnen 
gelukkig constateren dat die autoriteit van een andere structuur was, 
een ander karakter vertoonde dan in de tijden van vóór de godsdienst
troebelen. Hun bereidheid tot persoonlijk contact is er de meest aan
trekkelijke kant van. Zij kwamen van hun troon en zadel af en be
zochten hun mensen tot in de meest drassige polders toe. 

Zo ergens, dan zou ik hierin de menselijkerwijs diepste verklaring 
willen zoeken voor het feit dat Hulst en Hulsterambacht na de fatale 
scheiding van 1645-1648 een katholiek gewest is gebleven. Het aan
wijzen van zo'n verklaring blijft gewis een riskante zaak: welke 
aantoonbare en welke verborgen factoren doen een volksgroep ver
kleefd blijven aan de katholieke traditie, ook wanneer elke normale 
manifestatie daarvan verboden wordt? Wat moet geschreven worden 
op het conto van de politiek, van 's mensen natuurlijke inertie, van 
een falende gereformeerde classis, van de tolerantie der Oranjes, van 
de missionaire moed bij een paar ondergrondse clerici, van het ge
loofsinzicht en de gezindheid bij de mensen zelf? Op de keper be
schouwd lijkt heel de indoctrinatie door bisschoppen, dekens en 
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pastoors tussen ongeveer 1600 en 1645 niet zo heel diep ingewerkt 
te hebben. De gegevens rond onderwijs, preek, katechese, kerkbezoek 
verschaffen weinig aanleiding tot een dankbaar aanstemmen van 
lof- en psalmgezangen. Ondanks Triest bleef het toch allemaal wat 
triest; de clerici bliezen hard in een permanent smeulend vuur; ze 
saneerden en cureerden met hun trentse medicijnen het maatschap
pelijke lijf waar ze konden, maar de kudde bleef, dunkt me, lijden 
aan geestelijke anemie. Zou de katholieke orthodoxie bij de gewone 
mensen rond 1640-1645 van veel beter gehalte zijn geweest dan rond 
1590-1595? Ik durf het te betwijfelen — en tóch bleef ze ongeschokt 
na 1645. Ik ben in deze studie sterk geïmpressioneerd door de per
soonlijke inzet van de bisschoppen en de dekens — en toch ook wel 
van een aantal pastoors — in deze halve eeuw. Laat hun zielzorg wat 
té juridisch en te doctrinair zijn geweest — het was voor die tijd wel
licht de beste remedie — ze stonden toch dichter dan ooit bij het 
gewone volk en dit lijkt me van beslissende invloed te zijn geweest 
voor de handhaving van het katholieke geloof. Conform de stijl van 
de contrareformatie hielden ze de gelovigen een strikt normenstelsel 
voor, waarbinnen dezen zich safe konden voelen tegenover God, te
midden van een politiek en sociaal-economisch zo wankele wereld. 
Er is in dit bisdom en in dit dekenaat na 1596 een groeiproces op 
gang gekomen van tridentijnse oorsprong en kleur, geprononceerd 
bij de hiërarchie, wat onduidelijker bij de gelovigen, maar ook bij 
hen bleek het toch degelijk wortel geschoten te hebben. Bisschoppen 
als Boonen en Triest, dekens als Cardon, Wandele en Hesius zijn 
gave voorbeelden van de „pars hominis", 's mensen deel aan het 
historisch gebeuren. Enkele decennieën lang hebben ze, gelijk grond
werkers op zandpaden en dijken, gestaag en onvermoeibaar de 
kleine maatschappij met wetten en voorschriften, het hele levens
terrein omvattend, geïmpregneerd. Dit proces bleek na 1645 „cal-
vinisme-afstotend" te zijn en bewijst eens te meer de stellingen van 
Rogier over de religiekaart van Nederland. De kerk in het gentse 
bisdom stak niet in een feestgewaad, eerder in een keurslijf, dat 
echter geen dwangbuis werd en daarom niet is afgeworpen. 

Dit werk draagt de titel „Dekenaat in de steigers" en verhaalt over 
kerkelijk opbouwwerk. Was dit bouwsel in 1645 tot voltooiing ge-
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komen en hadden ook anderen dan de staatse militairen en de her
vormde zeloten in dat jaar die steigers mogen wegnemen? Ik meen 
dat het opbouwwerk nog niet ten einde was gekomen. In veel pa
rochies kon het kerkelijk-maatschappelijk leven nog niet op eigen 
voeten en met losse handen gaan; het was er te zwak voor. Dit is, 
méér dan aan het intellectuele en morele niveau van de zielzorgers, 
te wijten aan de politieke en sociaal-economische omstandigheden. 
Het droombeeld van de katholieke restauratie was een welgeordende 
parochie in een door katholieke vorsten bestuurde staat. Een veilig 
gesloten circuit. Voor een deel van het gentse dekenaat Hulst is dit 
nimmer realiteit geworden. 

De historie van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen vraagt om méér 
studies naast deze, die gebaseerd is op kerkelijke bronnen. Studies 
over de militaire overlast in deze streken, over het polder- en dijk-
wezen, over relaties tussen Noord en Zuid aangaande herdijkingen, 
over relaties tussen het protestantse Axeler- en het katholieke Hul
sterambacht, over de economie, de demografie en vooral over het 
leven van de gewone mens, zijn geboorte, dood en begrafenis, huwe
lijk, ziekte, epidemieën, wonen en werken in de stad en in de polders. 
Dit alledaagse leven kwam te weinig aan bod. De kerkelijke visita
toren waren teveel controleur, te weinig journalist; ze zagen veel, 
maar schreven weinig over de weigezeten kooplui en pachtboeren, 
daarnaast de schamele sjouwers en de landarbeiders met hun gezin
nen in de bedompte, vochtige dijkhuisjes, hun voeten in het kwel
water, hun hoofd in de bovendijkse wind, hun toeverlaat de belezer 
en de chirurgijn, de vroedvrouw en de herberg, de armenkas en de 
heiligen in de kerk. Het is eerder het milieu voor een roman van 
Stijn Streuvels, voor een schilderwerk van Constant Permeke dan 
voor een Breugheliaanse toestand van schransers, zuipers en rokken-
graaiers; de zinnen waren er wel, de centen niet. Dit zeeuws-vlaamse 
gewest stond wel heel ver van de barokke levenskunst in de steden 
van Vlaanderen. 
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SOMMAIRE * 

La Flandre Zélandaise est situé au nord des villes belges d'Anvers, 
de Gand et de Bruges, le long de la côte de l'embouchure de l'Escaut. 
Elle s'étend sur une longueur de quatre-vingts kilomètres environ. 
Ce territoire, coupé pour ainsi dire à coups de sabre de sa terre-mère 
la Flandre, fut attaché définitivement au territoire de la République 
des Provinces-Unies à la Paix de Munster. Les liens profonds et na
turels avec la Flandre ne furent jamais renoués. Ainsi ce territoire 
n'a jamais retrouvé son homogénéité religieuse, culturelle et sociale. 
La Flandre resta unie aux Pays-Bas espagnols, mais fut handicapée 
sérieusement dans son développement économique et social par cette 
frontière arbitraire. 

La Flandre Zélandaise actuelle a, au point de vue religieux, une 
population mixte. La partie orientale est quasi totalement catholique, 
la partie occidentale protestante, tandis que le centre est marqué par 
ces deux religions. Au commencement du dix-septième siècle la 
partie occidentale se trouvait déjà sous le gouvernement des Provin
ces-Unies. Bientôt elle subissait l'occupation religieuse des protestants 
réformés. Dès lors elle ne pouvait plus profiter du renouveau lancé 
par le Concile de Trente. 

Par contre la Flandre Zélandaise orientale (c.à.d. la ville de Hulst 
et le Métier de Hulst) retournait à la souveraineté espagnole, ou 
mieux à sa maison d'origine la Flandre, par la victoire d'Albert d'Au
triche sur le comte Maurice de Nassau en 1596. Ici, sous l'impulsion 
du Concile de Trente, la restauration catholique se réalisait progres
sivement depuis l'érection des évêchés nouveaux en 1559 et par suite 
de faveurs parfois trop inquiétantes de la part des gouverneurs Albe 
et Parme. Cornelius Jansenius, originaire de Hulst, fut le premier 
évêque du nouveau diocèse de Gand. Après sa mort en 1576 ce jeune 
diocèse resta pratiquement vacant jusqu'à l'arrivée de l'èvêque Petrus 
Damant en 1591. C'est sous son impulsion et celle de ces successeurs 
Maes, Vander Burch, Boonen et plus particulièrement de Triest que, 
partant du centre de Gand, le catholicisme fut implanté définitive
ment dans cette région. Or la partie orientale de la Flandre Zélandaise 

trad: Gaston de Mey, s.m. 
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appartenait à ce jeune diocèse jusqu'à la victoire de Frédéric Henri 
d'Orange Nassau en 1645. Elle a donc pu accumuler, pendant un 
demi siècle, des énergies religieuses nouvelles sous l'influence du re
nouveau catholique en Flandre, malgré sa situation dangereuse sur 
l'Escaut, point stratégique important, et malgré le voisinage du terri
toire protestant. Aussi est-elle restée catholique jusqu'à nos jours. 

Cette restauration catholique, suivie de près dans le territoire du 
doyenné de Hulst, fait l'objet de cette étude. Les sources les plus 
importantes sont d'origine ecclésiastique, à savoir: les rapports de 
visitation des évêques de Gand et des doyens de Hulst. Le reste du 
matériel historique ecclésiastique et profane en est un complément. 
Nous nous proposons de décrire l'évolution socio-religieuse dans ce 
doyenné pendant la première moitié du dix-septième siècle. 

Le premier chapitre veut nous faire connaître les sources consul
tées et leurs auteurs: les évêques et les doyens. Il indique également 
les grands canaux qui ont conduit l'inspiration du Concile de Trente 
jusqu'aux paroissiens, notamment les conciles provinciaux, les sy
nodes diocésains, les réunions des doyens, ainsi que les réunions des 
curés. Les activités de l'évêque Antoine Triest, qui a dirigé 
l'évêché le plus longtemps et de la façon la plus intensive, y pren
nent une place de choix. 

Le deuxième chapitre décrit le doyenné et les paroisses qui en 
font partie: leur situation aux environs de 1600, après les querelles 
religieuses et après le période la plus néfaste, qui est celle de la 
guerre de quatre-vingts ans; ensuite les efforts fournis pour la restau
ration d'une vie catholique. Les curés y jouent un rôle prépondérant; 
leurs personnes et leurs activités sont mises en lumière dans le cadre 
paroissial. 

Le troisième chapitre étudie les personnes supposées collaborer à la 
restauration de la vie catholique d'après les directives de Trente et 
des synodes diocésains. Et d'abord le curé en général: sa formation, 
sa nomination, ses revenus, son domicile et son milieu de travail; 
ensuite les personnes qui devaient le seconder: le vicaire, la fabrique 
d'église et la caisse des pauvres, le sacristain-instituteur, la sage-
femme, le magistrat et le bailli. Et pour conclure la recherche des 
deux tâches fondamentales du pasteur d'âmes dans la paroisse: le 
culte (la célébration de la Messe, le salut, les vêpres, la procession) et 
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l'enseignement religieux (la prédication pendant la Messe et l'instruc
tion religieuse à l'église et dans les écoles). 

Les Pays-Bas actuels ont une population religieuse mixte. Et ce 
n'est pas un phénomène exceptionnel de voir un village entièrement 
catholique confiner à un village totalement protestant, ou de trouver 
une région restée catholique au milieu d'une province de croyance 
protestante. On pose la question à l'histoire: comment la carte des 
religions des Pays-Bas a-t-elle pu recevoir un dessin si morcelé? 

Faisant abstraction de toutes les nuances locales, nous rencontrerons 
deux explications principales dans sa réponse: 1) la communauté 
locale ou régionale est restée catholique de par la volonté ou la pro
tection du „dominus temporalis", la plupart du temps une person
nalité noble influente; 2) après une domination temporaire des ré
gions insurgées contre le gouvernement espagnol, pendant laquelle 
les forces anti-catholiques prenaient le dessus, le chemin d'une restau
ration religieuse selon les directives du Concile de Trente est rendu 
libre par suite d'une reconquête des régions restées espagnoles. 

Cette deuxième explication vaut pour cette partie du doyenné de 
Hulst qui est devenue territoire des Pays-Bas en 1645, c.à.d. la petite 
ville forte centrale de Hulst et le Métier connexe. L'autre partie du 
doyenné, les paroisses de Kallo, de Kieldrecht, de Verrebroek, de 
Sint-Gillis, de Vrasene et de Wachtebeke, appartenait depuis 1648 
aux Pays-Bas catholiques restés. Près de la frontière arbitraire et ca
pricieuse, fixée par Munster en 1648, surgirent les succursales de 
la Clinge, de Koewacht et de Overslag. C'est d'ici que les catholiques 
de la partie du doyenné devenue territoire des Pays-Bas, recevaient 
de l'assistance spirituelle; d'abord des prêtres séculiers, ensuite des 
Pères Franciscains. Ils ont maintenu ce qui avait été réalisé entre 
1596 et 1645, à savoir le catholicisme selon l'inspiration du Concile 
de Trente et le contact spirituel entre le clergé et les fidèles. 
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BIJLAGE I 

Pastoorslijsten 

Hulst 
Hontemsse 
Ossemsse 
Hengstdijk 
Pauluspolder 
Polder van Namen 
Sint Jansteen 
Kallo 

егтеЪгоек 
Vrasene 
Smt Gi lb 
Wachtebelce 
Zmdaorpe 

1596 

A. Ghysbrechts ') 
vacat 
vacat 
vacat 
vacat 
vacat 
vacat 
vacat 
vacat 

A. Stocquens 2) 

G de Klerk ') 
vacat 

1598 

idem 

idem 
J de Cock *) 

idem 

1599 

idem 

idem 
Ae. Montanus5) 

idem 

1601 

idem 

idem 
P. Verfielst ·) 

idem 

1603 

idem 
L de Wulf') 

idem 
idem 
idem 

A 

1604 

Maeye e) 
idem 

idem 
idem 
idem 

·) G A.H. stdr. 1597-1598. 
2) R A G B . 155, benoemd op 7 juli 1591. 
ч) R A G B . 3586, visitano Maes 1611. 

<) De Potter-Broeckaert, dl. XXVI, blz. 39. <) RAG. 9100. 
-) R A G B . 155, collatie op 11 maait. e) D V 1615. 

») R A G B . 155, collatie op 24 april 



to 
о 

1606 1607 1608 1610 1612 1613 

Hulst 
Hontenisse 

Ossenisse 
Hengstdijk 

Pauluspolder 
Polder van Namen 
Sint Jansteen 
Kalb 

Verrebroek 
Vrasene 
Sint Gillis 

Wachtebeke 
Zuiddorpe 

idem 
idem 

F. de Klerk >) 
idem 
idem 

1614 

idem 
idem 

F. Stevenaert'») 

idem 
idem 
idem 

1615 

idem 
J. de Dyckere 

W. de Bucq ' 
W. de Bucq 

idem 

idem 
idem 

1616 

") 

И) 

idem 
idem 

J. v. Ryckenroy " ) 
J. v. Ryckenroy 

idem 
idem 
idem 

1617 

idem 
idem 

idem 

idem 

J. Seys») 

idem 

idem 
A. Tielman '») 

1618 

idem 
idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

P. de Molenaere " ) 

1619 

Hulst 

Hontenisse 
Ossenisse 
Hengstdijk 
Pauluspolder 
Polder van Namen 
Sint Jansteen 

Kallo 
Verrebroek 
Vrasene 
Sint Gillis 
Wachtebeke 

Zuiddorpe 

idem 
P. de Molenaere 17) 

idem 
idem 

OFM, Hulst 
J. de Schepper 1S) 

idem 

idem 
L. van Damme ιβ) 

idem 

Ae. Raps*0) 

idem 
idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

idem 
W. Middelton 2 1) 

idem 

idem 

idem 

С 

idem 

idem 

idem 
P. Bras") 

idem 

v. Hertssen г з ) 

idem 

idem 
idem 

Η 

idem 

idem 

P. Stevens 2J) 

idem 
idem 

J. Lombaerts г 5) 
Decanus 

. v. Godtsenhove 

idem 

idem 
idem 

J-
И) 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
Bartholomeeussen г ' 

Ph. 
idem 

Heyinck«) 
idem 

idem 
idem 



1622 1623 1624 1625 1627 1628 

Hulst 

HontenJsse 
Ossenisse 

Hengstdijk 
Pauluspolder 
Polder van Namen 
Sint Jansteen 

Kallo 

Verrebroek 
Vrasene 
Sint Gillis 
Wachtebeke 

Zuiddorpe 

L. Cardon «) 

P. 

idem 
idem 
Billet»») 

idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

N. Gaspoel91) 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

A. van Pasch " ) 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

F. de Glin3») 

idem 
idem 
idem 
idem 

P. Wandele м) 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

G. 

P. 

idem 

Struyvinck '·) 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
v.d. Velde *>) 

idem 

idem 
idem 
idem 

4* 

·) R.A.G.B. 2113 Status Ecclesiae 1623. 
") R.A.G.K. 2326, kerkrekening 1607-1608. 
") R.A.G.B. 167/2, visitado Maes 1611; 
Fruytier, a.w., biz. 78; benoemd op 13 juni. 
, г ) R.A.G.K. 9916, kerkrekening 1605-1607. 
") D.V. 1610. 
" ) A.E., I, fol. 21, benoemd op 20 juni. 
, 5) R.A.G.B. 155, collatie op 2 mei. 

'·) A.E., I. fol. 33. 
" ) R.A.G.B. 155, benoemd op 29 januari. 

1 в ) R.A.G.B. 155, collatie op 29 oktober. 
1 β ) D.V. 1614; was tevens deservitor van 

Zuiddorpe. 
2») R.A.G.B. 2325; D.V. 1615. 
il) R.A.G.B. 155, collatie op 4 augustus. 

" ) A.E., I, fol. 94, benoemd op 7 april. 
г») A.E., I, Ы . 107, benoemd op 29 mei. 

" ) A.E., I, fol. 115, collatie op 29 november. 

») R.A.G.B. 155, collatie op 9 februari. 
! e ) R.A.G.B. 155, collatie op 28 november. 

" ) A.E., 
" ) R.AJ 

») D.V. 
•*>) R.AJ 

») E.A., 

J-') D.V. 
•») R.AJ 

»«) R.A. 

») A.E, 
··«) R.AJ 

, I, fol. 118, benoemd op 3 mei. 

G.B. 155, collatie op 25 mei. 
.1623; G.A.H. stdr. 1622^1623, fol.61. 
G.B. 3598, Status Ecclesiae 1623. 
, II, fol. 35, benoemd op 10 november. 
. 1624-1625. 
G.B. 155, collatie op 23 juni. 
G.B. 155, collatie op 16 mei. 

, II, fol. 158, benoemd op 24 mei. 

G.B. 155, collatie op 23 december. 



Hulst 
Hontenisse 

Ossenisse 
Hengstdijk 

Pauluspolder 
Polder van Namen 

Sint Jansteen 

Kallo 
Verrebroek 

Vrasene 
Sint Gillis 
Wachtebelce 
Zuiddorpe 

Hulst 
Hontenisse 

Ossenisse 
Hengstdijk 
Pauluspolder 
Polder van Namen 
Sint Jansteen 
Kallo 
Verrebroek 

Vrasene 
Sint Gillis 
Wacbtebeke 

Zuiddorpe 

1629 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

Th. van Sante «) 

1635 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
H. Hesius») 

idem 
idem 

idem 

idem 
idem 

1630 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
J. Tetteroo a e) 

idem 

idem 
idem 

G. Boronaige >·) 
idem 
idem 

L. van Royen«) 

1636 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

J. de Vyvere 5S) 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 

idem 

1631 

A. de Keysere «) 
idem 

J.Seys«) 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

1637 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

N. Lettinck и) 
idem 

idem 
idem 
idem 

1632 

idem 
idem 
idem 

idem 
L. de Langhe «) 

С 

Α. 

idem 

idem 

de Roy") 

idem 
idem 

idem 

Speliers «) 
idem 

1638 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

J. Moortgat5β) 

Ν. 

idem 

idem 

de Witte " ) 

idem 

idem 

idem 

idem 

1633 

idem 

idem 

idem 

idem 

N. van Zeebroek «) 
idem 

P. de Maerschalck«) 

idem 

N. Dubois 49) 
idem 

idem 

idem 

G. de Riva *») Α. 

1639 

Η. Hesius «) 

idem 

idem S. 
idem 
idem 

idem 
idem 

С Gilbau 5') 

idem 
W. v.d. Brande 5β) 

idem 

idem 

idem 

1634 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

idem 

idem 
idem 

van Benschop ω ) 

1641 

idem 

idem 

de Causenere 59) 
idem 

idem 
idem 

deken Hesius 
idem 

idem 

idem 
idem 

idem 

idem 



1642 1643 1645 1646 1647 1648 

Hulst 
Hontenisse 
Ossenisse 
Hengstdijk 
Pauluspolder 
Polder van Namen 
Sint Jansteen 

Kallo 
Vetrebroek 
Vrasene 

Sint Gillis 

Wachtebeke 
Zuiddorpe 

idem 
idem 
idem 

N. Lust «o) 
idem 
idem 

H. Leeman «') 

idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 

V. 

idem 
idem 

van Dun β ί) 
idem 

idem 
P. Sweverse3) 

N. de Beudele «) 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

A. Borcquelmans β 5) 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

L. Wackins ··) 

А 

J-

idem 
idem 
idem 
idem 

. Borcquelmans 
idem 
idem 
idem 
idem 

Lambrechts β 7) 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 

G. v.d. Moeren ·β) 

N) 

") R.A.G.B. 155, collatie op 2 januari. 
:,s) A.E., II, fol. 208, benoemd op 23 januari. 
'») R.A.G.B. 155, collatie op 14 juni. 

w ) A.E., II, fol. 222, benoemd op 7 augustus. 
«) D.V. 1631. 

iber. 
_ ... i. 

«) R.A.G.B. 155, collatie op 13 septemb 
V.E., II, fol. 267, benoemd op 29 mei 

*·) R.A.G.B. 155, collatie op 12 december. 
«) D.V. 1632. 
«) D.V. 1633. 
«) R.A.G.B. 155, collatie op 8 juni. 

«) R A 
*») D.V. 
5») R.A. 
·'») R.A.' 

R.A, 
R.A 
A.E. 
R.A. 
R.A 
R.A. 
R.A. 

.G.B. 155, collatie op 10 oktober 

. 1633. . 1 0 3 3 . 

.G.B. 155, collatie op 14 september. 

.G.B. 155, collatie op 28 juni. 

.G.B. 155, collatie op 25 augustus. 
AJ.D. i?7, couaue op 
.G.B. 155, collatie op 25 augustus. 
G.B. 2819, concursus op 31 januari. 

III, fol. 112, benoemd op 22 dec. 
155_ mllatiR nvt 9.5 mp.i. 

. n i , roí. i i ¿ , oenoe 

.G.B. 155, collatie op 25 mei. 

.G.B. 155, collatie op 12 juli. 

.G.B. 155, collatie op 27 juni. 

.G.B. 155, collatie op 16 mei. 

•·) 

вз\ 

• 4) 

ее) 

•7) 

R.A 
R.A 
R.A 
R.A 
R.A 
A.E. 
R.A 
R.A. 
R.A. 
R.A. 

.G.B. 155 sub 31 augustus 1643 .G.B. 155 sub 31 augustus 1643. 
..G.B. 155, collatie op 18 augustus. 
.G.B. 155, collatie op 10 april. 
.G.B. 155, collatie op 31 augustus. 
..G.B. 155, collatie op 22 september. 
., ΙΠ, fol. 293, benoemd op 31 aug. 
,.G. 2821, benoemd op 30 november. 
.G.B. 155, collatie op 29 oktober. 
.G.B. 2829, benoemd op 22 december. 
.G.B. 156, collatie op 9 augustus. 



BIJLAGE II 

Communicantencijfers 
(Volgens b. 136 Itinerarium en de Dekenale Verslagen) 

in de jaren 

Hulst 

Hontenisse 

Ossenisse 

Hengstdijk 

Pauluspolder 

Polder van Namen 

Sint Jansteen 

Kallo 

Venebroek 

Vrasene 

Sint Gillis 

Wachtebeke 

Zuiddorpe 

1611 

1100 

300 

790 

800 

600 

1618 

450 

160 

100 

1000 

1100 

1628 

600 

300 

250 

150 

140 

200 

140 

200 

1250 

850 

1633 

1300 

700 

200 

250 

105 

150 

200 

230 

200 

1000 

1360 

1000 

1642 

3000 

500 

250 

200 

150 

134 

56 

150 

150 

1060 

1280 

1000 

350 

1643 

600 

200 

140 

1644 

1580 

1200 

1000 

424 



BIJLAGE III 

Bisschoppelijke visitatiereizen 

I: Bisschop Maes 
(Volgens de Acta Episcopatus) 

1611. 

4-6: Hulst. 

4-6: Sint Jansteen. 

5-6: Pauluspolder. 

5-6: Hengstdijk. 

5-6: Hontenisse. 

6-6: Hulst 

7-6: Sint Gillis. 

7-6: Vrasene. 

16-6: Wachtebeke. 

1613. 

1-5: Hulst. 

4-5: Sint Gillis. 

1614. 

23-6: Sint Jansteen 

24-6: Hontenisse 

24-6: Ossenisse. 

25-6: Pauluspolder. 

25-6: Hengstdijk. 

27-8: Hulst. 

29-8: Sint Jansteen. 

2-10: Kallo. 

1615. 

16-5: Kallo. 

16-5: Verrebroek. 

II: Bisschop Boonen 
(Volgens de Acta Episcopatus) 

1618. 

15-9: Hulst. 

17-9: Pauluspolder. 

17-9: Ossenisse. 

18-9: Hontenisse. 

18-9: Hengstdijk. 

18-9: Hulst: 

28-4: Polder van Namen. 

III: Bisschop Triest 

1619. 

27-4: 

21-9: 

29-4: 

30-4: 

1-5: 

2-5: 

(Volgens B. 136 Itinerarium) 

1623. 

7-9: Beveren. 

8-9: Vrasene. 

8-9: Sint Gillis. 

8-9: Hulst. 

9-9: Ter Eecken. 

9-9: Stehens. 

9-9: МоетЪеке. 

1626. 

6-9: Eksaarde. 

7-9: Sint Gillis. 

7-9: Kemzeke. 

8-9: 

8-9: 

9-9: 

9-9: 

10-9: 

10-9: 

1627, 

30-6: 

1-7: 

1-7: 

2-7: 

3-7: 

Hulst. 

Sint Jansteen. 

Hulst. 

Verrebroek. 

Beveren. 

Kallo. 

Vrasene. 

Beveren. 

Melsele. 

Zwijndrecht. 

Verrebroek. 

Kruibeke. 

Stekene. 

Hulst. 

Sint Jansteen. 

Ter Eecken. 

Hulst. 

2-5: Vrasene. 

3-5: Sint Gillis. 

1620. 

7-12: Wachtebeke. 

1621. 

3-12 juli: Hulst. 

3-7: Sint Gillis. 

3-7: Vrasene. 

4-7: Beveren. 

5-7: Verrebroek. 

5-7: Kallo. 

6-7: Melsele. 

6-7: Zwijndrecht. 

1625. 

1-6: 't Sas van Gent. 

1-6: Zelzate. 

2-6: Wachtebeke. 

2-6: Winkele. 



1628. 

12-6: 't Sas van Gent. 

12-6. Wachtebeke. 

13-6: Winkele. 

23-6: Stekene. 

23-6 Hulst. 

24-6: Pauluspolder. 

24-6 Hengstdijk. 

25-6 Ossenisse. 

25-6. Hontenisse 

25-6: Polder van Namen 

26-6 Hulst. 

26-6 Kieldrecht. 

27-6 Sint Pauwels. 

1629. 

26-5 Stekene. 

27-5· Hulst 

28-5 Kemzeke 

29-5 Sint Gillis. 

29 5 Vrasene. 

29-5· Verrebroek. 

29-5 Bever en 

30-5 Melsele 

30-5 Kallo 

1631 

24-9 Stekene. 

25-9 Hontenisse. 

25-9 Polder van Namen 

26-9 Ossenisse. 

26-9 Hengstdijk. 

26-9· Pauluspolder 

27-9. Hulst. 

29-9 Antwerpen 

1633. 

22-5. Wachtebeke. 

30-5: Sint Pauwels 

31-5: Sint Gillis. 

31-5: Vrasene. 

1-6 Ве етеп. 

2-6 Sint Nifeloas 

1635. 

20-10: Nteuwkerke. 

21-10 Hulst. 

426 

22-10: Kemzeke 

22-10 Sint Pauwels 

23-10: Waasmunster 

1636. 

17-8 Wachtebeke. 

17-8· МоетЪеке. 

18-8 Zuiddorpe 

19-8 Stekene 

19-8 Kemzeke 

19-8 Sint Gillis. 

20-8 Verrebroek 

20-8 Kallo 

21 8 Haasdonk 

1637. 

26-5 Beveren 

26 5 Vrasene 

26-5 Hulst. 

26-5: Sint Jansteen. 

27-5 Sint Gilhs. 

1638 

31-7· Daknam. 

31-7· Vrasene. 

1-8. Verrebroek 

1 8 Kallo 

1639 

7 6 Moerbefee 

7 6 Zuiddorpe. 

22-8 Stekene 

23-8: Hulst. 

24-8 Sint Jansteen 

24-8 Kemzeke. 

1641. 

20-5 't Sas 

20-5· Zuiddorpe 

21-5 Hulst. 

22-5 Hulst. 

23-5 Verrebroek 

23-5 Vrasene 

24-5 Sint Gilhs 

24-5 Kemzeke 

24-5· Stekene. 

24-5 Moerbeke 

24-5 Wachtebeke. 

1642. 

1-6. Beveren. 

1 6 Verrebroek. 

1-6 Kallo 

7-9: Sinaai. 

9-9. Vrasene. 

9-9 Sint Gilhs. 

9-9 Ter Eecken. 

9 9 Sint Jansteen 

10-9 Hulst 

11-9 Stekene. 

11-9 Moerbeke 

12 9 Wachtebeke. 

1643 

28-8 Hulst 

29-8 Polder van Namen 

30-8 Hontenisse 

30 8 Ossenisse 

1 9 Hengstdijk 

1-9 Pauluspolder 

1-9 Hulst 

1-9 Gent. 

1646. 

12-4. Wachtebeke 

4 5 Antwerpen 

5-5 Zwijndrecht 

5 5 Kallo 

5 5: Melsele 

6-5: Haasdonk. 

6-5 Beveren 

6-5 Verrebroek 

7-5· Vrasene. 

7-5: Sint Gilhs 

7-5 Kemzeke 

7-5: Stekene. 

8 5 Sint Jansteen. 

8 5 Sint Pauwels. 

9-5 Sinaai. 

9-5 Gent 

1647. 

10-5 Nieuwkerke 

11-5· Sint Gillis. 



11-5: Kemzeke. 1648. 28-6: Sint Gillis. 
12-5: Sint Jansteen. g.^; Wachtebeke. 2B-6: Kamzeke. 
13-5: Sinaai. 26-6: Antwerpen. 28-6: Stekene. 

27-6: Kallo. 28-6: Sint Pauwels. 
27-6: Vrasene. 

N.B. cursief gedrukte plaatsen behoren niet tot het dekenaat Hulst. 
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BIJLAGE IV 

Lijst van de voornaamste tiendheffers in de parochies van het 

dekenaat Hulst 

Hulst: Het kapittel van Kortrijk 1). 

Hontenisse: Het kapittel van Kortrijk; de abt van Ter Duinen 2 ) . 

Ossenisse: Het kapittel van Kortrijk; de abt van Ter Duinen "). 

Hengstdijk: Het kapittel van Kortrijk; de abt van Ter Duinen 4). 

Pauluspolder: Het kapittel van Kortrijk; de abt van Drongen 5 ) . 

Polder van Namen: Het kapittel van Kortrijk e ) . 

Sint Jansteen: De abt van Baudelo ' ) . 

Kallo: De pastoor; meerdere eigenaars e ) . 

Verrebroek: De abt van Baudelo; de abt van Drongen; het kapittel van Doornik; 

de Heer van Beveren e ) . 

Vrasene: Het kapittel van Doornik; de abt van Sint-Pieters-Gent; de abt van 

Baudelo; de abt van Drongen І 0 ) . 

Sint Gillis: Het kapittel van Doornik; de abt van Sint-Pieters-Gent; de abt van 

Baudelo; de abt van Drongen 11). 

Wachtebeke: De abt van Sint-Pieters-Gent; de abdis van Bijloke-Gent; de abdis 

van Marcquette l l ! ) . 

Zuiddorpe: De pastoor 1 3 ) . 

') R.A.G.B. 3587. 
2) R.A.G.B. 3601. 

») R.A.G.B. 2545. 

*) R.A.G.B. 3598. 

*) B. 136 Itinerarium. 

·) R.A.G.B. 2545. 

') R.A.G.B. 3595. 
β) A.E., I, fol. 58, sub 4 oktober 1614. 

») R.A.G.B. 134. 

" ) R.A.G.B. 2113 Status Ecclesiae 1623. 

" ) R.A.G.B. 2098 Status Ecclesiae 1623. 

») R.A.G.B. 1987 Status Ecclesiae 1623. 
13) D.V. 1630; eventuele andere tiendheffers onbekend. 
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STELLINGEN 

I 
De geografische oorsprong van Zeeuws-VIaanderen ligt in het estu
arium van Schelde en Maas; zijn cultuurhistorische oorsprong ligt 
echter in Vlaanderen. 

II 
Zeeuws-VIaanderen is in de nederlandstal ige geschiedschrijving 
steeds stiefmoederlijk behandeld. 

III 
Het is onjuist en verwarringwekkend het woord conventiculum, 
gebruikt in synodale en curiale geschriften, te vertalen door „samen
komsten van jongens en meisjes in herbergen". 
M. Cloet, Het Kerkelijk Leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens 
de XVUe eeuw, Tielt van 1609 tot 1700 (Leuven 1968), blz. 426. 

IV 
In de eerste decennia van de zeventiende eeuw is in het bisdom 
Gent de post-tridentijnse kerk gegrondvest door het autoritaire 
engagement van bisschoppen en dekens. 

V 
In het spoor van E. Hellin (Histoire Chronologique des évêques et 
du chapitre exempt de l'église cathédrale de S. Bavon à Gand, dl. I, 
Gent 1772) wordt nog steeds beweerd dat de laatste pastoor van 
Hulst tijdens de Reductie van 1645 door „hervormden" gevangen 
gezet en gemarteld zou zijn. Dit is volstrekt onjuist. 

VI 
Het is niet verdedigbaar om te spreken van „het verraad van Servaas 
van Steelant" in 1583, zoals dat nog gebeurt in J. Wesseling, De 
Geschiedenis van Axel (Groningen 1963), blz. 93. 



VII 
De Generalseminare van keizer Jozef II (1780-1790) vormen in de 
historie van de katholieke theologische opleidingen de meest interes
sante episode tussen Trente en onze tijd. Het fundamentele bezwaar 
tegen deze Generalseminare ligt in het feit dat de keizerlijke regering 
zichzelf de rol van seminarie-directie had toebedacht. 

VIII 
Het geschrift van Jan van Leeuwen (gestorven 1378), kok van 
Groenendaal, „Een boexken van Meester Eckaerts leere da'hi in 
doelde" toont enerzijds aan dat Meister Eckhart in de kringen van 
de brabantsc vromen verguisd werd, anderzijds dat de auteur geen 
partij was voor deze duitse mysticus. 

IV 
De regio Hulst van het dekenaat Zeeland blijft een werkverband 
zonder stem of importantie, tenzij het op basis van vrijheid en 
vertrouwen de preekstoel van de parochiekerken ter beschikking 
krijgt als podium voor het geven en nemen van informatie. 

X 
Regio, dekenaat en bisdom zouden zich onverwijld en meer dan 
voorheen moeten toeleggen op verruiming van de horizont bij de 
plaatselijke kerkbesturen. Dit zal de parochieraden ten goede komen. 

XI 
De affaire Baalhoek-kanaal is een betreurenswaardig exempel van 
manipulatie door de overheid, strijdig met het ordentelijk democra
tisch handelen. 

XII 
De affaire-Progil toont aan dat het ondemocratisch handelen op 
regeringsniveau in België ernstiger vormen kan aannemen dan in 
Nederland. 

XIII 
Het zou voor de gemeente Hulst een veel zinvoller streven zijn te 
verbroederen met een gemeente in het naburige Vlaanderen, dan 
te „verschwisteren" met een gemeente in Duitsland. 






