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Woord vooraf 

 

Na een tijdsperiode van vier jaar, vormt onderliggend document het sluitstuk van de 

opleiding als historicus. Dat een thesis zich niet vanzelf schrijft, is een levenswijsheid die 

men al vanaf het begin van de opleiding kreeg voorgeschoteld. Dat ook ik dit aan den lijve 

heb ondervonden, is een logische evidentie. Ondanks het vele zwoegen en zweten, het 

transcriberen, het lezen en samenvatten van ontelbare readers, het herhaaldelijk gebruik 

van de backspace-toets en de deleteknop en twee computercrashes, kan ik toch met veel 

voldoening terugkijken op de voorbije vier jaar. 

Dit was echter nooit gelukt zonder de hulp van welbepaalde mensen. Omdat een 

voorwoord zich wel vaker laat dienen om de traditionele loftrompetten uit te schuiven, zal 

ook ik dankbaar gebruik maken van deze ruimte. Mijn dank naar die mensen is dan ook 

oprecht. 

Eerst en vooral wil ik naar mijn promotor, Prof. Dr. Isabelle Devos mijn welgemeende 

dankbaarheid uiten voor de tijd en de moeite die ze stak om mij te begeleiden in het 

afwerken van deze scriptie. Haar vriendelijke aanmoedigingen en opbouwende punten van 

kritiek, hebben mij zeker goed vooruit gestuwd in het onderzoek.  

Ook wil ik graag het ganse academisch kader van de universiteit bedanken, die met veel 

enthousiasme en wellust de opleiding hebben begeleid. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog 

veel gebruik zal maken van hun enorme kennis die zij gedurende vier jaar hebben gedeeld. 

Mijn ouders ben ik veel dankbaarheid verschuldigd. Het was niet evident om zich neer te 

leggen bij mijn beslissing in 2006 om mijn militaire opleiding stop te zetten en me te 

heroriënteren. Naast de financiële steun, die onontbeerlijk was, hebben ze me ook moreel 

gesteund in mijn beslissing, wat zeker niet altijd even evident was. 

Ook dien ik zeker nog Natalie, mijn vriendin en toekomstige huisgenote te bedanken, die 

een enorme steun heeft geleverd tijdens mijn opleiding. Haar vele aanmoedigingen en haar 

aanzetten om aan het werk te schieten, waren vaak meer dan broodnodig. Ook was ze 

iedere maal bereid om mijn papers en taken na te lezen, waarbij ze toch probeerde de 

indruk te wekken dat het haar interesseerde. 

Als laatste dien ik mijn jongste broer, Gert-Jan, te danken om mijn knoeien met Word 

2007 en haar opmaakprofielen recht te zetten en te verbeteren. Dankzij hem is de tekst toch 

al iets vlotter leesbaar. 

 

Gent, mei 2010 
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Proloog 
 

“Zit je in het laatste jaar? Over wat gaat je thesis?” Een dubbele vraag die mij talloze 

malen werd gevraagd gedurende het jaar. “Over pastoors en hun meiden” was steevast 

mijn antwoord, waarop spontaan een glimlach, een fronsende blik of een passende 

anekdote verscheen bij de vraagsteller. 

Pastoors en hun meiden, blijkbaar sprak het thema erg tot de verbeelding. De meesten 

kenden wel een mop, een roddel of hadden nog wel gehoord van vermeende relaties van 

pastoors en hun meiden, of van een pastoor die het niet te nauw nam met de 

celibaatsverplichting. In deze thesis laten we deze “bronnen” buiten beschouwing. Hoewel 

kluchten of roddels wel een deel van de werkelijkheid benaderen, zoals ik in een hoofdstuk 

zal behandelen, is het de bedoeling om in onderliggende tekst de werkelijke situatie na te 

gaan in de zeventiende en de achttiende eeuw. Dat de feitelijke situatie van het 

priesterconcubinaat wellicht minder spectaculair overkomt dan dat de bovenvermelde 

personen aannemen, staat vast. 

 

Dat een deel van het door mij behandelde thema plots erg actueel is geworden, is een 

pijnlijke toevalligheid. Mijn onderwerp koos ik reeds aan het begin van het academiejaar. 

Toen was er nog geen sprake van geestelijken die op grote schaal seksuele misdrijven 

hebben gepleegd. Het is dan ook totaal niet mijn bedoeling om op de kar te springen van de 

mediastorm, die is ontstaan na de bekentenissen van ondermeer bisschop Roger 

Vangheluwe. Ik wens me dan ook te distantiëren van enige zwartmakerij van de geestelijke 

stand en wil benadrukken dat dit onderzoek geen poging vormt om met modder te gooien 

naar de clerus. 

Natuurlijk kan en mag het ook niet in mijn opzet liggen om de taak als verdediger van de 

geestelijke stand op te nemen. Mijn doel als historicus houdt in dat ik de werkelijke situatie 

zo precies mogelijk tracht te benaderen en die zo objectief mogelijk tracht weer te geven 

binnen een tekst. Historici worden niet geacht om op te treden als rechter, die na tientallen 

jaren de zaken opnieuw wil beoordelen. De doelstelling van de masterproef is om de 

werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Dat ik daar wellicht in bepaalde opzichten 

minder in geslaagd ben, is een onvermijdelijkheid als historicus, waar theoretici bovendien 

een vette kluif aan hebben.  
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De studie is, zoals aangekondigd in de titel, gewijd aan het priesterconcubinaat tijdens de 

zeventiende en de achttiende eeuw binnen het bisdom Gent. Alvorens het onderzoek te 

kunnen aanvatten, is het noodzakelijk een inleiding te schrijven die de lading van het 

concubinaat dekt. In die inleiding zal de term van het concubinaat en de ambiguïteit rond 

de terminologie geschetst worden. Binnen het inleidend stuk is dieper ingegaan op het 

priesterconcubinaat, omdat die vorm van concubinaat een geheel andere lading dekt dan 

het concubinaat tussen twee leken.  

In een tweede hoofdstuk is de feitelijke situatie van de huishoudens van de pastoors 

onderzocht. Aan de hand van drie soorten bronnen, gaan we na hoe groot het aandeel is 

van pastoors die een dienstmeid hadden. De status animarum kunnen daar deels een inzicht 

bieden. Gezien het beperkte deel bruikbare status animarum voor onze scriptie, dienen we 

ons bronnenbestand uit te breiden met andere bronnen. De volkstelling van het jaar IV 

(1796) biedt een dankbare en overzichtelijke bron aan informatie, maar gezien de telling 

slechts een momentopname weergeeft, kan men geen sluitende conclusies optekenen over 

de ganse onderzoeksperiode. Een alternatieve bron, die in een tweede hoofdstuk 

uitgebreider aan bod komt, is het register van testamenten van geestelijken van het bisdom 

Gent tussen 1678 en 1723. Aan de hand van de testamenten kunnen we in bepaalde 

gevallen nagaan of de pastoor een meid had die bij hem inwoonde. Binnen het tweede 

hoofdstuk is er aan de hand van de leeftijden van de dienstmeiden een leeftijdsprofiel 

geschetst. Het leeftijdsprofiel is ondermeer vergeleken met het leeftijdsprofiel van de 

geestelijken. Een ander aspect dat we onderzoeken binnen het eerste hoofdstuk, is de 

tijdsduur van residentie van meiden en van pastoors. We gaan ook na of er een verband is 

tussen beide groepen. Waren pastoors en hun meiden afkomstig van de parochie zelf en 

waren ze dus ingeboren in het dorp? Of waren ze afkomstig uit een ander dorp? Waren ze 

net aangekomen in die parochie op het moment dat de volkstelling werd opgetekend, of 

woonden de betrokken personen al relatief lang in de parochie en waren ze goed 

ingeburgerd?  

Het derde hoofdstuk is gewijd aan de studie van het priesterconcubinaat vanuit het 

standpunt van de concubines. In een eerste deel is de maatschappelijke positie van de 

concubines beschreven aan de hand van een literatuurstudie. Een volgend deel stelt de rol 

van de humor en het lachen centraal, daar dienstmeiden en pastoorsmeiden vaak het 

onderwerp vormden van „de cultuur van de lach‟. Het belangrijkste deel binnen het tweede 

hoofdstuk betreft de studie van de status van de meiden ten opzichte van de pastoors. In dat 

deel gaan we na welke rol de meiden innamen in het leven van de pastoor. Door de 
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testamenten van geestelijken tussen 1678 en 1723 te onderzoeken, kunnen we een beeld 

vormen van die rol, aangezien geestelijken vaak een erfdeel schonken aan de meiden. De 

vragen die wij ons hierbij stelden waren de volgende: In welke mate kregen meiden 

schenkingen van de pastoor? Van welke aard waren die schenkingen? Welk aandeel kregen 

ze ten opzichte van andere erfgenamen? Wat was de waarde van de geldbedragen? Konden 

de meiden aan de hand van de schenking wat financiële zekerheid inbouwen?, etc. De 

waarde van geldbedragen wordt gekoppeld aan de conjunctuurgevoelige graanprijzen om 

de schommelingen binnen de Vroegmoderne economie in kaart te brengen en om de 

bedragen te vergelijken met hun intrinsieke waarde. 

In het vierde en laatste deel, dat ook het grootste stuk binnen de scriptie beslaat, brengen 

we de priesters en meiden ter sprake van wie we kunnen stellen dat de relatie verder reikte 

dan een werkgerelateerde band tussen werkgever en werknemer. Gezien de focus van het 

vierde deel ligt op de seksuele misdrijven tussen de pastoor en zijn meid, kan dit verder 

worden uitgebreid naar misdrijven tegen het celibaat. In het vierde deel komen dan ook de 

seksuele misdrijven van geestelijken centraal te staan. In een eerste fase wordt een korte 

inleiding geschetst van het celibaat. Daarbij worden de historische wortels van het celibaat 

en de debatten en discussies die hieromtrent bestonden in beschouwing genomen. Verder 

bespreken we kort hoe de situatie van het priesterconcubinaat voor en net na het Concilie 

van Trente (1545-1563) was. De grote rol van het Concilie met betrekking tot de 

beteugeling van het concubinaat zal duidelijk blijken. 

Aan de hand van de procesdossiers, die opgesteld werden aan de officialiteit van het 

bisdom Gent kunnen we een inkijk bieden op de aard van de vervolgingen. Daar in de 

dossiers verschillende getuigenissen aan bod komen, worden de dossiers getoetst aan 

enkele opmerkelijke punten van het priesterconcubinaat. In hoeverre speelde macht een rol 

bij de vervolgingen? Wat was de inbreng van de parochianen bij de beteugeling de 

misdrijven tegen de seksualiteit? Wie of wat zorgden ervoor dat de feiten aan het licht 

kwamen? Wat was de reactie van de autoriteiten op de aanklachten? Die onderzoeksvragen 

zullen bij de bespreking van de dossiers centraal komen te staan en trachten we op te 

lossen.  

In een laatste deel van het vierde hoofdstuk, is de inventaris van Jozef De Brouwer ter 

hand genomen. In de inventaris staan de vonnissen opgenomen die werden uitgesproken 

tegenover geestelijken die gezondigd hadden tegen de celibaatregel. Volgende 

onderzoeksvragen kunnen hierbij worden gesteld: Welke straffen werden aan de priesters 
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opgelegd? Is er een evolutie merkbaar doorheen de tijd? Wat was het doel van de 

bestraffing en werd dat doel bereikt met de gehanteerde strafmaat? 

 

Deze scriptie beoogt de afsluiting van de opleiding als historicus. Daar er slechts één jaar 

kan worden gewijd aan de studie van het onderwerp, staat het buiten kijf dat de studie 

absoluut als geen afgewerkt geheel mag worden beschouwd. Een historisch werk mag 

trouwens nooit als een exhaustief geheel worden beschouwd en dient open te staan voor 

verdere aanvulling, verbetering en kritiek. In ons geval is dit niet anders. De studie kan nog 

worden aangevuld met tal van andere bronnen. Dekanale visitatieverslagen zijn daar één 

voorbeeld van. Weliswaar in het Latijn opgesteld, bieden de bronnen een andere 

benadering van het onderwerp.  

Toch denken wij de pretentie te mogen hebben om te stellen dat aan de hand van de door 

ons geconsulteerde bronnen het priesterconcubinaat binnen het bisdom Gent voor een stuk 

geschetst zal zijn.  
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1. Inleiding 
 

Voor we de studie kunnen aanvatten, is het wenselijk om een inleidend hoofdstuk te wijten 

aan de term „concubinaat‟. Er treden immers vaak moeilijkheden op binnen de definiëring 

en afbakening van het concubinaat. Een historische inleiding van de term „concubinaat‟ 

dient zich aan, gezien er doorheen de geschiedenis een verschillende connotatie vasthing 

aan de definitie van het concubinaat.  

In het Romeins recht, dat een grote invloed uitoefende op de latere ontwikkeling van het 

canonieke recht, werd het concubinatus omschreven als een stabiele geslachts-en 

levensgemeenschap van een man en vrouw die niet gehuwd waren en niet wensten te 

huwen.
1
 In de middeleeuwen werd door de intrede van het canonieke recht, het 

concubinaat of “het samenhuysen” verboden en werd de Kerk verantwoordelijk gesteld 

voor de bestraffing van het concubinaat.
2
 Na de uitvaardiging van de Tametsi-decreten op 

het Concilie van Trente in 1563, werd concubinaat gezien als een voortzetting van de 

clandestiene huwelijken, welke niet meer als rechtsgeldig werden beschouwd.
3
  

Concubinaat werd zwaar bestraft, omdat het volgens de Kerk een „nabootsing van het 

huwelijk‟ was.
4
  

Meteen is de ambiguïteit die zich opwerpt bij de studie van het priesterlijk concubinaat 

merkbaar. Concubinaat draagt twee aspecten in zich, die bovendien vaak door elkaar lopen 

binnen de literatuur. Enerzijds kan de focus van de definiëring gelegd worden op de 

levensgemeenschap van een man en vrouw die niet gehuwd waren. Het sacrament van het 

huwelijk was niet voorbehouden aan geestelijken. Ten gevolge hiervan, leefden priesters 

en huishoudsters die samenwoonden in concubinaat. Nochtans was die vorm van het 

concubinaat niet gericht op de nabootsing van een huwelijk. De functie van dienstarbeid 

stond centraal bij dit soort van samenhuizen. Huishoudsters en dienstmeiden woonden wel 

in bij de pastoor, maar de eventuele emotionele band tussen hen was van ondergeschikt 

belang. Deze visie was echter vaak een misrekening. Door te gaan werken bij een 

werkgever, kregen de meiden vaak te maken met de verleidingen en gevaren van 

seksualiteit. In de wereldlijke sfeer keek de huisvrouw er meestal nauw op toe dat er geen 

                                                 
1
 H. Vandenberghe, De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven (uitgegeven 

aggregaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven), 1970, p. 3. 
2
 G. De Vriendt, Overspel in de Zuidelijke Nederlanden van de zestiende tot de achttiende eeuw, Leuven 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven), 2003, s.p. 
3
 S. Deschepper, Overspel en concubinaat in Gent tijdens de zeventiende en achttiende eeuw, Gent 

(onuitgegeven masterproef Universiteit Gent), 2007, p. 98. 
4
 G. De Vriendt, Overspel in de Zuidelijke Nederlanden, s.p. 
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uitspattingen gebeurden, maar in een klerikale sfeer waar geen huwelijkspartner aanwezig 

was, was de verleiding tot seksuele contacten groter.
5
 Hierdoor creëerde de katholieke 

Kerk een grote mate van wantrouwen ten opzichte van dienstmeiden. In de periode na het 

Concilie van Trente (1563) werden inwonende huishoudsters verboden. De Kerk eiste van 

hun priesters dat ze de meiden uit hun huizen zouden zetten. Het protest op de scherpe 

maatregelen, liet niet lang op zich wachten. Veel priesters beriepen zich op hun oude 

leeftijd en op het feit dat ze zichzelf niet meer uit de slag konden trekken. Verontwaardigd 

schreven pastoors protestbrieven naar de kerkelijke autoriteiten aan wie de geestelijken 

verklaarden dat ze zich niet akkoord verklaarden met het feit dat de meiden werden 

weggestuurd, terwijl de relatie tussen beide puur zakelijk was en er niets van oneer in 

schuilde. Door hun oude leeftijd en die van de meiden te vermelden, impliceerden de 

pastoors de verminderde seksuele aantrekkingskracht. Voor de priesters was de reactie van 

de oversten overdreven en extreem verdenkend.
6
 De klachten waren gericht tegen de 

onmenselijke beslissingen van de Kerk. Dat zelfs hulpbehoevende priesters geen meid in 

huis mochten nemen om voor hen te zorgen, konden de pastoors moeilijk aanvaarden.
7
  

De katholieke Kerk diende dan ook van hun streng standpunt af te stappen en een oogje 

dicht te knijpen bij het concubinaat tussen een pastoor en een dienstmeid. Bisschoppen 

vonden het samenwonen van een pastoor en een dienstmeid wel gevaarlijk, maar het 

verbieden was onmogelijk, daar dienstarbeid een eeuwenoude gewoonte vormde. “Cum res 

periculosa sit et, experientia teste, multis noxia, contubernium clerici et faeminae, 

praesertim solius cim sola, et ex alia part eremedium sit difficile, propter consuetudinem 

antiquissimam…”
8
 Door de grote verspreiding van dienstarbeid richtte de Kerk de kern 

van haar beteugeling van het concubinaat op de vervolging van pastoors die een 

vermeende seksuele relatie onderhielden met hun meid. Om het gevaar op seksuele 

verleidingen enigzins te voorkomen, dienden de pastoors te informeren naar de eerbaarheid 

van de huishoudsters en moesten haar wegsturen indien haar aanwezigheid voor opspraak 

zorgde binnen de parochie.
9
 Rond 1700 ontstond er bij seminaristen wel de gewoonte om 

                                                 
5
 S. Laqua, “Concubinage and the church in Early Modern Münster”, in: Past and Present, 2006, Supplement 

1, pp. 77-78. 
6
 S. Laqua, “Concubinage and the church in Early Modern Münster”, p. 87. 

7
 S. Laqua, “Concubinage and the church in Early Modern Münster”, p. 96. 

8
 M. Cloet, Het bisdom Gent (1559-1991): vier eeuwen geschiedenis, Gent, Werkgroep de geschiedenis van 

het bisdom Gent, 1992, p. 193. 
9
 M. Cloet, Het bisdom Gent (1559-1991), p. 193. 
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te beloven van geen dienstmeid in huis te nemen, tenzij zij een verwant familielid zou 

zijn.
10

  

Ondanks de scheiding van de twee aspecten van het concubinaat, was er duidelijk plaats 

voor ambiguïteit tussen de twee aspecten. Dienstmeiden en concubines werden vaak in 

dezelfde adem genoemd.
11

 De ambiguïteit van de term concubinaat maakt het er de studie 

niet gemakkelijker op.  

Daarenboven kan er nog een derde aspect gerekend worden bij het onderzoek naar 

concubinaat. Concubinaat kon ook inhouden dat een pastoor een bijzit onderhield. Een 

bijzit was een levensgezellin van de pastoor, die niet bij hem inwoonde. De bijzit werd 

voorzien in kost en woonst door de pastoor, maar woonde niet samen met hem. Vaak 

woonde de bijzit zelfs in een andere parochie.
12

 

 

De eerste moeilijkheid in de studie naar het priesterconcubinaat is duidelijk geworden. Een 

eensgezind antwoord op de definiëring en de afbakening van het concubinaat is niet of 

moeilijk te geven. Ook in de literatuur bleek de ambiguïteit van de terminologie te bestaan. 

Quasi iedere auteur formuleerde hun eigen definitie van het concubinaat en bepaalde 

arbitrair welke inhoud ze aan de term gaven. 

In ons werk zal dit niet anders zijn. We trachten wel om elk van de drie aspecten van het 

concubinaat onder de loep te nemen. De scheiding tussen een werksituatie en een seksuele 

relatie is niet steeds houdbaar gebleken. Daarom hebben wij geopteerd om beide aspecten 

van het concubinaat aan bod te laten komen. In het eerste deel zal de feitelijke situatie 

nagegaan worden van het concubinaat. Door de samenstelling van de huishoudens van de 

pastoors na te gaan, kon worden opgemaakt in welke mate huishoudsters inwoonden bij de 

pastoor. Dit betekende echter niet dat de pastoors en hun meiden beslist een emotionele of 

seksuele relatie hadden, hoewel de mogelijkheid hiertoe zeker bestaande was.  

Ook in het tweede deel sluipt de tweeledigheid van de term binnen. Door de testamenten 

van geestelijken onder de loep te nemen, werd berekend in hoeverre meiden een schenking 

verkregen van hun werkgever. Opnieuw hoeft het niet te betekenen dat pastoors die een 

schenking verrichtten aan hun dienstmeiden, ook een emotionele band hadden met elkaar. 

Het was immers zeer gebruikelijk dat pastoors omwille van de goede zorgen een erfdeel 

                                                 
10

 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 

Land van Aalst tussen 1621 en 1796. Deel I: De geestelijkheid en hun naaste medewerkers, Dendermonde, 

Uitgave in eigen beheer, 1975, p. 119. 
11

 S. Laqua, “Concubinage and the church in Early Modern Münster”, p. 78. 
12

 M. Kelleher, “Like man and wife: clerics‟ concubines in the diocese of Barcelona”, in: Journal of medieval 

history, 28(2002), p. 353. 



 14 

schonken aan de meiden. Anderzijds werden er in bepaalde gevallen grote kapitalen 

weggegeven aan de dienstmeiden, wat een meer diepgaande band kon vermoeden.  

In het derde en grootste deel is enigzins afgestapt van de ambiguïteit. De focus in het derde 

deel ligt volledig op het seksuele verkeer tussen de pastoor en zijn meid. De huishoudelijke 

functie van de meid is in het derde deel volledig ondergeschikt aan het seksuele aspect in 

de relatie pastoor-meid. Door ons te richten op de geslachtsgemeenschap, was het 

opportuun om het onderwerp binnen dat deel uit te breiden naar celibaatschendingen van 

geestelijken, zodat ook het derde aspect van het priesterconcubinaat, namelijk de bijzit, in 

de studie kon worden geïntegreerd.  
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2. Feitelijke situatie 
 

In het tweede hoofdstuk onderzoeken we de vorm, de organisatie, de samenstelling en de 

structuur van het huishouden van de pastoors. Meer specifiek gaan we na in hoeverre de 

meid een rol speelde in de samenstelling van de priesterlijke huishoudens. De bronnen die 

we hiervoor hebben geconsulteerd, waren van uiteenlopende kwaliteit. Waar bleek dat de 

volkstelling uit het Fonds Scheldedepartement van 1796 een mooie inkijk bood op de 

studie van het huishouden van de pastoor, was dat vaak niet het geval bij de studie van de 

status animarum. Door de grote verschillen in kwaliteit, is er per bron een opdeling 

gemaakt in het hoofdstuk. 

 

2.1.  Status Animarum 

 

2.1.1. De bronnen 

 

Uit de literatuur, vooral gebaseerd op een licentiaatverhandeling van Karin 

Vandermeersch,
13

 bleek dat er slechts weinig bruikbare status animarum zijn overgeleverd. 

Status animarum zijn lijsten, opgemaakt door de pastoor, waarin de wijken en de straten 

van de parochie werden opgesomd, met de vermelding van de gezinnen en huishoudens die 

er gevestigd waren.
14

 Per lid van het gezin of per bewoner van een bepaald huis werden er 

enkele gegevens vermeld, zoals leeftijd, burgerlijke staat en de vermelding of de bewoners 

al dan niet communicant waren. Het opstellen van de lijsten was één van de verplichtingen 

die werd ingevoerd tijdens de Contrareformatie. De bedoeling van de optekening was, net 

zoals andere ingevoerde maatregelen, om de controle op de katholieke bevolking te 

verhogen en om de aard van het geloof van de parochianen te kennen. Naast de 

communicantenlijsten waren de status animarum uitermate geschikt om na te gaan hoe 

diep het geloof van de bevolking verankerd was. De status animarum waren ook een 

handig instrument om eventuele „ketters‟ of gereformeerde gelovigen uit een bepaalde 

parochie op te sporen, door bijvoorbeeld na te gaan welke parochianen hun communie niet 

                                                 
13

 K. Vandermeersch, De status animarum in Oost-Vlaanderen (18
e
 eeuw): een historisch-demografische 

bron, Gent,(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1980, 2 dln. 
14

 T. Cole, Italian genealogical records: how to use Italian civil, ecclesiastical and other records in family 

history research, Utah, Ancestry, 1995, p. 124. 
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hadden volbracht. Status animarum kan men het best vergelijken met een soort van 

zielenboekhouding.
15

  

Pastoors dienden bij de samenstelling van de status animarum langs te gaan van huis tot 

huis om alle leden van het gezin op te tekenen. Meestal deden de priesters dit net voor 

Pasen om tegelijkertijd de parochianen te kunnen herinneren aan de paasplicht.
16

  

Spijtig genoeg voor historici zijn er slechts weinig goede status animarum bewaard 

gebleven. Eén van de oorzaken ligt in het feit dat veel priesters het voorschrift tot het 

opstellen van de status animarum negeerden. Vooral tijdens de zestiende en de zeventiende 

eeuw werd de verplichting nauwelijks nageleefd of zijn er in ieder geval heel weinig status 

animarum overgeleverd. Vanaf de zeventiende eeuw werden er steeds meer status 

animarum opgemaakt en was er in de kwaliteit van de lijsten verbetering merkbaar. Want 

net de kwaliteit van de status animarum is een ander hekelpunt. Vaak werden de lijsten 

vluchtig opgemaakt en werd de leeftijd, burgerlijke staat en andere eigenschappen van de 

bevolking niet of nauwelijks opgetekend in de lijsten. De gegevens die in de status 

animarum werden opgenomen, konden sterk uiteenlopen in de verschillende parochies. 

Waar de ene status animarum veel informatie bood, ontbraken de gegevens in andere status 

animarum. De grote verschillen in de kwaliteit van de bronnen vloeide vooral voort uit het 

gebrek aan specifieke criteria bij de opmaak van de lijsten. Pastoors penden enkel neer 

waar ze zelf het nut van inzagen.
17

 

Ondanks de mogelijke hinderpalen en de uiteenlopende kwaliteit binnen de bronnen zijn de 

status animarum zeer waardevol als historisch-demografische bron voor wat betreft 

gezinssamenstelling, migratie, etc. De bronnen vormen één van de weinige bronnen uit het 

prestatistische Ancien Régime die ons een relatief precies bevolkingsaantal kunnen 

weergeven van de parochies. Het eerder kleine aantal overgeleverde status animarum en 

hun vaak minderwaardige kwaliteit zorgen echter dat de bron een groot deel van hun 

waarde verliest en aldus vaak worden genegeerd door historici en demografen.
18

 

 

 

 

 

                                                 
15

 K. Vandermeersch, De status animarum in Oost-Vlaanderen (18
e
 eeuw), p. 7. 

16
 K. Vandermeersch, De status animarum in Oost-Vlaanderen (18

e
 eeuw), p. 167. 

17
 K. Vandermeersch, De status animarum in Oost-Vlaanderen (18

e
 eeuw), p. 6. 

18
 K. Vandermeersch, De status animarum in Oost-Vlaanderen (18

e
 eeuw), pp. 12-13. 
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2.1.2. Verwerking  

 

De reden dat wij in ons onderzoek de status animarum hebben geconsulteerd, is omdat ze 

een inzicht kunnen bieden op de samenstelling van de huishoudens van de pastoors tijdens 

het Ancien Régime. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, zijn er weinig alternatieven 

voorhanden om die samenstelling op te sporen in het Ancien Régime.  

Doordat in de bronnen alle huishoudens werden opgetekend van een parochie zou ook de 

samenstelling van het huishouden van de pastoor moeten zijn neergeschreven. Althans, dat 

is in theorie de redenering. Uit de praktijk bleek dat veel pastoors hun eigen huishouden 

waren „vergeten‟ op te tekenen. Uit de bronnen kan niet worden opgemaakt of de pastoors 

dit daadwerkelijk vergaten of, of ze dit moedwillig hadden gedaan. De status animarum 

waarin het huishouden van de pastoor niet vermeld stonden, zijn in het kader van dit 

onderzoek buiten beschouwing gelaten. Karin Vandermeersch had in haar scriptie 45 nog 

bewaard gebleven status animarum uit de achttiende eeuw gevonden.
19

 Uit die 45 status 

animarum uit de achttiende eeuw, hebben wij er slechts achttien kunnen overhouden waar 

er informatie inzake het huishouden van de pastoor vermeld stond.
20

  

Een ander punt dat vermeld dient te worden, is dat de huishoudens van de pastoor vaak aan 

het begin van de lijsten werden opgetekend. Bij de consultatie van de bronnen viel op dat 

dit wel vaker het geval was, maar eensluidend kunnen we hier niet over zijn. Soms werd 

het huishouden van de pastoor ergens in het midden neergepend. Dat maakte de zoektocht, 

mede door het quasi onleesbare karakter van de handschriften er niet gemakkelijker op.  

 

Een eerste vaststelling is dat er voor de zeventiende eeuw weinig bronnen voor handen 

zijn. Hierboven werd al aangehaald dat de schaarste aan bronnen te maken kon hebben met 

het feit dat priesters niet meteen de ingevoerde maatregel opvolgden. Een andere oorzaak 

kan ook gevonden worden in het oudere karakter van de bronnen. Hoe verder een 

historicus in de tijd wil terugkeren, hoe schaarser de kwantiteit aan bronnen is. De meeste 

geconsulteerde status animarum waren afkomstig uit de achttiende eeuw. Van de 22 status 

animarum waren er vier status animarum afkomstig uit de zeventiende eeuw, namelijk drie 

                                                 
19

 K. Vandermeersch, De status animarum in Oost-Vlaanderen (18
e
 eeuw), 2dln. 

20
 In bijlage 2 is een overzicht geboden van de status animarum en de vermelde informatie 
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van Beveren (1670, 1673, 1676) en één van Overmere (1687).
21

 De andere achttien status 

animarum dateren uit de achttiende eeuw.
22

  

Een tweede vaststelling die opviel bij de verwerking van het bronnenmateriaal is dat er 

slechts tien parochies konden worden bestudeerd. Dit hoeft echter geen verwondering te 

scheppen. Zoals we al aanhaalden in een eerdere passage zagen niet alle priesters het nut in 

van een nauwkeurige optekening van de gezinnen van de parochie. De pastoors die wel de 

verplichting opvolgden, stelden dan ook de status animarum op voor verschillende jaren. 

Thomas Barry, pastoor te Machelen, stelde een status animarum op van de jaartallen 1722, 

1726 en 1729.
23

 Blijkbaar was Barry een pastoor die wel het nut inzag van de opstelling 

van de zielenboekhouding, of hij volgde in ieder geval de verplichting tot het opstellen van 

de lijsten goed op.  

Ondanks de eerder beperkte steekproef, is toch een schatting gemaakt van het aantal 

priesterlijke huishoudens waar een dienstmeid werkzaam was. In veertien van de 

tweeëntwintig onderzochte bronnen bleek dat er minstens één dienstmeid inwoonde bij de 

pastoor. Procentueel gezien kwam dit neer op 64%, wat ook grafisch is weergegeven in 

figuur 1. In acht bestudeerde status animarum, of in 36% van de gevallen werd geen gewag 

gemaakt van een dienstmeid. Het feit dat een pastoor geen dienstmeid in huis had, hoefde 

echter niet te betekenen dat er niemand werkzaam was in het huishouden van de pastoor. 

Te Lovendegem woonde priester Jacobus Franciscus in 1757 samen met de onderpastoor, 

met zijn zus en nog twee familieleden.
24

 Meer dan waarschijnlijk verzorgden de 

familieleden van de pastoor het huishouden van de pastoor, wat wel vaker het geval was.
25

 

 

                                                 
21

 RABev, Archief van de Sint-Martinuskerk te Beveren. Oud bestand (1353-19
de

 eeuw), nrs. 1-4. en RABev, 

Archief van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Overmere. Oud Bestand (1520-1781), nr. 48. 
22

 Aangezien de bronvermeldingen teveel plaats in zouden nemen in de voetnoottekst, verwijzen we naar de 

bronnenopgave, die achteraan in het werk is opgenomen. 
23

 RAG,  Archieven van Oostvlaamse kerkfabrieken (oud regiem). Machelen, nrs. 1-4. 
24

 RAG,  Archieven van Oostvlaamse kerkfabrieken (oud regiem). Lovendegem, nr. 1. 
25

 J. De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het 

Land van Aalst tussen 1621 en 1796. Deel I: De geestelijkheid en hun naaste medewerkers, Dendermonde, 

Uitgave in eigen beheer, 1975, p. 119. 
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Figuur 1: Bron: RAG en RABev, Status Animarum. 

 

 

Een laatste punt dat besproken dient te worden, is dat in vijf status animarum, verspreid 

over twee parochies (Kemzeke en Overmere), niet één maar twee dienstmeiden werden 

vermeld.
26

 De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat bij de desbetreffende vrouwen geen 

functie werd genoteerd, maar gezien de vrouwen in Overmere bijvoorbeeld enkel met de 

voornaam werden opgetekend, doet ons vermoeden dat het ging om dienstmeiden. De 

hypothese die we vooropstelden, dat dit voortkwam uit het feit dat de parochie groter was 

en er extra hulp noodzakelijk was, bleek niet te kunnen opgaan. Aan de hand van het 

communicantencijfer, kon via een referentietabel die Chris Vandenbroeke opstelde, een 

schatting gemaakt worden van het aantal inwoners van de parochie.
27

 Door de gegevens te 

vergelijken met de andere parochies, bleek dat de bevolkingscijfers in Overmere en 

Kemzeke niet hoger waren dan in de andere parochies. 

Gezien het beperkte aantal gegevens qua leeftijd en afkomst is er geen apart profiel 

opgesteld aan de hand van de status animarum. Slechts van zes dienstmeiden was de 

leeftijd gekend waardoor er een te sterke vertekening zou optreden bij de verwerking 

hiervan. Als alternatief hebben we de gekende leeftijden gevoegd bij de gegevens uit de 

volkstelling van 1796 (Cf. Infra). 

Samenvattend kunnen we stellen dat bijna tweederden van de pastoors een inwonende 

meid hadden.  

                                                 
26

 RABev, Archief van de Sint-Jacobskerk te Kemzeke. Oud bestand (1394-1836), nrs. 1-5. en RABev, 

Archief van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Overmere. Oud Bestand (1520-1781), nr. 48. 
27

 C. Vandenbroeke, “Prospectus van het historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen”, in: 

Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1976, p.18. 
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2.2.  Register van testamenten van geestelijken (1678-1723) 

 

Hoewel de bron, het register van testamenten van geestelijken uit het bisdom Gent tussen 

1678 en 1723
28

, in normale gevallen zich niet meteen leent om gezinssamenstelling te 

bestuderen, hebben wij de bron toch opgenomen in het hoofdstuk. De testamenten kunnen, 

zij het met een grote foutenmarge, een inkijk bieden op de samenstelling van de 

priesterlijke huishoudens. De reden dat de bron in dit hoofdstuk verwerkt is, vloeide voort 

uit een gebrek aan materiaal dat voortkwam uit de status animarum. De volkstelling van 

1796 bood wel een beter inzicht, maar de volkstelling is slechts een momentopname van 

op het einde van de achttiende eeuw. Toen heerste er al volop een sfeer van 

antiklerikalisme, waardoor de conclusies die uit de volkstellingen zullen worden 

getrokken, niet de hele lading van de zeventiende en achttiende eeuw kunnen dekken.
29

 Als 

alternatief kon de periode tussen 1678 en 1723 de steekproef vergroten. De bron zal in een 

volgend hoofdstuk uitgebreider aan bod komen. 

Een pastoor die een schenking deed naar een dienstmeid, hield in dat de pastoor zeker een 

huishoudster in dienst had op het moment dat de geestelijke zijn testament opmaakte. 

In figuur 2 is grafisch de voorstelling gemaakt van het aandeel pastoors die een erfdeel 

schonken aan hun meid. Van de 182 testamenten die onderzocht werden, zijn er 69 

testamenten waarin melding werd gemaakt van een dienstmeid.
30

 Met zekerheid kunnen 

we dus oordelen dat ongeveer 38% van de pastoors een meid bij zich hadden wonen.  

Samenstelling van huishoudens volgens testamenten

Met dienstmeid 

38%

Zonder 

dienstmeid 62%

 

Figuur 2: Bron: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 

                                                 
28

 RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 
29

 H. Storme, Die trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het 

huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17
e
-18

e
 eeuw), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1992, pp. 352-353. 

30
 In bijlage 4 is een overzicht te vinden van alle testamenten. 
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We dienen hierbij wel rekening te houden met het fenomeen van „onderregistratie‟. We 

gaan er hier namelijk vanuit dat elke pastoor die een meid in dienst had, bijgevolg ook een 

schenking heeft gegeven aan het dienstpersoneel. Dat er wellicht priesters waren die wel 

een dienstmeid hadden, maar geen schenking hebben gegeven aan de meiden, lijkt erg 

plausibel. Hierdoor zou het werkelijk percentage van priesters die samenwoonden met een 

meid hoger liggen. Toch is de oefening van voldoende belang om het testamentenboek als 

bron te gebruiken om de samenstelling van de huishoudens na te gaan. Uit het 

testamentenboek bleek dat met zekerheid 38% van de priesters in het bisdom Gent tussen 

1678 en 1723 een meid in dienst hadden.  

 

2.3.  Volkstelling uit jaar 1796 (jaar IV) 

 

2.3.1. Bronnen 

 

Een bron meer informatie bood, bovendien op een meer consequente en uniforme manier, 

was de volkstelling van het jaar 1796. De opgang van de verlichte maatschappij in de 

achttiende eeuw bracht enkele maatregelen met zich mee die ondersteund werden door de 

rationele overheidspolitiek. De Franse overheid in ontwikkeling had veel belang bij 

informatievergaring over de “bezette” gebieden voor het nemen van tal van beslissingen. 

Eén van de bronnen die informatie verworven over de bevolking waren volkstellingen. 

Volkstellingen dienden verplicht en op regelmatige basis te worden bijgehouden vanaf 

1795. De telling van het jaar IV was dan ook één van de eerste die op een uniforme manier 

werd neergepend. De gemeenten waren verplicht om een lijst bij te houden van inwoners, 

ouder dan twaalf jaar. De namen werden aangevuld met inlichtingen van de inwoners, 

zoals leeftijd, adres, beroep en datum van binnenkomst in de gemeente. De bronnen zijn 

zeer waardevol voor demografisch onderzoek, maar ook hun belang op sociaal en 

economisch vlak is niet gering te noemen. De volkstellingen van 1796 worden bewaard in 

het Fonds Scheldedepartement in het Rijksarchief te Beveren.
31

 

Naast de uiterst waardevolle informatie die uit de bron kan worden gehaald, dienen er ook 

enkele minpunten of onvolkomenheden van de bron vermeld te worden. Het feit dat de 

Franse, lees vreemde, overheid de tellingen opstelde, zal waarschijnlijk wat argwaan 
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hebben gewekt bij de ondervraagden. Uit vrees voor opeisingen of taksen, gaven de 

bewoners hun informatie niet altijd correct door.
32

  

Ook beroepsomschrijvingen brachten vaak de nodige verwarring met zich mee. Het 

verschil tussen landbouwer, landarbeider en dagloner werd niet steeds op een consequente 

manier neergeschreven. Vaak werden deze beroepen gewoon onder de noemer landbouwer 

vervat, zonder verder onderscheid of nuancering aan te brengen. Voor de studie van 

huishoudens van de pastoors vormde dit probleem zich evenwel niet.
33

  

Een ander probleem dat zich stelde bij de consultatie van de volkstellingen was dat 

kinderen onder de twaalf jaar niet nominatief werden vermeld. Enkel hun aantal werd 

aangeduid, wat het niet mogelijk maakt om op basis van de volkstelling een verdere 

analyse toe te passen op deze categorie in verband met leeftijdsopbouw en 

geslachtsverhoudingen.
34

  

Tenslotte hing veel af van de nauwkeurigheid van de teller en de ondervraagden. 

Leeftijden werden bijvoorbeeld vaak afgerond naar ronde getallen.
35

 In een volgende deel 

zal ik die afronding trachten weer te geven en zal er een profiel worden opgemaakt aan de 

hand van de leeftijden. Ook de afkomst van de dienstmeiden zal worden onderzocht. 

 

2.3.2. Verwerking 

 

Van alle gemeentes waarvan een volkstelling was bewaard (ongeveer tweederden van de 

gemeenten)
36

, zijn er 77 gemeentes teruggevonden, waarin het huishouden van de pastoor 

werd vermeld.
37

 Van de 77 pastorale huishoudens bleek dat in 81% of in 62 gevallen 

minstens één dienstmeid inwoonde bij de pastoor. Grafisch wordt dit weergegeven in 

figuur 3. In acht gevallen, of in 10% van de onderzochte gemeentes, had de pastoor twee 

meiden in dienst. 
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Samenstelling van de huishoudens op basis van de 

volkstelling van 1796

Met dienstmeid; 

81%

Zonder 

dienstmeid; 19%

 

Figuur 3: Bron: RABev, Fonds Scheldedepartement. Serie E. 

 

2.3.3.  Leeftijd 

 

In deze paragraaf worden de leeftijden van de dienstmeiden onder de loep genomen. Ook 

de leeftijden van de pastoors worden in de studie opgenomen en worden naast de leeftijden 

van de meiden geplaatst. Voor er een profiel van de leeftijden kan worden gemaakt, is het 

beter om eerst de kwaliteit van de gegevens te onderzoeken.  

In de colleges van historische demografie, werd een formule aangeboden die de 

afrondingsaantrek van leeftijden kan meten. Het getal, de “indice van Whipple”, ligt steeds 

tussen één en vijf. Als de uitkomst dichter aanleunt bij één is de kwaliteit van de 

leeftijdsgegevens van normale kwaliteit. Ligt de uitkomst dichter bij vijf, dan kunnen we 

besluiten dat er een grote aantrekking was tot afronding van de leeftijden. Van de leeftijden 

van de dienstmeiden waren er 25 leeftijden opgenomen die een veelvoud van vijf waren. 

Die 25 leeftijden dienden te worden vermenigvuldigd met vijf en dat getal moet vervolgens 

gedeeld worden door het totaal aantal gekende leeftijden, in ons geval 68. De uitkomst van 

deze berekening is 1,84. Hieruit kunnen we besluiten dat de leeftijdsopgaven van de 

meiden van relatief normale kwaliteit waren.
38

 

Aan de hand van de gegevens van de volkstelling uit 1796 was het in tegenstelling tot bij 

de status animarum wel mogelijk om een leeftijdsprofiel te schetsen van de dienstmeiden 

die bij geestelijken inwoonden. Slechts van zes dienstmeiden in de overgeleverde status 

animarum was de leeftijd opgetekend. Om hiervan een verdeling te maken over de 

verschillende leeftijdscategorieën, leek de steekproef ons te beperkt. Meer opportuun was 
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het om de gekende gegevens te voegen bij de gegevens van de volkstelling van 1796. In de 

volkstellingen stonden de leeftijden van de meiden in de meeste gevallen vermeld. Aan de 

hand van de gegevens, 68 vermeldingen van leeftijden, kon er een mooie verdeling worden 

gemaakt van de leeftijden van de dienstmeiden. De leeftijdscategorieën zijn verdeeld per 

vijf jaar. Zo kon er een beeld worden gevormd van de leeftijdsstructuren van de meiden. In 

figuur 4 is dit grafisch weergegeven. Voor de laatste categorie werd de verdeling van vijf 

jaar niet meer gevolgd, aangezien dienstmeiden die ouder waren dan 50 jaar als definitief 

celibatair beschouwd werden. Ook in de berekening van Im, de huwelijksindex, houdt men 

enkel rekening met de vrouwen die jonger zijn dan 50 jaar, omdat de gemiddelde 

vruchtbaarheidsperiode van de vrouw dan stopt. Vrouwen die de leeftijd van 50 jaar 

hadden bereikt, huwden in normale omstandigheden niet meer.
39

 

De leeftijdscategorie van 31 tot 35 jaar telt duidelijk de hoogste frequentie van 

dienstmeiden. Deze cijfers zijn echter van gelijkaardige hoogte met de leeftijdscategorie 

van 26 tot 30 jaar. Verrassend kunnen we deze bemerkingen niet noemen. Eén van de 

bepalende kenmerken van dienstarbeid was het tijdelijke karakter. De periode van 

dienstenarbeid diende om een kapitaal te kunnen vergaren en zelf een gezin te kunnen 

stichten. De afhankelijkheid en onvrijheid die men kende als kind, werd nog even verder 

gezet in een andere verhouding (bij een ander huishouden), alvorens men zelf 

afhankelijkheid verwierf.
40
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Figuur 4: Bron: RAG en RABev, Status Animarum. 

RABev, Fonds Scheldedepartement. Serie E. 
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Wel bleek duidelijk dat de leeftijden van de dienstmeiden van pastoors iets hoger lagen dan 

die van over het algemeen genomen vrouwelijk dienstpersoneel in Vlaanderen tijdens de 

Vroegmoderne periode. De gemiddelde leeftijd van de dienstmeiden van de pastoors 

bedroeg 33,88 jaar. Volgens de berekeningen van Carl Schelstraete lag de gemiddelde 

leeftijd van vrouwelijk dienstpersoneel in Vlaanderen tijdens het Ancien Régime op 26,7 

jaar. Schelstraete haalde wel aan dat voor bepaalde arbeidsfuncties, zoals keukenmeid of 

kamermeisje, de leeftijden iets hoger lagen. De meiden dienden voor dit soort werk wat 

meer ervaring of scholing te hebben. In de veronderstelling dat het beroep van 

pastoorsmeid ook bij die categorie kan worden gerekend, kunnen we al één oorzaak van de 

hogere leeftijd van de dienstmeiden van de pastoors aanhalen.
 41

  

De ervaringsgraad verklaarde echter niet alles. De gemiddelde leeftijd van keukenmeiden 

lag in Vlaanderen volgens Schelstraete op 29,8 jaar. Het verschil in leeftijd bleef dus voor 

een deel onverklaard, aangezien de gemiddelde leeftijd van meiden van de pastoor (33,8 

jaar) nog steeds hoger bleken te liggen.  

Indien we de hoge leeftijdscategorieën buiten beschouwing laten (vrouwen, ouder dan 40 

jaar), krijgen we een ander beeld van de gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de 

meiden van de pastoors lag dan immers op 27,41 jaar. Dit gemiddelde sluit dichter aan bij 

de bevindingen van Schelstraete.  

Ook al kwam het onderscheid dat we maakten van de oudere meiden niet overeen met de 

eerder gestelde limiet (die kleiner was dan 50 jaar), de reden hiertoe was gerechtvaardigd. 

De meeste vrouwen die ouder waren dan 40 jaar, werkten immers niet in dienstverband 

om, zoals hierboven werd aangehaald, een kapitaal te vergaren en een gezin te stichten. 

Het waren vrouwen die noodgedwongen van dienstarbeid hun beroep hebben gemaakt. Het 

aspect van het tijdelijke karakter van dienstarbeid verviel dan ook voor deze groep 

vrouwen. Schelstraete berekende dat deze groep echter een klein aandeel vormde in het 

totaal van dienstboden.
42

 Bij het onderzoek naar dienstmeiden bij pastoors is de groep 

waarvan het tijdelijke karakter wegviel, echter niet verwaarloosbaar. De groep van 

dienstmeiden ouder dan 40 jaar omvat meer dan één vierde van de totale groep 

dienstmeiden. Maar liefst 27% van de dienstmeiden waren op het moment van de 

optekening ouder dan 40 jaar.
43
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In een artikel van Christine Adams werd de rol van vrouwen die nooit huwden van 

naderbij toegelicht. Adams stelde dat vrouwen die niet huwden, niet noodgedwongen 

celibatair leefden zoals Schelstraete vermeldde in zijn licentiaatverhandeling. Adams 

focuste meer op de vrije keuze van vrouwen en stelde dat vrouwen soms bewust de keuze 

maakten om niet te huwen. De keuze om niet te huwen zorgde bovendien dat het familiale 

patrimonium niet al te sterk uit elkaar viel. Vrouwen die de keuze maakten om niet te 

trouwen, speelden een zeer belangrijke rol in huishoudens. Jonge dienstboden, die in dienst 

gingen om een kapitaal te verwerven en daarna hun eigen weg op te gaan, waren slechts 

tijdelijk instelbaar. Vrouwen die de keuze maakten om definitief celibatair te leven, 

moesten dan ook rekenen op de inschakeling in een huishouden om zich te kunnen 

onderhouden. Het spreekt voor zich dat hun dienstbaarheid en trouw groter was dan dat 

van het tijdelijke dienstpersoneel.
 44

  

Volgens de analyse van de volkstelling uit 1796, door Lieve Jaspers en Carine Stevens 

gemaakt, was algemeen gezien drievierden van het dienstpersoneel jonger dan 30 jaar.
45

 

Opnieuw hangt de verwerking van de leeftijden van de meiden van de pastoor een anders 

beeld op dan het algemeen beeld van dienstpersoneel, aangezien in onze studie dit 

neerkomt op slechts één derde. 

 

Hieruit kunnen we voorlopig besluiten dat dienstmeiden van pastoors niet gelijk te 

schakelen waren met het algemeen beeld van het dienstpersoneel. Blijkbaar vormden 

pastoorsmeiden een specifieke groep met een gemiddelde hogere leeftijd. Wijst dit erop dat 

dienstmeiden van pastoors een hoger aanzien hadden dan dienstboden bij gewone 

gezinnen? Dienden de dienstmeiden met andere woorden over een meer uitgebreide 

ervaringsgraad beschikken om voor de pastoor in dienst te werken? Of lagen andere 

redenen aan de basis van deze hoge leeftijden?  

Zo had de bisschop van Gent, Antonius Triest (1577-1657), veel aandacht voor de 

huishoudsters van priesters. Vooral de leeftijd en het uiterlijk voorkomen van een meid 

waren aandachtspunten waar de bisschop nauw op toezag. Een jonge, mooie huishoudster 

zou weleens een verleiding kunnen vormen voor de priesters, voor wie het gevaar bestond 

dat ze de celibaatsverplichting even uit het oog zouden verliezen. Bij een bezoek aan de 

pastorij in Zwijnaarde in 1642 noteerde Triest: “Iets mishaagt mij sinds vele jaren, 
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namelijk dat zijn huishoudster jong, mooi en opgesmukt is, omwille van het gevaar 

waaraan hij en zij blootgesteld zijn, hoewel beiden eerbaar zijn.”
46

 

Een te jonge dienstmeid die samenwoonde met een priester, zou bovendien aanleiding 

kunnen geven tot allerhande praatjes en roddels, wat de kerkelijke overheid zoveel 

mogelijk trachtte te vermijden (Cf. Infra).
 47

 

Voor de kerk vormde een jonge dienstmeid een reëler gevaar voor een overtreding tegen de 

celibaatsverplichting. Net daarom trachtten de kerkelijke autoriteiten het gevaar in te 

perken. Ze dulden wel dat een pastoor een huishoudster in huis nam, maar ze raadden de 

pastoors aan om een dienstmeid met een gerespecteerde leeftijd aan te werven.
48

 Die 

raadgevingen kunnen ook een verklaring bieden van de hogere leeftijd van 

pastoorsmeiden. 

 

De gemiddelde leeftijd van de pastoors die een dienstmeid bij zich hadden (68 gevallen), 

was 47,9 jaar. De verklaring dat de pastoors een dienstmeid in huis namen omwille van 

hun gezegende leeftijd en omwille van de nood aan zorg, ging echter niet op. Van de 

vijftien onderzochte leeftijden van pastoors die geen dienstmeid hadden, lag de gemiddelde 

leeftijd namelijk op 53,5 jaar. Priesters die geen huishoudster hadden, waren dus 

gemiddeld ouder dan geestelijken die wel een huishoudster hadden.  

De pastoors die geen meid hadden, waren echter niet aan hun lot overgelaten. De hulp voor 

hen kwam vanuit een andere hoek. Familieleden en parochianen stonden vaak in voor het 

onderhoud van de pastoor.
49

 In bepaalde gevallen stonden zelfs kloosterzusters in voor de 

hulp aan de pastoors.
50

 De noodzaak aan het hebben van een meid was dan niet altijd 

aanwezig, maar de nood aan zorg, hulp en het verrichten van huishoudelijke taken was er 

wel. 

Bij de verwerking van de leeftijden van de pastoors vielen ook enkele zaken op die we niet 

willen onthouden aan de lezer. We onderzochten hoe de leeftijden van de pastoors zich 

verhielden ten opzichte van de leeftijden van de huishoudsters. Tijdens de verwerking van 

de brongegevens viel namelijk op dat quasi alle dienstmeiden jonger waren dan de 

priesters. Een jonge priester had meestal ook een nog jongere dienstmeid. Deze opmerking 
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stoelt echter op geen wetenschappelijk en statistisch bewijs, maar was een opvallendheid 

die toch de moeite waard was om te vermelden. In figuur 5 worden de leeftijden van de 

meiden tegenover die van de pastoors geplaatst. Duidelijk blijkt priesters zich meer hebben 

verdeeld over de hoogste leeftijdscategorieën. Geen enkele pastoor was jonger dan 25 jaar. 

De studietijd in acht genomen, kan dit niet verwonderlijk worden genoemd. De meeste 

pastoors waren ouder dan 50 jaar. Misschien was dit een ander teken aan de wand van de 

beginnende ontkerkelijking op het moment van het opstellen van de volkstelling?
51

 Het feit 

dat er minder jonge mannen zich lieten wijden tot priester, kon namelijk betekenen dat het 

geloof aan belang verloor. 

 

Tabel 1: verdeling van aantal meiden en pastoors per leeftijdscohorte 
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Figuur 5: Bron: RAG en RABev, Status Animarum. 
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 aantal meiden aantal pastoors 

15-20 4 0 

21-25 5 0 

26-30 14 2 

31-35 15 2 

36-40 12 5 

41-45 3 12 

46-50 7 8 

>50 jaar 8 39 

 68 68 
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2.3.4.  Afkomst 

 

Een bijkomend aspect dat enkel aan de hand van de volkstellingen kon worden onderzocht, 

was de afkomst van de priesters en hun meiden. Met afkomst bedoelen we niet de afstand 

tussen het geboortedorp en de parochie waar de priester en hun meiden in 1796 

resideerden, maar wel de tijdsduur dat de personen al woonden in het dorp. In de 

volkstellingen werden in de meeste gevallen de datum van intrede in de parochie vermeld, 

door op te tekenen hoelang, uitgedrukt in jaren, de personen al in het dorp woonden.  

De afkomst biedt ons een inzicht in de duur van residentie binnen een bepaald dorp. 

Resideerden pastoors of meiden in hun geboortedorp? Indien dit niet het geval was, kan het 

interessant blijken om na te gaan hoe lang ze al woonden in het dorp. Waren ze relatief 

nieuw, of waren ze al ingeburgerd in het dorp? Jammer genoeg geven de volkstellingen 

geen informatie over de geboortedorpen zelf, waardoor we niet konden uitzoeken hoe de 

mobiliteit in afstand was.  

In een tweede fase zal uitgezocht worden of er een verband bestond tussen de datum van 

intrede tussen de meiden en de pastoors.  

 

In figuur 6 is het aantal van de meiden en pastoors weergeven die in een bepaalde categorie 

inwoonden. Er werden vier categorieën aangemaakt. “Natief” betekende dat de pastoor of 

de meid geboren was in het dorp. Tussentijdse migraties werden niet in rekening gebracht, 

waardoor het wel mogelijk was dat een persoon tussen de geboorte en het moment van de 

opstelling van de volkstelling hebben geresideerd in een andere parochie. In de categorie 

van nul tot vijf jaar, werden de pastoors en meiden opgenomen, die relatief „nieuw‟ waren 

in een bepaald dorp. De categorie van zes tot twintig jaar vormt een soort van 

overlappingperiode tussen een „nieuwe inkomst‟ en een inburgering binnen het dorp. De 

pastoors en meiden die al langer dan twintig jaar in het dorp resideerden op het moment 

van de volkstelling, hebben wij beschouwd als personen die volledig ingeburgerd waren 

binnen het dorp. De personen woonden al lang genoeg binnen de parochie om de 

parochianen en het reilen en zeilen van het dorp goed te kennen. 

Over 43 dienstmeiden weten we met zekerheid hoelang ze al in een dorp resideerden, 

tegenover 40 pastoors. Het verschil in aantal, heeft te maken met het feit dat bepaalde 

priesters meer dan één dienstmeid hadden. 
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Elf van de onderzochte dienstmeiden waren afkomstig uit het dorp zelf, wat neerkomt op 

een vierde van de dienstmeiden. De grootste groep van dienstmeiden woonden tussen de 

zes en de twintig jaar in het dorp, wat neerkwam op bijna 40%. Slechts vijf dienstmeiden 

woonden al lang genoeg in het dorp om op te maken dat zij met zekerheid goed 

ingeburgerd waren in het dorp. Natuurlijk dienen ook de natieven bij deze stelling te 

worden gerekend. 

Van de 40 pastoors is er minder duidelijk een onderscheid te maken ten opzichte van de 

verschillende categorieën. Wat wel opviel, was dat slechts vijf pastoors natief waren, wat 

neerkomt op één achtste of 12,5%. Michel Cloet berekende dat in de dekenij Waas 

ongeveer de helft van de pastoors afkomstig waren uit een ander bisdom. Bovendien waren 

de bestudeerde pastoors tussen 1671 en 1681 meestal afkomstig uit de steden. Dit 

verklaarde hij door een gebrek aan onderwijs op het platteland en door sociale en familiale 

toestanden, dat de boerenzonen quasi verplichtten om op het land te komen werken.
52

 Het 

schept dan ook geen verwondering dat slechts een beperkt aantal pastoors ingeboren waren 

binnen hun eigen parochie. 

In figuur 7 is getracht een spreidingswolk weer te geven, die de correlatie aantoont tussen 

de jaren inwoonst van een meid en van een pastoor. De correlatiecoëfficiënt R is het meest 

in gebruik genomen meetinstrument dat een verband weer kan geven tussen twee 
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variabelen.
53

 De twee variabelen waren enerzijds de jaren residentie van de meiden en 

anderzijds de jaren residentie van de pastoors. Door het verband na te gaan tussen de twee 

variabelen wilden we uitzoeken of er een verband was tussen de tijdsduur van inwoonst 

van de pastoors en hun meiden. In bepaalde gevallen viel het ons namelijk op dat de 

pastoor en zijn meid een even lange periode in het dorp woonden. Dit zou kunnen 

betekenen dat de pastoor zijn meid meebracht uit het dorp, of dat hij al met de meid 

samenwoonde voor hij naar zijn toegewezen parochie trok.  

De correlatiecoëfficiënt R is steeds een getal tussen -1 en +1. Een correlatiecoëfficiënt die 

+1 bedraagt, betekent dat er een sterk positief verband is tussen de twee variabelen.
54

 In 

ons geval zou dit betekenen dat de tijdsduur van inwoonst van de meiden als de pastoors 

gelijklopend zouden zijn. R bedroeg in onze studie 0,47. Er is dus slechts een licht positief 

verband merkbaar tussen de twee variabelen. Onze hypothese kan dus niet helemaal 

opgaan, maar mag ook niet helemaal worden afgeschreven. Een doorgedreven statistisch 

onderzoek zou misschien meer uitsluitsel geven. 

Aan de hand van figuur 7 werd de correlatie grafisch weergegeven. Een puntenwolk toont 

de verspreiding aan tussen de twee variabelen.
55

 Door een trendlijn in te voegen, die een 

gemiddelde maakt van de puntenwolk, kon het verband grafisch worden aangetoond. Ook 

hier kan besloten worden dat er slechts een licht positief verband kan aangetoond worden 

tussen de duur van inwoonst van de pastoors en de meiden. 
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Figuur 7: Bron: RABev, Fonds Scheldedepartement. Serie E. 
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3. Concubinaat vanuit het standpunt van de dienstmeiden 
 

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de sociale status van dienstmeiden en op 

de rol die de dienstmeiden vervulden voor de pastoors. Na een korte inleiding over de 

status van de concubines, die vooral gebaseerd is op literatuuronderzoek en aan de hand 

van de „cultuur van de lach‟, is een groot stuk van het hoofdstuk gewijd aan de verwerking 

van het register van testamenten. De testamenten kunnen als verklikker optreden om de rol 

en het belang van dienstmeiden in te schatten. Het stuk over de testamenten gaat onder 

meer na of de dienstmeiden erfden van hun werkgever, wat ze erfden, welk aandeel van de 

totale schenking ze kregen, wat de waarde was van de geërfde geldsommen, etc. Aan de 

hand hiervan kan besloten worden welk belang de meiden innamen in het leven van de 

pastoor. 

 

3.1. De status van de concubines 

3.1.1. Literatuur  

 

Tijdens de Vroegmoderne periode werden de vrouwen door de katholieke Kerk steevast als 

de minst belangrijke figuren binnen de driehoeksrelatie van Kerk, priesters en concubines 

beschouwd. Ook in het historisch onderzoek heeft die gewoonte lang doorgeleefd. 

Historici bestudeerden het concubinaat vaak enkel vanuit het standpunt van de kerk en van 

de geestelijken. Het gebrek aan studies die vanuit het standpunt van de vrouwen werden 

geschreven, vloeide ondermeer voort uit een beperking aan bronnenmateriaal die voor 

handen is om een inzicht te bieden in de motieven van de vrouwen.
56

 De vrouwen, die 

meestal afkomstig waren vanuit de stand van het volk, konden vaak niet schrijven, wat zich 

reflecteerde in de schaarste aan bronnen die van de hand van vrouwen zijn geschreven. Op 

het einde van de achttiende eeuw, was nog geen kwart van de vrouwen geletterd.
57

 

Simone Laqua merkte aan de hand van enkele brieven van concubines die ze had gevonden 

op dat de vrouwen strijdvaardig waren dan aangenomen, als het erop aankwam om hun 

rechten te verdedigen. Vrouwen van wie Laqua een brief had teruggevonden, waren wel 

afkomstig van families met een relatieve welstand. Het zou niet correct zijn, aldus de 
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auteur, om hieruit te besluiten dat concubines steeds uit de hogere lagen van de 

maatschappij afkomstig waren. Laqua stelde dat concubines uit zowat alle lagen van de 

bevolking afkomstig waren.
58

  

Binnen het historisch onderzoek waren de historici vaak van mening toegedaan dat 

concubines als slachtoffers dienden te worden beschouwd. Laqua weerlegde echter die 

slachtofferrol en hing een ander beeld op van concubines, namelijk dat van zelfbewuste 

vrouwen die zich goed wisten uit de slag te trekken.
59

 

In andere studies, zoals ondermeer in het artikel van Marie Kelleher, werd ook gewezen op 

het feit dat priesterconcubinaat de concubines een zekere graad van zekerheid gaf. Vooral 

voor het Concilie van Trente werd de concubine van de pastoor vaak gezien als het 

alternatief van een huwelijkspartner (Cf. Infra). De vrouwen konden zekere rechten en 

voordelen verwerven en hoefden er vaak niet voor te vrezen dat, in tegenstelling tot 

concubines van bijvoorbeeld edellieden, er zich een concurrentiestrijd kon afspelen met 

een wettige vrouw. Naast het genieten van een status als levenspartner, konden de vrouwen 

ook een hoge graad van financiële garanties inbouwen. Concubines van pastoors konden 

tot op een bepaald niveau een zeker bestaan leiden, waarin ze zich niet veel zorgen dienden 

te maken over geld en welstand. Vaak zagen de concubines zichzelf dan ook als het 

alternatief van een huwelijkspartner van de pastoor.
60

 Laqua sloot zich hierbij aan en stelde 

dat de vrouwen zich in sommige gevallen zelfs lieten begraven als concubine en aldus 

wensten genoemd te worden op de grafsteen en publieke berichten.
61

  

Naast de toegeëigende status genoten de concubines soms ook van een soortgelijke status 

bij de dorpsgemeenschap.
62

 Eva Labouvie, die net als Kelleher de commentaren van de 

visitatieverslagen bestudeerde om de standpunten van de bevolking tegenover het 

priesterconcubinaat te achterhalen, kwam tot gelijkaardige resultaten als Kelleher voor de 

Duitse gebieden. Labouvie poneerde dat concubines vaak een onmisbare rol speelden in 

het parochiebeheer. De concubines inden geld, beheerden de parochiale domeinen en 

hadden vaak een functie in de agrarische sector binnen het dorp.
63

  

Ondanks de zekere status en financiële zekerheid van de concubines, konden de auteurs 

niet besluiten dat concubines een beter bestaan hadden dan gehuwde vrouwen. Het leven 
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van de meiden leek immers vaak onzeker te zijn geweest, hoe paradoxaal dat ook moge 

klinken.
64

 Volgens Kelleher waren de reacties van de bevolking tegenover de concubines 

namelijk verschillend. Soms werden ze beschouwd als alternatief van een wettige vrouw 

van de priester, maar even vaak werden zij het slachtoffer van venijn binnen het dorp. Zo 

werden zij bijvoorbeeld vaak beschuldigd van profiteren.
65

 De negatieve uitlatingen van 

parochianen waren meestal niet te wijten aan het feit dat ze een relatie onderhielden met 

een lid van de clerus.
66

 Het hebben van een relatie met een geestelijke was dus geen 

voldoende voorwaarde tot venijn en kwaadsprekerij binnen de parochie. Contradictorisch 

was wel dat die dienstmeiden of concubines meestal „verraden‟ werden door diezelfde 

leden van de dorpsgemeenschap (Cf. Infra). Hierin schuilde dan ook de andere kant van de 

medaille voor de concubines. Ondanks de hoge status en de financiële zekerheid, leefden 

de concubines in een voortdurend onzeker bestaan.
67

  

De vervolging van het priesterlijk concubinaat zette een grote bedreiging op de status van 

de betreffende meiden. De twee grootste gevaren voor de meiden bij de vervolging van het 

concubinaat, waren het verlies aan financiële zekerheid en het verlies van de goede naam 

en eer.
68

 De financiële welstand, waarvan de concubines konden genieten tijdens hun 

verblijf bij de pastoor, kon plots van de ene op de andere dag verdwijnen, wanneer de 

kerkelijke autoriteiten lucht hadden gekregen van het priesterconcubinaat. Bij vervolgingen 

van zaken van priesterconcubinaat was de eerste stap die genomen werd, het wegsturen 

van de vrouw, waardoor er een plots einde kwam aan de financiële zekerheid.
69

 In een 

volgend hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op de financiële zekerheid van de 

dienstmeiden.  

Wanneer de feiten aan het licht kwamen, vormde er zich een tweede bedreiging voor de 

concubines. De goede naam en eer van de vrouwen konden op het spel worden gezet. Deze 

bedreiging zal in het derde deel uitgebreider besproken worden. 
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3.1.2. Beeldvorming van meiden in de populaire cultuur 

 

In dit deel is er nagegaan hoe de perceptie van de bevolking was tegenover het 

dienstpersoneel en tegenover de pastoorsmeiden bij de bevolking. Beeldvorming kan 

bestudeerd worden aan de hand van populaire beelddragers, zoals spotprenten, spotversjes 

en kluchten. In dit stuk zijn er geen historische bronnen geraadpleegd. Toch is dit stuk op 

zijn plaats, aangezien het past in het hoofdstuk over de status van de concubines.  

Door de inkijk via taal en teksten die werden overgeleverd uit een vroegere periode, kan de 

lezer, volgens Mikhail Bakhtin, een inkijk krijgen in de aspecten van de denkwereld van de 

toenmalige samenleving.
70

 

Het dienstmeisje genoot slechts weinig aandacht in de literatuur van de zeventiende eeuw. 

Kluchten vormden hierop de uitzondering. Veel van de kluchten handelden over de 

misstanden van het dienstpersoneel, met name onkuisheid, indiscretie en diefstal. Hoewel 

de kluchten een vermakelijke functie hadden, legden ze ook een moraliserende boodschap 

bloot.
71

 Veel voorstellingen werkten rond het thema van onkuisheid van de dienstmeiden. 

Spotprenten toonden vaak een dienstmeid die in het bed stapte van hun werkgever, of 

smeuïge verhalen werden opgedist om op de lachspieren van het publiek te werken.
72

  

De functie van humor was polyvalent. Enerzijds zorgde humor voor een bevestiging van 

het wereldbeeld. Door een situatie in de kluchten op zijn kop te zetten, impliceerden de 

schrijvers van kluchten hoe de ideaalsituatie eruit zag. Een seksueel actieve priester, die 

zijn handen niet kon thuis houden en met zijn meid een relatie had, werkte net op de 

lachspieren omdat de inversieve kracht van de humorsituatie zo groot was. Het 

wereldbeeld van de clerus werd omgedraaid en op zijn kop gezet, maar uiteindelijk gaf de 

humor ook een bevestiging weer van de identiteit van de pastoor. De omgekeerde identiteit 

die in de kluchten werden weergegeven, bevestigde net dat in een ideale situatie een 

priester celibatair leefde.
73

  

Daarnaast kon humor ook een kritische functie met zich meedragen. Humor was en is een 

typisch element uit de volkscultuur om bepaalde toestanden uit de maatschappij bloot te 

leggen. Daarbij werden vaak actuele toestanden als onderwerp gebruikt. Zo vormde ook 

het celibaat van de clerus een dankbaar onderwerp. Het celibaat was namelijk één van de 
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bepalende kenmerken van de clerus. Meer nog was het een identiteitsbepalend kenmerk. 

Het feit dat bepaalde kluchten aansloegen bij het publiek betekende dat de 

actualiteitswaarde en de realiteitswaarde van de grappen hoog lagen. De grappen over 

leden van de clerus die zich vergrepen aan hun meiden, zouden nooit hebben gewerkt 

indien er geen vorm van herkenbaarheid zat in de kluchten. Het beeld van clerici die 

seksueel toch niet zo inactief waren als werd voorgeschreven, waren niet enkel aan de 

verbeelding ontsproten, maar bevatten eveneens een kern van waarheid. Het 

waarheidsgehalte zat dan misschien niet in de in casu besproken priester, maar de 

boodschap van waarheid zat verhuld in het feit dat er sommige priesters waren die zich in 

gelijkaardige situaties gedroegen als in het geschetste verhaal.
74

    

Uit het onderzoek van Katrien Boeckx bleek dat vanaf het Concilie van Trente de moppen 

van priesters die zich niet aan het opgelegde celibaat hielden, minder actueler werden. 

Boeckx, die de frequentie van de kluchten als graadmeter van de zedelijkheid van de 

priesters inschakelde, besloot dat de Contrareformatie zijn doelstellingen bereikte en dat de 

priesters minder zondigden tegen het celibaat. Priesters stonden immers onder scherper 

toezicht van de kerkelijke autoriteiten. De romances van de priesters dienden te worden 

ontrokken aan het oog van de buitenwereld. Wanneer voor het Concilie van Trente 

priesters openbaar samenleefden met vrouwen en daarmee een relatie onderhielden zonder 

dat dit grote problemen schiep voor die buitenwereld, veranderde dit na het Concilie. 

Priesters dienden hun relaties veel meer op de achtergrond te laten treden. In het publiek 

verschijnen met een vrouw kon voortaan niet meer (Cf. Infra).
75

  

Door de veranderende normen veranderde ook de aard van de kluchten. Clerici die in de 

kluchten voor het Concilie van Trente eerder werden gekoppeld aan prostituees, werden na 

1563 meer gerelateerd aan de dienstmaagden. Meiden woonden in bij de pastoor en 

werkten in de huiselijke, private sfeer en verschenen enkel op de achtergrond. Het seksuele 

aspect verschoof naar de heimelijke sfeer.
76

  

Een typisch voorbeeld van dergelijke anekdotes kan men terugvinden in het verhaal van de 

pastoor van Kalenberg. In dat verhaal gebood de bisschop bijvoorbeeld aan de pastoor om 

een meid te nemen die ouder was dan veertig jaar. De pastoor, die zich slimmer achtte en 
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de bisschop een stap voor was, besloot om in de plaats twee meiden te nemen van twintig 

jaar oud.
77

  

Hoewel grappen over pastoors en hun meiden vaak voorkwamen, mag daaruit niet worden 

geïmpliceerd dat de relaties tussen pastoors en meiden even vaak voorkwamen. Veel 

schrijvers hadden er belang bij om de zaken op te blazen en uit te vergroten (denken we 

bijvoorbeeld aan de protestantse propaganda (Cf. Infra)). Anderzijds was het voor de 

bevolking vaak genoeg om één geval van concubinaat te kennen om de satire op te 

drijven.
78
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3.2. Testamenten 

 

De bedoeling van dit hoofdstuk is om na te gaan of de meiden een belangrijke rol speelden 

in het bestaan van de pastoors. Ook wordt het fenomeen van financiële zekerheid van 

pastoorsmeiden bestudeerd. De bronnen die zich daar het best toe lenen, zijn testamenten 

van geestelijken. In het Rijksarchief te Gent worden veel testamenten van geestelijken 

bewaard, maar wij hebben gekozen om het registerboek van testamenten van geestelijken 

uit het bisdom Gent ter hand te nemen. Het testamentenboek is een ingebonden 

verzameling van alle testamenten van geestelijken tussen 1678 en 1723.
79

 In dit hoofdstuk 

wordt er nagegaan of dienstmeiden al dan niet erfden van hun werkgever. Daarnaast is het 

belangrijk om na te gaan hoe groot het aandeel is dat de meiden verkregen ten opzichte van 

het totale erfdeel. Vanzelfsprekend was de schenking afhankelijk van de financiële positie 

van de pastoor. Daarom is het belangrijk om het relatieve aandeel na te gaan van de 

schenking.  

De bestudeerde periode (1678-1723) is relatief kort ten opzichte van de vooropgestelde 

periode (zeventiende en achttiende eeuw). De steekproef die wij in onze studie hebben 

opgenomen bevat 45 jaar. In die periode werden 182 testamenten van priesters opgenomen. 

De testamenten die in opdracht van kloosterlingen werden opgesteld, zijn buiten 

beschouwing gelaten, gezien ze van weinig belang waren in onze probleemstelling. 

 

3.2.1. Testament als voorbereiding op de dood 

 

Testamenten werden reeds in de Romeinse tijd opgemaakt, maar gedurende de 

Middeleeuwen kende de praktijk een verval. Vanaf de dertiende eeuw kwam er 

langzaamaan een heropleving van dit gebruik. De ontwikkeling van een meer 

individualistische maatschappij was één van de oorzaken die bijbrachten tot deze 

heropleving. Oorspronkelijk waren het voornamelijk geestelijken die een testament 

opmaakten.
80

 Testamenten hadden dan ook vaak een religieus karakter. Steevast werd het 

testament geopend met “inden naem ons Heeren. Amen.”
81

 De godsaanroeping was echter 

geen verplichte voorwaarde bij de opstelling van het testament. Het spreekt voor zich dat 
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geestelijken het religieuze karakter sterk respecteerden, maar de jure bestonden er verder 

weinig vormvoorschriften voor de opmaak van een testament. Enkel de aanwezigheid van 

twee getuigen bij de opmaak van het testament was een verplichting die nageleefd moest 

worden.
82

 

Een testament bestond gebruikelijk uit drie delen. Het protocol begon met een 

godsaanroeping (Cf. Supra), waarna de datum, de functie van de testateur en een korte 

beschrijving van zijn gezondheidstoestand werd beschreven. De tenor of het middendeel 

was het belangrijkste deel. Meestal werd eerst de ziel aangeboden aan God of aan de 

heiligen (commendatio animae). Na deze aanroeping volgde de dispositio. In dit stuk werd 

de regeling getroffen betreffende de keuze van de begraafplaats en de regeling van de 

uitvaartplechtigheid. In een volgende fase werd overgegaan naar de vereffening van de 

schulden en naar de verdeling van de erfdelen. Het derde deel van het testament, het 

eschatol, bevatte de datum, de plaatsaanduiding en de vermelding van de getuigen.
83

  

De Kerk moedigde hun onderdanen sterk aan om een testament op te maken. De reden 

hiertoe was dat de katholieke bevolking de dood diende voor te bereiden en dat ze zich 

beter niet berustten in het onverwachte ogenblik van de dood. Een onverwachte dood was 

te vermijden.
84

 “Alsoo der niet sekerder en is als de doot ende niet onsekerders als d‟ure 

den selve”
85

 was een standaardzin waarmee het testament begon. Het toont duidelijk aan 

dat de erflaters wel wisten dat ze zouden sterven, alleen was het gissen naar het tijdstip van 

de dood. Daarom kon de bevolking maar beter goed zijn voorbereid en werd ze 

aangespoord om tijdig een testament op te maken.
86

 Ondanks de raadgevingen, waren er 

ook veel geestelijken die pas in het aanschijn van de dood hun laatste wil lieten optekenen. 

“Ick, Leonardus vanden Houten, pastoor van Hamme, ligghende sieck te bedde nochtans 

mijn volle verstant hebbende…”
87

 is één voorbeeld van testamenten waarin men de 

gezondheidstoestand van de pastoor kon afleiden.  

Naast de verdeling van de goederen (testament commun), diende het testament ook om de 

gedachten rond de dood van het individu weer te geven (testament spirituel). Alle wensen 

betreffende de zielsmissen, waar men begraven wilde worden, in sommige gevallen zelfs 
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tot het grafschrift op de grafzerk, werden in het testament opgenomen.
88

 Maximiliaan 

Houweel, priester van Haasdonk in 1685, drukte zijn wens uit om: 

 “Mijn lichaem sal men bevelen aende gheweydde aerde inde parochiale kercke van 

Haesdonck inden choor aende rechte handt van mijnen voorsaete heer Carolus Van 

Wichelen tw: ad rerum Evangely, de sepulture sal ghedeckt worden met eenen blauwen 

steen vande grootte van mijnen voorsaet, den welck sal ingheleyt worden met eene witte 

marbere plaete…”
89

 

Joannes Mersman, pastoor in Zulte in 1690, verzocht dat volgend grafschrift op zijn graf 

zou gebeiteld worden:   

“Hier ligghe begraeven dersame Joanna Van Daele, oudt 75 jaeren, overleedt den 24
ste

 

july 1669 ende den Eerw: heer ende Mr. Joannes Mersmans, haeren sone S.T.B.F pastor 

deser prochie van Sulte gheweest den tydt van … jaeren, oudt … jaeren, overleden den… 

Requiescant in pace.”
90

 

 

De citaten uit het testamentenboek tonen aan dat de priesters niet enkel hun testament 

opstelden met de bedoeling om hun goederen te verdelen onder de erfgenamen. Even 

belangrijk was dat de priester zijn laatste wil en zijn wensen kon neerschrijven zodat, in het 

aanschijn van de dood, de pastoor gerust kon zijn dat hiermee zou rekening worden 

gehouden.
91

 

 

3.2.2. Testamenten als bron 

 

3.2.2.1. Problemen en moeilijkheden 

 

Alvorens we kunnen starten met de verwerking van de bronnen, dienen we eerst kort een 

vermelding te maken over de minpunten, problemen en moeilijkheden die kunnen optreden 

bij de verwerking van het bronnenmateriaal. De diversiteit van muntsoorten, de 

schenkingen in natura en de economische fluctuaties vormen elk hun eigen 

methodologische barrière. 
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Een eerste probleem dat zich vormt, is het gebruik aan een diversiteit van muntsoorten 

binnen de testamenten.
92

 Om een precies beeld te krijgen van de rijkdom van de priesters 

en van de kwantiteit van de schenking aan dienstmeiden, was het noodzakelijk om alles om 

te rekenen naar één bepaalde munteenheid. Aangezien de meest gebruikte munteenheid de 

ponden Vlaams was, is gekozen voor deze muntsoort. Aan de hand van de cursus 

“Prijzengeschiedenis en metrologie”, die nog van de hand is van wijlen Prof. 

Vandenbroeke kon deze oefening gemakkelijk worden gemaakt.
93

 

Daarnaast diende ik rekening te houden met de veranderingen in de economische 

conjunctuur, waardoor een bepaalde geldsom niet altijd dezelfde waarde had doorheen de 

geschiedenis.
94

 De schommelingen in de graanprijzen waren verklikkers voor die grillige 

veranderingen binnen de economie.  

Ook van belang was dat de waarde van de betaalmunten doorheen de geschiedenis sterk 

aan verandering onderhevig waren. Muntontwaardingen en devaluaties bepaalden voor een 

groot deel de waarde van een geldsom. Devaluaties zijn gemakkelijk uit te leggen door de 

tegenwaarde van een munt in edel metaal te omschrijven. Iedere munt had namelijk zijn 

ruilwaarde in gram zilver of goud. In de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw werd de 

waarde van de betaalmunten steeds kleiner, of kon men voor eenzelfde munt minder gram 

edelmetaal ruilen. Muntontwaardingen of devaluaties werden in onze studie niet in 

rekening gebracht, gezien er vanaf de zeventiende eeuw een rust optrad op monetair vlak.
95

  

Priesters schonken niet enkel geldsommen aan hun meiden. In 21 van de 182 testamenten 

schonken de pastoors roerende goederen of schenkingen in natura aan de meiden. Veelal 

kwam het erop neer dat de meiden een rouwkleed verkregen. Een ander materieel goed dat 

vaak werd geschonken was een bed of beddengoed.
96

  

De moeilijkheid omtrent de schenkingen in natura, vormde zich rond het feit dat het 

moeilijk is om de waarde uit te drukken in een munteenheid. Ook in het geval dat de 

dienstmeid haar volledig loon van het werkjaar waarin de priester overleed kreeg 

uitbetaald, is het niet uit te maken over welk bedrag het ging.  

Een andere manier om een erfenis na te laten aan het dienstpersoneel, was via renten, 

meestal in de vorm van lijfrenten, die voorzagen in het levensonderhoud van de 
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dienstmeid. Ook deze schenkingen zijn niet omgezet in een bepaald bedrag, aangezien niet 

uit te maken valt over welke som het in totaal ging.  

 

 

3.2.2.2. Verwerking 

 

Greet De Leeuw richtte zich in haar licentiaatverhandeling op de studie van de clerus van 

Sint-Goedele. Aan de hand van de testamenten, die opgemaakt werden tussen 1650 en 

1750 bekwam De Leeuw als resultaat dat 27% een schenking verrichtten naar het 

dienstpersoneel toe.
97

 Gunther Bousset maakte een gelijkaardige thesis als De Leeuw, maar 

voor de periode 1600-1650. Bousset berekende dat 36,5% van de geestelijken van Sint-

Goedele een gift schonken aan het personeel bij hun overlijden.
98

 

In het bisdom Gent zijn er tussen 1678 en 1723, 182 testamenten opgemaakt van 

geestelijken. Van die 182 testamenten zijn er 69 vermeldingen van dienstmeiden die een 

deel van de erfenis verkregen. Procentueel geeft dit dat ongeveer 38% van de geestelijken 

uit de bestudeerde periode een meid in hun erfenis opnamen. In figuur 8 is dit grafisch 

voorgesteld. 
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Figuur 8: Bron: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 
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Ander dienstpersoneel, zoals knechten, zijn in deze studie buiten beschouwing gelaten. Er 

werd bovendien slechts sporadisch gewag werd gemaakt van een knecht die een schenking 

kreeg van de pastoor. Naast de conclusie dat 38 percent van de pastoors dus zeker een 

dienstmeid in huis hadden, kan er op basis van deze grafiek weinig gezegd worden. Figuur 

8 toont immers niet aan of de schenking al dan niet een aanzienlijk belang had. Daarom is 

er in figuur 9 een verdeling gemaakt op basis van de aard van de schenking.  
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Figuur 9: Bron: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 

 

 

De grafiek in figuur 9 toont de verdeling aan van de aard van de schenkingen van de 

meiden die erfden. Uit de grafiek blijkt dat in de meeste gevallen geld werd geschonken 

aan de meiden. Van de 69 meiden die werden opgetekend in de testamenten, erfden er 45 

een bepaalde som geld. Bijna twee derden van de meiden die erfden, verkregen dus een 

bedrag in geld uitgedrukt. Vaak werd binnen het testament aangegeven dat de som moest 

dienen tot de aanschaf van het rouwkleed. Judocus Wandels, pastoor van Kanegem, schonk 

bijvoorbeeld in 1691: “vijftich guldens eens voor eenen rauwe.”
99

 Dat priesters veel gewag 

maakten van rouwkledij, toont aan dat rouwkledij een belangrijk fenomeen was.  

Rouwkledij had meerdere functies. Ten eerste diende het rouwkleed om non-verbaal te 

communiceren met de buitenwereld. Het toonde namelijk aan dat er iemand overleden was, 

die de drager van de rouwkledij goed kende of nauw aan het hart lag. Gedurende de eerste 

zes maanden na het overlijden dienden de nabestaanden zich volledig te tooien in het 
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zwart. Naast het tonen van emotie en rouw, had de rouwkledij ook de functie van 

statussymbool. Een priester kon door de meid mooi te kleden, tonen dat ze hun meid goed 

verzorgden en dat ze niets tekort hadden gehad tijdens het leven van de overledene. Een 

kleed met alle toebehoren en ornamenten, toonde aan de buitenwereld dat een belangrijk 

individu van aanzien was gestorven.
100

Behalve de aanschaf van een rouwkleed kon de 

dienstmeid vrijwillig over de besteding van de geldsom beslissen. In een volgende 

paragraaf ga ik verder in op de geldschenkingen. 

 

Ongeveer een derde van de dienstmeiden kreeg een schenking in natura. Materiële 

schenkingen aan dienstmeiden werden in 22% van de testamenten vermeld. Materiële 

schenkingen konden bestaan uit diverse roerende goederen. Boeken, lijnwaad, lakens tot 

zelfs een koe, werden geschonken aan de meiden (zie tabel 1). Soms verkreeg een meid 

meer dan één schenking in natura. Zo kon ze bijvoorbeeld zowel een bed als beddengoed 

erven. Dit verklaart het hogere cijfer van de totale schenkingen (31) tegenover het aantal, 

dat een schenking in natura kregen (21).
101

 

 

Tabel 2: Verdeling van schenkingen in natura over verschillende variaties 

rouwkleed 6 

graan 1 

beddengoed 10 

bed 8 

koper- of tinwerk 3 

boeken 1 

meubelen 1 

koe 1 

 31 

 

In figuur 10 is een opdeling gemaakt van de waaier aan mogelijke schenkingen in natura. 

In de meeste gevallen werd er beddengoed (dekens, sargien, lijnwaad, slaaplakens, 

kussens,…) geschonken aan de meiden, vaak samen met het bed. In de 

licentiaatsverhandelingen van Gunther Bousset en Greet De Leeuw, die de testamenten 

hebben onderzocht van de clerus van Sint-Goedele, bleek dit ook vaak het geval te zijn. 

Bedden waren zeker niet altijd van dezelfde kwaliteit. Binnen de bedschenkingen was een 

hiërarchie merkbaar. Ledikanten waren luxueuze beddenconstructies met versieringen en 
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behangsels, die enkel voor de gegoede personen waren weggelegd.
102

 In onze 

bronnenverzameling zijn er slechts twee testamenten waarin gewag werd gemaakt van een 

ledikant: “An Adriane Cortois, mijne dienstmaerte soo sy in mijn overlyden bij my comme 

te woonen maecke ick voor haeren ghetrauwen dienst an mij bethoont het ledicant met 

behangsel, schouwcleedt, ommeloop, bedde, matrasse, oircussen, stroysack, twee sargien 

soo ick dat plachte te ghebruycken daertoe doende 2 paer slaeplaekens, 2 flauwijnen ende 

vijf hondt. guls.”
103

 

 Een “bedde” bestond meestal uit een matras en enkele slaaplakens, dekens en een 

kussen.
104

 Uit de door ons geraadpleegde testamenten, zijn zes vermeldingen waarbij een 

bed werd geschonken aan de meid: “Item dat aenden dienstboden die mij sullen dienen ten 

daeghe van mijn overlijden sal ghegheven worden het bedde daer sij op sijn slaepende als 

oock elck twee paer slaeplaeckens vande nieuwste, ende dat sij elck van twee paer vande 

beste saergien sullen moghen uuytnemen ende proffieteren al het lijnwaet dat mijn lichaem 

is raeckende.”
105
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Figuur 10: Bron: Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 
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Van tweeëntwintig meiden werd het jaarloon van de meiden nog verder uitbetaald 

gedurende het jaar dat de pastoor overleed, wat bijna neerkomt op een derde van de 

dienstmeiden. Dit voorkwam dat dienstmeiden niet plots zonder inkomsten zouden vallen 

bij het overlijden van de pastoor. De uitbetaling van het loon bood enige zekerheid voor 

het dienstpersoneel, dat mogelijks door het plotse inkomstenverlies in problemen kon 

komen.
106

  

Veel pastoors stelden in hun testament een clausule op dat het personeel slechts hun legaat 

zou verkrijgen als ze bij het overlijden van de pastoor nog steeds in dienst werkten: “Item 

aen Janneken Exsteen, mijn meyssen, in cas dat sij bij mij woont ten tijde van mijn 

overlijden, sesthien pon. gr…”
107

 Blijkbaar waren er nogal wat dienstmeiden die, wanneer 

de pastoor oud en ziek was, de pastoor verlieten om ander werk te gaan zoeken, om het 

gevaar op het plotse inkomstenverlies te vermijden. 

 

Tenslotte waren er vijf dienstmeiden die een lijfrente kregen bij het overlijden van de 

pastoor, wat neerkwam op 7,2%. De precieze som die de meiden in totaal zouden 

verkrijgen, is niet gekend, maar vast staat dat een lijfrente een grotere zekerheid betekende 

dan de uitbetaling van het jaarloon. Door een lijfrente was de dienstmeid immers verzekerd 

dat ze tijdens haar levensduur een bepaalde som geld zou krijgen. Lijfrentes mogen niet 

gelijkgesteld worden met erfrentes, die na het overlijden van de bezitter konden worden 

doorgegeven van generatie op generatie. Een lijfrente werd immers ongedaan gemaakt bij 

het overlijden van de begunstigde.
108

 

Paulus Geerinck, pastoor te Huizen, schonk in 1694 een lijfrente van twee gulden aan zijn 

dienstmeid, Catharina Bijl: 

“Ten IIIIde soo geve ick een lijfrente aen Cath(arina) Bijl, mijn dienstmaerte van twee 

guldens tjaers die men van haer jarlick sullen betaelen soo lanck als sij leeft. Hope ende 

dat sij haer leven lanck alle daeghen besonders voor mij sal bidden.”
109

 

Hieruit kunnen we voorzichtig besluiten dat de positie van de dienstmeid van de pastoor 

toch enige bestaanszekerheid impliceerde.  
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3.2.3. Studie van geldbedragen 

 

In het volgende onderdeel hebben we enkel de testamenten waarin meiden een geldsom 

erfden van de pastoor in beschouwing genomen. Concreet gaat het hierbij om 45 van de 69 

testamenten waarin een meid werd opgenomen als erfgename. De grootte van de bedragen 

wordt in dit hoofdstuk bestudeerd, maar ook is er nagegaan hoe groot het deel van de koek 

was dat de meiden kregen. De waarde van de bedragen is berekend aan de hand van de 

graanprijzen, om zo een beeld te kunnen vormen van de fluctuaties binnen de economie.  

3.2.3.1. De grootte en het aandeel van de geldsommen 

 

De geldsommen werden omgerekend naar de munteenheid van ponden Vlaams, om de 

redenen die reeds hierboven werden uiteengezet. Het gemiddelde van de geschonken 

geldsommen lag op 15,3 Ponden Vlaams. Om een beter zicht te krijgen op de verdeling 

van de geldsommen, is ervoor geopteerd om de kwantiteit van de geldsommen onder te 

verdelen in drie categorieën (minder dan 10 Pond, 10-50 Pond, en meer dan 50 Pond 

Vlaams).  

In figuur 11 wordt de onderverdeling grafisch getoond. Wat meteen opviel, is dat de 

meeste bedragen in de categorie van schenkingen die kleiner waren dan 10 ponden Vlaams  

vielen. In meer dan de helft van de gevallen, namelijk 56% was de schenking dus niet erg 

hoog te noteren. In 31% van de gevallen was de schenking een bedrag tussen 10 en 50 

ponden Vlaams. Ook het gemiddelde van het bedrag van de geldschenkingen, 15,3 ponden 

Vlaams, viel in deze categorie. Tenslotte zijn er in 13% van de geldschenkingen aan de 

huishoudsters, hoge bedragen geschonken, die meer bedroegen dan 50 ponden Vlaams. 
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Figuur 11 RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 
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De volgende stap was het aandeel van de som voor de huishoudster te bepalen binnen de 

totale geldsom van de priester. Een eerste oefening bestond erin om het gemiddelde 

procentuele aandeel te berekenen dat de dienstmeiden verkregen bij het overlijden van de 

pastoor. In de berekening van de totale erfdelen is enkel rekening gehouden met de 

geldbedragen dat een pastoor wegschonk. Materiële zaken die weggeschonken werden, 

konden niet worden weergegeven in een muntwaarde, waardoor die zaken dan ook buiten 

beschouwing werden gelaten bij de berekening van de totale som die de pastoor kon 

wegschenken. Zo kwam het bijvoorbeeld twee maal voor dat een dienstmeid 100% erfde 

van de priester. Agnes Lambrecht, huishoudster van Pieter Goms, pastoor in Baasrode in 

1692, schonk zes ponden Vlaams aan zijn dienstmeid. Dit was meteen ook de enige 

geldsom die hij wegschonk, maar dit betekende niet dat Agnes de enige erfgenaam was. 

Aan de andere erfgenamen schonk hij bijvoorbeeld boeken en slaaplakens.
110

 

 

Zonder een opdeling te maken in verschillende categorieën, lag het gemiddelde aandeel op 

12%. Opnieuw werd er een opdeling gemaakt om de verdeling en het aandeel beter te 

kunnen inschatten. In figuur 12 wordt grafisch voorgesteld hoeveel percent van de meisjes 

een schenking kregen binnen een bepaalde categorie. Samenvattend kunnen we stellen dat 

drie vierden van de huishoudsters een bedrag erfden die kleiner was dan 30% van het totaal 

erfdeel van de pastoor.  

Twee dienstmeisjes verkregen 100% van de weggeschonken geldsommen. Dat ze de enige 

erfgenamen waren van de pastoors hoefde echter niet te betekenen dat zij schatrijk werden. 

Respectievelijk zes en tien ponden Vlaams werden overgelaten aan de meisjes. De twee 

meiden waren werkzaam bij eerder minder vermogende pastoors, die dus weinig geld 

hadden om te verdelen onder verschillende erfgenamen. Indien we deze twee testamenten 

buiten beschouwing laten, valt op dat slechts in zeldzame gevallen meer dan de helft van 

het kapitaal van de pastoor werd gelaten aan de huishoudster.  
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Figuur 12: Bron: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 

 

Welk aandeel de meiden kregen van het totale erfdeel deed voor hen niet veel ter zake. De 

grootte van het bedrag was veel belangrijker. Hoeveel het procentueel aandeel waard was, 

hing af van de rijkdom van de pastoor.  

De rijkdom van een pastoor kon sterk verschillen. Afhankelijk van een aantal factoren, was 

een pastoor meer of minder vermogend dan zijn collega‟s. Priesters hadden een min of 

meer gewaarborgd inkomen, doordat ze tienden konden innen van hun parochianen. Tien 

percent van het netto-inkomen van de parochianen diende aan de Kerk te worden 

geschonken ter ondersteuning van het onderhoud van het kerkgebouw of om de parochie 

draaiende te houden.
111

 Daarnaast kon de pastoor ook rekenen op inkomsten uit 

sacramenten en erediensten, de jura stolae genaamd.
112

 Ook belangrijk was het feit dat, 

indien de pastoor een graag geziene man was, hij vaak kon rekenen op giften of erfdelen 

van zijn gestorven parochianen. Dit deel van inkomsten was echter sterk afhankelijk van de 

relatie van de pastoor met zijn parochianen, terwijl die niet altijd even sterk was (Cf. 

Infra).
113

  

Een andere belangrijke factor die het vermogen van de pastoor, waren de uitgaven van de 

pastoor. Velen hadden bijvoorbeeld een moestuintje (wat aangeraden werd door de 

kerkelijke overheid, zodat de priester zijn vrije tijd nuttig zou besteden in plaats van in 

herbergen rond te hangen)
114

, waardoor ze aanzienlijk minder uitgaven hadden om eten te 
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kopen. Het onderhoud van de kerkgebouwen en de pastorij werd geacht betaald te worden 

door de pastoor. De beschreven situatieschets van de verschillende bestanddelen van het 

vermogen van een pastoor, is echter een modelscenario. Veel priesters waren enkel 

waarnemend pastoor, waardoor ze geen tienden konden ontvangen. Anderzijds konden 

pastoors uit eerder kleine en arme parochies, minder rekenen op hoge inkomsten uit 

erediensten, aangezien er ook minder plaatsvonden. Het feit of een priester uit een 

welgestelde familie kwam, kon ook meespelen.
115

  

Het is interessant om na te gaan hoe groot het aandeel procentueel was, per categorie van 

priester. In figuur 13 wordt dit aan de hand van een grafiek voorgesteld. Veel kon uit deze 

oefening niet worden geconcludeerd. Wel is het opmerkelijk dat de categorie van priesters 

die het minst geld wegschonken, gemiddeld een groter aandeel schonken aan hun meid. 

Priesters die over minder dan 50 ponden Vlaams beschikten om door te geven aan 

erfgenamen, schonken gemiddeld een kwart aan hun dienstmeid, terwijl de meer 

vermogende testateurs slechts tien percent overmaakten aan hun meiden. 
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Figuur 13: Bron: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 
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3.2.3.2. Waarde van geldbedragen 

 

Het volgende deel van dit onderzoek bestaat erin om het belang van de erfenis voor de 

dienstmeid zelf te bestuderen. We kunnen ons de vraag stellen of een bepaald bedrag dan 

wel de moeite was, of, of het eerder ging om een kleine ruggensteun, in de vorm van wat 

zakgeld of een fooi. 

We maakten een berekening per dienstmeid op basis van de graanprijzen in het jaar van 

overlijden van de pastoor, wetende dat volgens Chris Vandenbroeke één liter graan per dag per 

persoon noodzakelijk was om te overleven.
116

 Voor die graanprijzen baseerden we ons op de 

werkinstrumenten die verschenen van de hand van Charles Verlinden.
117

Meer bepaald 

hebben we ons gebaseerd op de tarweprijzen, daar slechts de armsten onder de bevolking 

roggebrood aten.
118

  

Vanzelfsprekend kon niet enkel op basis van graan overleefd worden. Daarom gaan we uit 

van het model dat Anne-Marie Wilssens gebruikte in haar verhandeling. Wilssens 

berekende in haar verhandeling een kostprijs van een basispakket om te overleven. In haar 

model nam zij naast voedsel, ook de kosten van huisvesting en kledij op. De gegevens 

hebben betrekking op de periode 1730-1739, maar wijken niet ver af van de bestudeerde 

periode in de testamenten (1678-1723). Gemiddeld waren er 9,2 groten Vlaams per dag 

noodzakelijk om te kunnen overleven. Op jaarbasis gaf dit 3212 groten, of 13,4 ponden 

Vlaams per jaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste dienstmeiden na het 

overlijden van de pastoor, wellicht in dienst gingen bij een andere werkgever, die eveneens 

kost en inwoon voorzag voor het personeel. Kost en inwoon werden meestal van het loon 

afgehouden.
119

  

Wilssens hield in haar model geen rekening met de fluctuaties van graanprijzen, waardoor 

er een te algemeen beeld werd gevormd van de overlevingskost.  

Door het erfdeel te koppelen aan de tarweprijzen, werden de schommelingen van de 

economie wel in beeld gebracht. De gegevens werden gegroepeerd per cohorte van 
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erfdelen van de meiden en hiervan werd het gemiddelde genomen. In de grafiek in figuur 

15 kan de lezer de resultaten van de uitgebreide berekeningen schematisch aantreffen. 
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Figuur 14: Bron: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie R, nr. 998. 

 

In de categorie van dienstmeiden die minder dan 10 ponden Vlaams erfden, bleek dat de 

meiden gemiddeld meer dan een anderhalf jaar kon voorzien in tarwe. Volgens het model 

van Wilssens kon men gemiddeld met die bedragen een trimester overleven. De meiden in 

de tussencategorie (10-50 ponden Vlaams), konden gemiddeld meer dan een jaar overleven 

op het bedrag of langer dan 5 jaar in tarwe voorzien. In de laatste categorie, bevonden de 

meiden zich die meer dan 50 ponden Vlaams erfden. De lezer dient echter de opmerking in 

het achterhoofd houden, dat de laatste categorie vooral door uitschieters werd gekenmerkt. 

Toch konden de meiden binnen deze groep lang financieel overleven. Gemiddeld konden 

ze zich meer dan 18 jaar voorzien in graan of, volgens het model van Wilssens, gedurende 

vier en een half jaar financieel overleven.  

Dienstmeiden kregen dus geen waanzinnig grote bedragen, maar verwaarloosbaar waren 

de geldsommen zeker niet. De resultaten kunnen aantonen dat pastoorsmeiden toch een 

redelijk aanzien hadden voor de pastoors. De priesters waren de meiden meestal dankbaar 

voor hun geleverde diensten. “Voor jaeren getrauwen dienst”
120

 was een citaat die vaak 

werd aangehaald in de testamenten. 
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3.3. Besluit 

 

Testamenten gaven een inzage in de verschillende erfdelen en de erfgenamen. Eerst en 

vooral kon worden opgemaakt dat ruim een derde van de pastoors hun dienstmeid 

opnamen in hun testament. Schenkingen aan dienstmeiden waren divers. Naast geld 

werden er vaak materiële bezittingen gegeven. Ook de belofte van uitbetaling van het 

jaarloon werd vaak opgenomen in de testamenten.  

Op het gebied van geldschenkingen werd er een relatief klein deel geschonken aan de 

meiden. Opvallend was dat priesters die minder vermogend waren, een groter aandeel 

nalieten voor de meiden, ook al was het bedrag dan niet zo groot. 

Aan de hand van graanprijzen (tarwe) kon worden onderzocht hoe groot het bedrag was in 

termen van overleving. Hieruit bleek dat de meeste meiden geen overdreven hoge 

geldsommen kregen, maar dat de bedragen anderzijds zeker niet te onderschatten waren. 

Op basis van de schenkingen konden we besluiten dat het aanzien van de pastoorsmeiden 

bij hun werkgever relatief hoog was.  

Dat het aanzien van de meiden groot was, werd ook aangetoond aan de hand van het 

protestschrijven van de priesters aan de kerkelijke autoriteiten bij het eventuele wegsturen 

van de pastoorsmeiden. De hulp van de meiden was onontbeerlijk voor de pastoors, zowel 

binnen hun huishoudens als voor parochiale taken. 
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4. Concubinaat en celibaat 
 

Het derde deel van het onderzoek is gewijd aan de geestelijken die, in tegenstelling tot in 

de voorgaande hoofdstukken, wel een seksuele verhouding hadden (of ervan verdacht 

werden) met hun meiden. Gezien „het seksuele‟ centraal staat in het deel, is de studie 

verder uitgebreid naar schendingen van het celibaat. Een inleidend stuk schetst de 

geschiedenis en de historische wortels van het celibaat, alsook de situatie van het 

priesterconcubinaat voor en net na het Concilie van Trente (1545-1563). Het tweede stuk 

binnen dit deel is wellicht het belangrijkste deel van ons onderzoek. Aan de hand van vier 

procesdossiers van de officialiteit van het bisdom Gent, die eerst kort aan bod zijn 

gekomen, zijn er verschillende opmerkelijkheden beschreven. Zo speelde macht een 

belangrijke rol binnen de beteugeling van het concubinaat. De aangifte van de misdrijven 

is een ander punt die ter bespreking komt, omdat de aangifte een noodzakelijke 

voorwaarde was om te kunnen spreken over een zaak. De parochianen bleken in de 

aangifte een belangrijke sleutelrol te hebben gespeeld. Een laatste punt binnen de 

bespreking van de procesdossiers gaat over de publieke openbaarheid van feiten. We gaan 

na hoe de Kerk en de autoriteiten de aan het licht gekomen misdrijven stil probeerden te 

houden. In het derde en laatste hoofdstuk binnen het vierde deel, gaan we tenslotte na 

welke mogelijke straffen werden opgelegd aan de priesters die zich hadden schuldig 

gemaakt tegen het gebod van kuisheid. Door het feit dat de procesdossiers meestal geen 

melding maakten van de vonnissen, is de oefening gemaakt aan de hand van de inventaris 

van Jozef De Brouwer.
121

  

 

4.1. Het celibaat in de katholieke Kerk: een inleiding 

 

Alvorens we de bronnen ter sprake brengen, is het van belang om een korte uitwijding te 

maken over de historische wortels en de debatten over het celibaat. Daarna is er een woord 

gewijd aan de situatie voor en na het Concilie van Trente, zodat we het belang van het 

Concilie beter kunnen inschatten met betrekking op het celibaat. 
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Alles wat met vrouwen te maken had, werd door de Kerk gezien als onzedig.
122

 Aangezien 

Eva volgens het Oude Testament verantwoordelijk was voor de erfzonde, nam de Kerk een 

minderwaardige positie in tegenover de vrouw. Bovendien werd er een dubbele standaard 

toegepast: vrouwen en mannen waren niet op gelijke voet te schakelen en hadden dan ook 

andere normen en waarden. Dit verschil in moraliteit liet zich onder andere uitschijnen in 

andere wetten voor mannen en vrouwen.
123

  

De minderwaardige positie van de Kerk tegenover de vrouw was dan ook één van de 

redenen waarom de cultus van de maagdelijkheid te verkiezen was boven seksualiteit. 

Maagdelijkheid was een vorm van het pure, christelijke leven.
124

 Seksualiteit binnen het 

huwelijk was voor de christelijke vaders wel aanvaardbaar, maar het celibaat stond hoger 

aangeschreven.
125

 Het priesterschap en het bijhorende celibaat was niet voor iedereen 

weggelegd. Het celibaat verwijderde net de priesters van de seculiere maatschappij. 

Doordat de priester geen vrouw en kinderen had, zou hij ook geen betrokkenheid voelen 

bij verwanten. Dat gemis aan betrokkenheid met anderen werd opgevuld door een 

identificatie met de Kerk waar de priesters bij behoorden. Ook de voorbeelden van de 

katholieke Kerk, zoals Jezus en de meeste heiligen, dienden als richtpunt in de kwestie van 

het celibaat. Deze personen hadden zich immers afgekeerd van een huwelijk en hadden 

bewust gekozen om celibatair te leven.
126

 

Toch vormde het celibaat al sinds haar ontstaan voor een grote controverse. Ook tijdens de 

Reformatie haalde het celibaatprincipe weer de bovenhand. Doordat de Protestanten het 

celibaat afwezen en hun predikanten toelieten om in een wettig huwelijk te treden, stond de 

katholieke Kerk alleen in haar standpunt. Het celibaat werd door de katholieke Roomse 

Kerk herbevestigd op het Concilie van Trente (1545-1563). Seksuele activiteit van 

ingewijden, geestelijken die de tonsuur hadden ontvangen, werd nog maar eens verboden. 

Door die tegenstellende positie-inname van protestanten en katholieken ten opzichte van 

het celibaat, kan men zelfs stellen dat de eigen stellinginname een stempel drukte op de 

katholieke kerk. Celibaat was en is nog steeds een identiteitsbepalende factor. Celibaat 

zorgt voor een eigen levenswijze tegenover zowel de leken als tegenover de protestantse 

predikanten.
127

 De afscheiding ten opzichte van de protestanten kon echter ook het gevaar 
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inhouden dat veel katholieke geestelijken zich net zouden keren tot het protestantisme, uit 

protest tegen de strenge positie van de katholieke Kerk.
128

 

Waar de protestantse en de katholieke Kerk het wel over eens waren, was dat priesters en 

predikanten het goede voorbeeld dienden aan te geven aan hun parochianen. Theologen 

pleitten ervoor dat het huishouden van de pastoor zou dienen als spiegelbeeld voor de 

gezinnen van de lokale parochianen.
129

 De parochianen keken dan ook op naar de pastoor 

en volgden zijn voorbeeld, in de veronderstelling dat hij de goede weg aanduidde. Daarom 

was het van belang dat de regels die opgesteld werden door de theologen zeker werden 

opgevolgd door de pastoors of predikanten. Een katholieke priester kon het zich niet 

veroorloven om in zonde of in concubinaat te leven, want daardoor zette hij zijn 

parochianen op het verkeerde been. De voorbeeldfunctie van de pastoor viel weg, want een 

in zonde levende priester kon niet worden beschouwd als de leidende persoon voor de rest 

van zijn kudde. Het kon zelfs zo ver gaan dat de parochianen zouden „besmet‟ worden door 

het slechte voorbeeld van de herdersfiguur. Bovendien werd de autoriteit, het gezag en de 

positie van de priester ondermijnd. Een priester die zichzelf niet hield aan de opgelegde 

regels, kon moeilijk verwachten dat zijn parochianen wel aan de regels zouden 

gehoorzamen.
130

  

Het standpunt van de Kerk is intussen duidelijk geworden. Concubinaat was een ernstige 

zonde en priesters werden geacht te leven in celibaat. Dat deze standpunten niet altijd 

overeenstemden met de meningen van de priesters, hoeft geen betoog. In het artikel van 

Laqua, die door het protestschrijven van pastoors een rechtstreekse inzage kreeg in de 

standpunten en de meningen van de betrokken priesters uit het bisdom Münster, stelde de 

auteur dat de leden van de clerus zichzelf niet beschouwden als in zonde levende personen. 

Priesters hadden gekozen voor het beroep, niet uit een goddelijke roeping om in 

afzondering te leven en zich volledig aan God te wijten. Naast hun beroep hadden zij ook 

hun menselijke behoeftes en wensen.
131

 Ook Eva Labouvie haalde het protestschrijven van 

priesters aan als bewijs dat clerici zichzelf niet als zondaars beschouwden.
132

 De 

tegenstanders van het celibaat beriepen zich op de „natuurvisie‟, die stelde dat de 
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celibaatplicht inging tegen de rede en autoriteit van de Schepper, die de mens niet had 

geschapen om in onthouding te leven.
133

 

 

Zelfs tot op het heden, is de polemiek rond het priesterlijk celibaat niet ver weg te denken. 

Na de bekendmaking van allerlei schandalen binnen de Rooms-katholieke kerk, waar de 

bekendmaking van seksueel misbruik ten aanzien van een minderjarige jongen van de 

Brugse bisschop Roger Vangheluwe een triest hoogtepunt vormde, zijn tal van debatten in 

de media opgevoerd, waarbij de oorzaak van het seksueel misbruik werd gezocht in het 

gedwongen celibaat van priesters en geestelijke ambtsdragers. Hun seksuele behoeftes, die 

ze door de inplanting van het kerkelijk celibaat, niet kunnen vervullen, zouden ze hierdoor 

uiten op eerder zwakke slachtoffers.
134

  

Hoewel de mediadebatten over het celibaat niets ter zake doen binnen onze scriptie, toont 

het duidelijk aan dat het celibaat niet door alle leden van de clerus met genoegen worden 

en werden opgevolgd. Het standpunt van het celibaat werd dan ook in de loop van de 

geschiedenis herhaaldelijk op de agenda gezet op allerlei kerkelijke synodes en raden. De 

strijd van het celibaat was een lange strijd en verliep zeker niet over rozen. Veel priesters 

legden zich er niet bij neer om zich permanent te onthouden.
135

  

 

4.1.1. Toestand voor het Concilie van Trente (1545-1563) 

 

Voor het Concilie van Trente was priesterconcubinaat zeer wijd verspreid. Priesters 

leefden in de late Middeleeuwen publiek samen met een vrouw, zonder dat dit aanleiding 

gaf tot conflicten met de parochianen. Zelfs de kerkelijke autoriteiten pasten een 

gedoogbeleid toe, omdat ze inzagen dat concubinaat niet gemakkelijk uit te roeien was.
136

  

De meeste studies die handelen over priesterconcubinaat, hadden betrekking op de periode 

tussen de Lateraanse Concilies en het Concilie van Trente. Wanneer de eis van het celibaat 

werd hersteld op de Lateraanse Concilies, stuitte deze beslissing dan ook op een resem van 

protesten en zelfs geweldplegingen vanwege de pastoors.
137

 Hoewel de Lateraanse 
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Concilies van 1123 en 1139 een verbod oplegden aan de clerus om samen te wonen met 

een vrouw, bleven de priesters onverstoorbaar contracten afsluiten, waarbij het 

pastoorskoppel elkaar trouw beloofden. Aangezien het sacrament van het huwelijk niet 

voorbehouden was voor geestelijken, werd concubinaat een waardig alternatief voor het 

huwelijk.
138

  

De relatie tussen de pastoor en zijn concubine werd meestal niet verborgen gehouden. 

Bovendien was het praktisch onmogelijk om de relatie verborgen te kunnen houden voor 

het volk. Priesters uit de late Middeleeuwen waren meestal afkomstig van het dorp zelf, of 

uit een naburig dorp, waardoor de pastoor naast de rol die hij als herder van de parochie 

vervulde, ook een vriend, broer of buur was van die parochianen. Ook de meiden waren 

meestal geen onbekenden in de parochies.
139

 De parochianen hadden over het algemeen 

weinig problemen met het feit dat hun priester een vrouw bij zich hield. Volgens Michelle 

Armstrong waren sommige parochianen zelfs de mening toegedaan dat een priester zich 

dan beter kon inleven in de maatschappelijke en alledaagse situaties van de bevolking.
140

  

In het werk van Myriam Carlier, die onderzoek heeft verricht naar vijftiende-eeuwse 

bastaarden, is er een theorie opgenomen van Bousmar, die een grote gelijkenis vertoont 

met wat hierboven geponeerd staat. Volgens Bousmar zouden clerici ondermeer een relatie 

hebben aangegaan om zich beter te kunnen aansluiten bij de denkwereld van de leken. De 

laatmiddeleeuwse bevolking hechtte immers veel belang aan afstamming en 

familiebanden. Clerici die door hun gedwongen celibaat geen familiebanden konden 

hebben, werden volgens Bousmar in een soort marginaliteit geplaatst. Dit zou een reden 

kunnen geweest zijn van het in concubinaat leven van geestelijken.
141

 De bevolking van de 

late Middeleeuwen beschouwden de priester en zijn bijzit dan ook als een normaal 

koppel.
142

 

Ook Arnold Bijsterveld schetste een soortgelijke situatie. Volgens Bijsterveld was er een 

soort van argwaan tegenover celibatairen door hun „anders-zijn‟ tegenover de leken die wel 

huwden. Ongehuwde leken werden vaak in de rand van de marginaliteit geplaatst. Door de 

argwaan tegenover celibatairen was de sociale druk op het hebben van een relatie relatief 

groot. De argwaan kon weggenomen worden door de pastoor door samen te leven met een 

vrouw. Parochianen konden dit waarderen en accepteerden dan ook de relatie van de 
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pastoor en zijn concubine, zolang het niet buiten de perken liep en er geen openlijk 

schandaal werd verwekt.
143

  

Het feit of een pastoor al dan niet een relatie onderhield met een vrouw maakte van hem 

geen betere of slechtere priester. De bedeling van sacramenten en de scholing van de 

pastoor waren belangrijkere criteria waarop de pastoor geëvalueerd werd.
144

 

Enkele auteurs hebben in hun werken een schatting gemaakt van de omvang van het 

priesterconcubinaat. Het is evenwel niet duidelijk welk criterium de auteurs in acht namen 

bij de studie van het concubinaat. Of de focus lag op het samenleven van een pastoor en 

een meid, of, of de aandacht ging naar geestelijken die ook een seksuele relatie hadden met 

die vrouwen, werd nooit vermeld. De uiteenlopende resultaten van de omvang van het 

concubinaat kunnen waarschijnlijk verklaard worden door het gebrek aan een uniforme 

hantering van de definitie van het concubinaat.  

Jonathan Israel heeft in zijn lijvig werk over de Republiek een schatting gemaakt van het 

aantal geestelijken dat in concubinaat leefden. In de zestiende eeuw waren er heel wat 

geestelijken die zich niet hielden aan de gelofte van onthouding. Op het platteland hield tot 

20 procent van de geestelijken er een concubine op na. In andere gebieden kon dit oplopen 

tot 25 procent.
145

  

Ludovicus Rogier schetste de toestand op zedelijk vlak van de katholieke clerus in Noord-

Nederland. Gedurende de zestiende eeuw haalde hij tal van priesters aan die een bijzit 

hadden en waaruit onwettige kinderen waren geboren. Zijn werk is niet geheel objectief te 

noemen, wegens het gekleurd taalgebruik (bij wijze van voorbeeld: “om met de ergste te 

beginnen”
 146

), maar de bronnen zullen wellicht correct bestudeerd zijn. Rogier had ook 

een berekening gemaakt en bekwam als resultaat dat aan het begin van de zestiende eeuw 

één op veertien personen de gelofte tot celibaat hadden afgelegd. Hieruit besloot hij dat het 

“ongezond is en getuigt van ondoordachte of onoprechte geloften, die tot veel 

overtredingen moesten leiden.”
147

 Uit het gewest Friesland is er een vrij exacte berekening 

gemaakt van het priesterlijk concubinaat uit het jaar 1580. Van de katholieke priesters zou 

er minimum 60% in concubinaat hebben geleefd.
148
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In Noord-Brabant in de vijftiende eeuw waren overtredingen van het celibaat een algemeen 

verschijnsel. Arnold Bijsterveld maakte een schatting hiervan en bekwam als resultaat dat 

53,5% van alle vijftiende-eeuwse pastoors niet strikt celibatair leefden.
149

 

Volgens Edouard de Moreau, zelf een geestelijke, was de toestand op zedelijk gebied van 

de geestelijken in het prinsbisdom Luik aan het begin van de zestiende eeuw „erbarmelijk‟. 

De Moreau stelde dat het priesterconcubinaat als de normale situatie werd beschouwd.
150

 

Lips bekwam als resultaat dat van de Brabantse geestelijkheid, mogelijks 45 tot 60% werd 

beboet voor het overtreden van het celibaat.
151

 

James Brundage bestudeerde in zijn werk de Engelse clerici en stelde dat minder dan een 

derde van hen het celibaat respecteerde.
152

  

Tenslotte haalde David Vergauwen in zijn werk de studie van Louis Binz aan, die een 

studie had gemaakt over de parochiepastoors van Genève tussen 1411 en 1414. Binz 

concludeerde dat 18,5% van de pastoors in concubinaat leefden, maar volgens Vergauwen 

was het mogelijk dat Binz het gegeven onderschat had.
153

 

Priesterlijk concubinaat was duidelijk een levende realiteit binnen de laatmiddeleeuwse 

Kerk. Ongeacht wat de wet voorschreef bleef de praktijk bestaan, wat van de bestrijding 

van het concubinaat een op voorbaat verloren slag maakte. Concubinaat, die een eerder 

vaste en langdurige relatie inhield, gaf bovendien minder aanstoot bij zowel de 

parochianen als bij de autoriteiten, dan de kortstondige, overspelige of incestueuze affaires 

van de pastoors.
154

  Een deel van de verklaring van de moeilijke uitroeiing van het 

concubinaat lag ook in het feit dat de straffen, mede door het grote aantal delinquenten, 

weinig indruk hebben gemaakt op de priesters die zich schuldig maakten aan het 

overtreden van de celibaatregel. Een boete was veruit de vaakst in gebruik genomen straf. 

Op den duur werd de boete zonder morren betaald door de pastoors, voor wie de geldstraf 

meer mee had van een taks dan van een strafmaat.
155

 De betaling van een boete zorgde 

ervoor dat onkuisheid van priesters als het ware afkoopbaar was.
156

 De kerkelijke 

autoriteiten hielden de geldstraf ook lang in gebruik, aangezien het geld kon bijdragen aan 
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de uitbouw van pracht en praal binnen de Kerk.
157

Dat de Kerk een kans zag om zich te 

verrijken, was ook zichtbaar in het feit dat de Kerk geen onderscheid maakte tussen een 

daadwerkelijke overtreding of een gerucht dat daarover de ronde deed. Het gerucht werd 

aan het misdrijf gelijkgesteld en de boete die moest betaald worden, diende om het gerucht 

te doen verstommen. De boete die opgelegd werd bij een gerucht, was een soort van taks 

op het afleggen van de onschuldseed.
158

 De meer strenge straffen die ook gehanteerd 

konden worden, gaande van excommunicatie tot afname van de beneficies, werden vaak 

genegeerd door de autoriteiten.
159

  

Concubinaat kreeg eerder weinig aandacht van de autoriteiten binnen mogelijke problemen 

met de geestelijkheid. Drankzucht en gokken waren misdrijven die bijvoorbeeld veel meer 

aandacht kregen binnen de kerk. Bisschoppen en andere hogere ambtsdragers voelden dan 

wel betrokkenheid bij het thema (hoewel veel van deze personen zich zelf schuldig 

maakten aan het misdrijf), maar zagen op den duur ook in dat de strijd een nutteloze 

krachtsverspilling was. Hoewel de ambtsdragers zich niet openlijk konden afzetten van de 

opgestelde voorschriften, konden ze wel enige mildheid hanteren in het vellen van 

vonnissen. De opgelegde boete voor concubinarii werd bijvoorbeeld vaak in mindering 

gebracht. De prioriteit van de kerkelijke rechtspraak lag immers bij de priesters die de 

grenzen ruim hadden overschreden. Een tekort aan priesters kon ook aan de basis hebben 

gelegen van die mildheid. Wanneer de Kerk niet meteen een plaatsvervanger kon vinden 

voor de delinquent, was het voor de Kerk niet evident om een pastoor te beroven van zijn 

beneficie of hem te verbannen.
160

  

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat de autoriteiten tegen de voorschriften in het 

samenleven van een priester en een vrouw door de vingers zagen. Door de enorme 

verspreiding van het concubinaat en de acceptatie van de bevolking werd het duidelijk dat 

het concubinaat niet gemakkelijk zou verdwijnen. 
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4.1.2. Situatie na Trente 

 

Historische onderzoeken die het priesterconcubinaat na het Concilie van Trente 

bestudeerden, zijn niet dik bezaaid. Simone Laqua bood ons opnieuw een goed inzicht van 

de situatie. 

Na de uitvaardiging van de Tametsi-decreten op het Concilie van Trente in 1563 werd het 

concubinaat gezien als een voortzetting van de clandestiene huwelijken, die niet meer als 

rechtsgeldig werden beschouwd.
161

  Concubinaat werd zwaar bestraft omdat het, volgens 

de Kerk, een „nabootsing van het huwelijk‟ was.
162

  

De strenge positie-inname ten opzichte van het verbod op priesterconcubinaat toonde aan 

dat de kerkelijke overheid wist dat clerici zich niet zomaar akkoord zouden verklaren met 

het verbod op het concubinaat.
163

 Theologische argumenten die het celibaat verdedigden, 

volstonden niet om het gewortelde concubinaat weg te nemen.
164

 

De opvattingen en mentaliteit van priesters moesten veranderen, wat niet van de ene op de 

andere dag gebeurde. Concubinaat was immers te sterk ingebakken bij de clerus. Priesters 

die al jaar en dag samenwoonden met hun meid, hadden zichzelf als het ware 

gelegitimeerd om met hun meid samen te leven. Het was niet alleen onmogelijk, maar ook 

onredelijk in het opzicht van de priesters om plots de normen te veranderen.
165

  

Bovendien moesten de autoriteiten balanceren tussen enerzijds eeuwenoude praktijken te 

verbreken en anderzijds de steun van de clerus te behouden, die in het klimaat van de 

Contrareformatie onontbeerlijk was.
166

 De contradictie lag hem in het feit dat door de 

Contrareformatie de beteugeling van het concubinaat net een prioriteit vormde. Het 

kuisheidsideaal werd door de Tridentijnse Kerk hoog in het vaandel gedragen en 

afwijkingen hierop zouden aanleiding kunnen bieden aan de protestantse propaganda om 

hierop in te spelen.
167

 

Volgens Laqua was de beteugeling van het concubinaat in de eerste jaren na het Concilie 

van Trente niet vanzelfsprekend, omdat er geen effectief strafsysteem was. Er stonden wel 
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straffen op het concubinaat, gaande van een blaam tot de excommunicatie, maar deze 

straffen werden volgens de auteur maar weinig in de praktijk toegepast.
168

  

Opvallend in de beschrijving van Laqua was de gelijkaardige situatie die geschetst werd 

van de periode voor Trente en die net erna. Het leek alsof de katholieke Kerk niets had 

geleerd over de beteugeling van het concubinaat. Natuurlijk ligt een deel van de verklaring 

hiervan in het feit dat het concubinaat niet zomaar verdween. Er was tijd nodig om het 

diepgewortelde concubinaat te verdrijven.  

Ook Rogier neigde om te besluiten dat het hoge aantal in concubinaat levende priesters een 

relict uit de tijd was, aangezien het celibaat niet streng werd nagevolgd in de late 

Middeleeuwen. De Kerk was er in de zestiende eeuw nog steeds niet in geslaagd om hun 

standpunt met betrekking tot de geloften van kuisheid stipt te doen naleven door de 

priesters.
169

 

Jozef De Brouwer besloot dat in het Land van Aalst omstreeks 1570 de zedelijke toestand 

van de geestelijken daarentegen wel goed was, met uitzondering van dekenij Ronse, waar 

het priesterconcubinaat in hogere mate aanwezig was.
170

 Het zou echter verkeerd zijn, 

stelde De Brouwer, om te menen dat de seksuele misdrijven van de clerus met de slag 

zouden verdwijnen. Het verschil met de periode voor de zestiende eeuw, zat hem in het feit 

dat de Kerk na 1600 de misdrijven bekampte met alle mogelijke middelen en dat ze nu 

direct optraden bij een verdenking van een misdrijf. Na 1600 werden er gevoelig minder 

misdrijven opgetekend in het Land van Aalst.
171

 

Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw werd het celibaat, althans volgens de 

beschikbare bronnen, goed onderhouden. Het oordeel van de dekens over hun pastoors in 

de dekanale visitatieverslagen, was bovendien meestal gunstig.
172

 

Een kleine opmerking dat hierbij dient gemaakt te worden, is dat er enkel bronnen 

overgeleverd zijn van zaken die aan het licht zijn gekomen tijdens de periode. Wellicht zijn 

er ook pastoors die nooit zijn aangegeven of die hun relatie verborgen konden houden, 

waardoor er ook geen schriftmateriaal beschikbaar is over hun relatie. Toch kunnen we 
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besluiten dat vanaf de zeventiende eeuw een daling merkbaar was in het aantal 

zedendelicten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

4.2. Een inzicht in de procesdossiers 

 

In dit tweede hoofdstuk is er relatief lang stil blijven gestaan, gezien het hoofdstuk ook één 

van de zwaartepunten vormde binnen ons onderzoek. Eerst wordt er een inleiding gegeven 

over de instelling waar de bronnen tot stand zijn gekomen, namelijk de Gentse officialiteit. 

Daarna wordt er een bespreking gegeven van de vier procesdossiers die teruggevonden zijn 

geweest in het archief van het bisdom Gent. Naar gelang de omvang van de dossiers, is de 

grootte van de bespreking navenant. In een laatste paragraaf zijn sleutelpunten besproken 

die tussen de lijnen van de dossiers konden worden gelezen. We focussen ons 

achtereenvolgens op het machtselement, op aangifte van de misdrijven en op de 

ruchtbaarheid die aan de zaken werden gegeven. In het hoofdstuk zijn ook enkele losse 

bronstukken weergegeven, die de aangehaalde punten mee kunnen staven. 

 

 

4.2.1. De Gentse Officialiteit  

 

 

Elk bisdom beschikte over een eigen rechtbank, de officialiteit genaamd. De officiaal, die 

aan het hoofd stond van de officialiteit, werd door de bisschop aangesteld en had binnen 

datzelfde bisdom de alleensprekende bevoegdheid om de aan de bisschop voorbehouden 

rechtspraak uit te voeren. De vernieuwde Gentse officialiteit, die na de inrichting van de 

nieuwe bisdommen in 1559 werd gesticht, werd vanaf 1568 werkzaam.
173

  

De officialiteiten behandelden ratione personae zaken waar geestelijken in betrokken 

waren. Geestelijken genoten namelijk van het privilegium fori, wat betekende dat zij enkel 

voor een kerkelijke rechtbank konden terecht staan. Op die manier ontliepen clerici de 

wereldlijke rechtbanken, die over het algemeen strenger waren.
174

 Officialiteiten waren in 

de Middeleeuwen bevoegd voor zaken die te maken hadden met het geloof in een brede 

betekenis. Seksuele misdrijven, ketterij, godslastering, etc. waren typische geschillen die 

door de officialiteit werden behandeld. In de Vroegmoderne periode werd de macht van de 

officialiteit beperkt door de opkomst van wereldlijke rechtbanken, maar in huwelijkszaken 

en zaken met betrekking tot de geestelijkheid, kon de officialiteit haar monopoliepositie 

behouden. Een ander element dat de verminderde macht aantoonde van de officialiteit in 
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de Vroegmoderne periode, was het feit dat, waar vroeger de officialiteit de hoogste 

rechtspraak verzorgde, er vanaf dan hoger beroep kon worden aangetekend tegen de 

beslissingen van de officialiteit. Laurentius Kieckepoost, pastoor van Gavere in 1772, was 

één voorbeeld van een geestelijke die beroep aantekende tegen de uitspraak van het 

geestelijk hof( Cf. Infra).
175

  

De officiaal zelf was een geestelijke, meestal een kanunnik van een kathedraal of kapittel. 

Hij had zich aan de universiteit bekwaamd in het recht. Hij kreeg bijstand van onder meer 

een zegelaar, griffier en een promotor. De promotor trad op als een soort openbaar 

ministerie: hij spoorde de misdadigers op, spande de rechtszaak in en nam de taak op zich 

van verdediger van het algemeen belang. Zijn taak bestond erin te pleiten tegen de 

beschuldigde of “verweerdere”. De griffier verzorgde het administratieve luik: hij 

verzamelde de bewijsstukken en was verantwoordelijk voor het beheer van de 

aangemaakte dossiers.
176

 

Het archief van de officialiteit is slecht bewaard. Vooral inzake celibaatovertredingen is 

het onderzoek moeilijker, doordat Lavaut de bladen betreffende de celibaatovertredingen 

zou hebben weggescheurd uit de archieven. Dat is echter niet zeker, want het verklaart niet 

waarom reeksen, die niet handelden over het dagelijks leven van de priester, ook niet 

bewaard zijn gebleven.
177

 

 

4.2.2. De dossiers 

 

In de tweede paragraaf zijn er vier processen aangehaald die duidelijk de situatie en het 

referentiekader van de processen tegen celibaatovertredingen zullen schetsen. Het feit dat 

er slechts vier goede procesdossiers met betrekking tot celibaatovertredingen zijn 

teruggevonden in de archieven van het bisdom, is deels te wijten aan een ondoorzichtige 

samenhang tussen de inventarissen van De Brouwer enerzijds en de nadere toegang van het 

archief van het bisdom Gent, opgesteld door Marc Carnier, anderzijds. Ook Marc Carnier 

zelf kon niet verklaren waar De Brouwer destijds zijn informatie had gevonden. Het mag 

dan ook een raadsel wezen hoe de processen, de getuigenverhoren en de vonnissen op een 

consequente en effectieve manier kunnen worden opgespoord binnen de archieven. We 

zijn meer dan enkele uren bezig geweest om de inventarissen van zowel de kerkfabrieken 
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als de inventarissen van het Sint-Baafs en Bisdom Gent te doorbladeren, in de hoop een 

melding te vinden van de strafdossiers.
178

 

Dat er slechts vier dossiers gevonden zijn, hoeft echter niet te betekenen dat het belang van 

de dossiers niet groot is. Ondanks de beperkte kwantiteit aan dossiers, is de kwaliteit van 

de dossiers zeer goed. Bovendien hadden de dossiers een grote omvang. Zo telde het 

dossier van Laurentius Kieckepoost ongeveer 400 bladzijden. De dossiers bieden een 

opmerkzame inkijk op de werking, structuur, gedachtegang en problematiek van de 

processen die aangespannen werden tegen geestelijken die zich schuldig hadden gemaakt 

tegen overtredingen van de celibaatregel.  

Dat er slechts vier procesdossier werden teruggevonden, kon ook iets zeggen in verband 

met de gestelde probleemstelling. We konden moeilijk nieuwe zaken creëren om de 

probleemstelling binnen dit onderzoeksplan te kunnen uitbreiden. Dat er weinig 

processtukken zijn, kan iets zeggen over de inperking van het aantal misdrijven. 

Anderzijds moet de lezer er zich van bewust zijn dat er steeds een mate van 

onderregistratie afspeelde. Het leidt geen twijfel dat er veel zondaars onbestraft bleven en 

nooit vervolgd werden.  

 

4.2.2.1. Kieckepoost, pastoor te Gavere (1772) 

 

Een eerste zaak die ter bespreking komt in onze scriptie, is deze tegen de pastoor van 

Gavere. Laurentius Kieckepoost werd in september 1772 in opspraak gebracht door 

verschillende parochianen van het dorp, omdat hij verdachte conversaties zou hebben 

gevoerd met verschillende vrouwen. Bovendien zou hij enkele vrouwen op een 

oneerbiedige manier hebben aangeraakt. Ook zou zijn dienstmeid, Veronica D‟Haegers, in 

1771 van een kind bevallen zijn, waarvan Kieckepoost de vader zou zijn geweest.
179

  

De promotor van de officialiteit van het bisdom van Gent, Lammens, begon in 1772 met 

verschillende mensen in en uit de parochie van Gavere te ondervragen. Op 29 juli 1772 

werden er meerdere personen ondervraagd over de geruchten die de ronde deden dat 

Kieckepoost zijn dienstmeid, Veronica D‟Haegers, zou hebben bevrucht. Veronica 

D‟Haegers was opgevoed te Gavere door Cornelis De Bleeckere en door Livine vander 

Linden, zijn vrouw. Wanneer Veronica negentien jaar was geworden, was ze gaan werken 
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als dienstmeid bij de pastoor. Ze had het duidelijk naar haar zin, want de pastoor leerde 

haar onder andere lezen en schrijven.
180

  

Uit de talrijke getuigenissen kunnen we halen dat er na een jaar geruchten ontstonden dat 

Veronica bevrucht was en dat de pastoor verantwoordelijk was voor haar zwangerschap. 

Livine had de roddels verteld aan Veronica, maar Veronica had de feiten ontkend en 

verklaarde dat het puur om laster ging. De geruchten gingen ook over het vermoeden dat 

de pastoor Veronica gedurende zes of zeven maanden had ondergebracht in Frankrijk. 

Veronica had echter bij haar vertrek verklaard dat ze naar Wallonië ging om haar Frans te 

leren. Nadat ze was vertrokken uit Gavere, had ze eerst nog een tussenstop gemaakt in 

Gent, van waaruit ze tenslotte naar Rijsel was vertrokken. In Rijsel is ze tenslotte bevallen 

van het kind. Daarna was ze teruggekeerd naar Gavere en was ze terug gaan wonen bij 

Cornelis en Livine.
181

  

Op 16 september 1772 werd deze zaak verder gezet. Een belangrijke getuige die werd 

opgeroepen, was Joos Somers, dokter in de medicijnen uit Gent. Somers verklaarde dat op 

een dag Veronica bij hem was gekomen, omdat ze klaagde van misselijkheid. Na twee 

maanden ging ze opnieuw bij de dokter langs, gezien ze nog steeds misselijk was. Na het 

tweede bezoek, had Somers de oorzaak van haar symptomen van misselijkheid gevonden. 

Het meisje was immers zwanger geraakt. Toen de dokter zijn diagnose had gesteld, deed 

Veronica haar verhaal uit de doeken. Veronica verklaarde dat zij verkracht was geweest 

door een werkman die in de pastorij was komen werken. Veronica diende op een dag de 

pastoor vroeg te wekken en had zich voorgenomen om de hele nacht wakker te blijven, 

zodat ze zeker op tijd de pastoor kon wekken. De dag nadien, was ze overmand geweest 

door vermoeidheid en toen ze “haer heeft geleyt in den stal van den pastor om eenige tijd 

te slaepen ende aldaer in slaep gevallen sijnde dat sij gewaer geworden is dat iemand 

ontrent haer lichaem was. Alswanneer sij meynende te roepen om hulpe, haer sulke belet is 

gheworden door dien den persoon bij haer wesende haeren voorschoot over haer hooft 

heeft geworpen ende midderen tijd haer vleeschelijck hadde bekent.”
182

 

De dokter besloot om de pastoor in te lichten over de situatie van zijn huishoudster, 

“waarop den heer pastor in gramschap geschotten sijnde heeft geseyt dat hij haer t‟seffens 

uyt sijnen huyse soude hebben ghesonden”
183

. Somers kon de pastoor echter sussen en had 

Kieckepoost kunnen overtuigen om de vrouw niet te laten vallen. Zij zou het al zwaar 
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genoeg hebben in haar verdere leven. Somers overtuigde de pastoor om haar te helpen, 

waarop de pastoor had beslist om haar een aalmoes te geven in plaats van haar weg te 

sturen. Na enige tijd had de dokter tenslotte vernomen dat “de voorn. Veronne ontrent 

Rijssel soude verlost sijn van kinde ende van de saeke niet voorder wetende”.
184

 

 

De getuigenis van dokter Somers was een zeer behulpzame bron.
185

 We kregen voor het 

eerst, zij het onrechtstreeks, het verhaal van de dienstmeid te horen. Veronica zelf is nooit 

komen getuigen voor het geestelijk hof. Veronica was immers terug weggevlucht uit 

Gavere vanuit het huis van haar oom (Cornelis De Bleeckere), wanneer hij opgeroepen 

werd als getuige voor het hof.
186

 Veronica was dan wel teruggekeerd naar Gavere na haar 

bevalling en was terug gaan wonen bij haar oom en tante, maar waarschijnlijk voelde 

Veronica de grond onder haar voeten te heet worden toen haar oom moest getuigen voor de 

promotor.  

Volgens Veronica‟s uiteenzetting was ze aangerand geweest toen ze, nadat ze de hele nacht 

was wakker gebleven, in slaap was gevallen in de stallen van de pastoor. Een belangrijk 

punt uit haar verklaring tegenover dokter Somers was haar poging om hulp te roepen. Het 

geroep om hulp van het slachtoffer was immers een constitutief element van het misdrijf 

van verkrachting.
187

 Indien een vrouw niet om hulp had geroepen tijdens de aanranding, 

betekende dit dat de vrouw zich niet had verzet tegen haar verkrachting en dat de coïtus 

niet volledig tegen haar wil was gebeurd. Het roepen om hulp was één zaak, maar 

daarnaast moest het hulpgeroep ook te horen zijn geweest door voorbijgangers, buren of 

andere getuigen. Het hoeft geen betoog dat er op dit punt van de wet iets behoorlijks 

schortte. Aanrandingen gebeurden meestal niet in het openbaar, maar eerder op afgelegen 

en verlaten plaatsen waar het hulpgeroep onmogelijk gehoord kon worden. De 

gerechtelijke overheden waren zich ten dele bewust van de tekortkomingen in de 

wetteksten en hanteerden daarnaast de norm dat, indien het aangerande meisje van goede 

zeden was, men geloof diende te hechten aan haar woorden. Met lichtzinnige vrouwen 

diende geen rekening te worden gehouden.
188

  

Toch was het woord van de vrouw vaak niet genoeg om het misdrijf aan te pakken. Vanaf 

de achttiende eeuw werd het woord van een vrouw niet meer als voldoende beschouwd en 
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dienden andere bewijzen de verklaringen van het slachtoffer te ondersteunen. Bovendien 

moest de melding van verkrachting ook meteen na de feiten worden aangegeven aan de 

autoriteiten.
189

  

Ook dokter Somers moet dit hebben geweten. Het feit dat hij de pastoor op het hart drukte 

om de meid niet te laten vallen, toonde aan dat Somers goed wist dat Veronica geen been 

had om op te staan bij haar verklaringen. Veronica had nooit melding gemaakt van haar 

aanranding en roepen om hulp had ze niet kunnen doen, omdat ze daartoe belet was 

geworden.
190

  

Veronica is naar Lille (Rijsel) getrokken om daar te bevallen. Lille stond bekend om haar 

groot aandeel van onwettige geboortes. Volgens Alain Lottin kon echter slechts een klein 

deel van onwettige kinderen gewijd worden aan verkrachtingen, maar niettemin is zijn 

artikel erg bruikbaar binnen de zaak, gezien Veronica een onwettig kind ter wereld bracht. 

Volgens Lottin waren tien tot dertien procent van de moeders die in Lille bevielen van 

onwettige kinderen, afkomstig uit Vlaanderen. De vrouwen zochten de discretie en de 

anonimiteit van de stad op, zodat ze konden ontsnappen aan de reacties of roddels uit hun 

parochie. Bovendien was het in bepaalde gevallen zelfs mogelijk om de hele zwangerschap 

verborgen te kunnen houden, want veel onwettige kinderen werden op korte termijn 

verlaten door hun moeder. Ook van het kind van Veronica is er nergens in de bronnen nog 

sprake. Na de bevalling is Veronica teruggekeerd naar het dorp, wat er kon op wijzen dat 

zij haar kind inderdaad had verlaten. Vaak waren de moeders in Lille dienstmeiden zoals 

Veronica, die bevrucht waren geraakt door aanstaande figuren. Om een schandaal te 

vermijden, stuurden de vaders er op aan om het meisje weg te sturen en gaven ze geld mee 

aan de vrouwen, zodat ze daar voor enige tijd konden verblijven.
191

 Uit de bronnen kon 

niet blijken of Kieckepoost Veronica heeft weggestuurd, of, of ze was weggegaan uit haar 

eigen keuze, maar vast staat wel dat de geruchten die rondgingen, de pastoor beschuldigde 

van Veronica te hebben ondergebracht: “dat men alsdan ook publiekelijk heeft geseyt dat 

den pastor haer andermael hadde verstoken ( …) naer de canten van Ryssel”
192

. 
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Op 21 oktober getuigde Pieternelle Thienpondt, die zelf nog als dienstmeid had gewerkt bij 

de pastoor. Ze getuigde dat de pastoor veel genegenheid had voor Veronica, aangezien hij 

haar “leerde spellen, lesen ende schrijven”.
193

 Bovendien had “sij ook ondervonden heeft 

dat de voors. Veronica van tijd tot tijd met den voorn. heere pastor te saemen ende sonder 

bijwesen van andere persoonen is geweest in sijne eetplaetse”.
194

  In haar getuigenis 

vermeldde Thienpont dat ook zij de roddels omtrent de zwangerschap van Veronica had 

gehoord, maar uit de getuigenis van Thienpondt begrepen we dat er verschillende versies 

van het verhaal rondliepen. Uit één versie van het verhaal bleek “dat den pastor 

publiekelijck waert befaemt van d‟oorsaeke te wesen van haere bevrughtinge”.
195

 Een 

andere versie bevestigde dan weer het verhaal van dokter Somers: “Hebbende de 

comparante ook hooren seggen van andere menschen dat de voors. Veronne hadde 

gebadineert met de wercklieden die in de pastorije hadden gevroght den sommer van haer 

vertreck”.
196

  

Pieternelle schetste geen beschuldigend beeld van de pastoor, maar de pastoor in 

bescherming nemen, deed ze ook niet. Zo stelde Pieternelle dat de pastoor enige 

genegenheid had voor Veronica en dat ze niet echt noodzakelijk was in het huishouden van 

de pastoor. “Dat het ook waerachtig is dat de voors. Veronne niet noodig en was om den 

dienst van het huyshouden van den selven pastor te doen mits sij comparante daer toe 

alleene suffissant was ende dat de selve Veronne haer meest occupeerde met spinnen ende 

dat den heere pastor de comparante gehuert hebbende haer heeft aengeseyt dat hij de 

voors. Veronne soude hebben laeten weghghaen als sij wilde”.
197

  

 

 

Op 2 september 1772 werd de zaak rond de persoon van Kieckepoost verder 

opengebroken. Verschillende getuigen werden ondervraagd over de geruchten dat er ook 

verscheidene vrouwen bij de pastoor frequenteerden.  

Marie-Rose Boringhem had in 1768 een jaar in dienst gewerkt bij de pastoor. Gedurende 

dat jaar waren er frequent vrouwen op bezoek gekomen, ondermeer de zussen Elias. 

Boringhem diende de zussen vaak af te halen, op bevel van Kieckepoost. Meestal 
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verbleven de zussen enkele uren in de kamer of in de eetplaats van de pastoor. Boringhem 

had echter nooit verdachte familiariteiten tussen de zussen en de pastoor ondervonden.  

Op zekere avond was Boringhem wel gebrutaliseerd geweest door Kieckepoost, die teveel 

gedronken had. Kieckepoost had haar tot tweemaal toe gekust op de wang, zonder dat hij 

haar geweld aandeed. Daarop had Boringhem haar ontslag ingediend. Op het moment van 

haar getuigenis, september 1772, was ze ondertussen getrouwd.
198

  

Een andere getuige, Marie Gazonnez, had eveneens een half jaar in dienst gewerkt bij de 

pastoor. Zij had weet dat verschillende vrouwen bij de pastoor op bezoek kwamen. Zo was 

Pauline van Doornick twee à drie nachten verbleven bij de pastoor en ook Joanna De 

Pauw, afkomstig uit Gent, kwam geregeld langs bij Kieckepoost. Gazonnez bevestigde ook 

dat de twee dochters Elias verschillende malen op bezoek waren gekomen. Gazonnez en de 

knecht hadden al verschillende malen hun verwondering geuit over de geregelde bezoeken 

van verschillende vrouwen. Gazonnez hoorde bovendien in het dorp verschillende 

stemmen opgaan die klaagden over het liederlijke leven van de pastoor. Nochtans had zij 

nooit zelf ondervonden dat de pastoor zijn handen niet kon thuishouden.
199

  

Het verhaal van de zussen Elias werd door verschillende andere getuigen bevestigd. Zo 

sprak ook Bernardine Haegeman (Cf. Infra) over de dochters Elias. Zij had het echter over 

drie dochters in plaats van twee. Isabella, Catharine en Theresia Elias werden publiekelijk 

“de drij hoeren van den pastor” genaamd.
200

 

Uit de getuigenis van Livina Wittoeck kon verder opgemaakt worden dat Isabella Elias op 

een keer een ganse nacht op de pastoor zijn kamer was gebleven met hem, waarbij de 

kamer op slot werd gedaan. Livina kon echter niet opmaken of Isabella ook effectief in het 

bed van de pastoor had geslapen, “mits op sijne caemer twee bedden waeren staende ende 

dat de comparante des anderen daghs ook heeft gesien datter iemant in het tweede bedde 

hadde gelegen”.
201

 

Bernardine Haegeman vermeldde nog andere zaken die tegen Kieckepoost pleitten. Zij 

vertelde dat de pastoor haar ooit was “gevolght ende bij haer gecommen sijnde ende 

gevraeght of sij alle noodtsaekelijckheyt aen de peerden gegeven hadde, hij pastor haer is 

toegeschotten ende betracht sijne hand te steken in haere borsten”.
202
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Haegeman stond in haar getuigenis niet alleen. Ook tegenover Livina Wittoeck had de 

pastoor zijn handen niet kunnen thuishouden. Livina had eind jaren 1760 gewoond bij de 

pastoor als dienstmeid. Ze getuigde tegenover de procureur “dat het waerachtig is dat 

geduerende sij met den selven heere pastor van Gaevere heeft gewoont ende naerdien sij 

t‟sijnen huyse was verbleven den tijd van vier maenden salvo justo, hij haer comparante 

heeft beginnen vleyen ende caresseren, haer ondertusschen kussende ende liefde 

bethoonende. Dat hij daer in volherdende haer differente reysen heeft gevoelt aen de 

borsten ende bij surprise haer ook differente mael heeft aengeraekt aen haere 

vrauwelijkheyt ende dat hij t‟eynden dies haer differente mael heeft aensoght tot 

oneere”.
203

 

Daarnaast werd in het procesdossier ook aandacht besteed aan een ander gerucht dat over 

de tongen rolde in Gavere. Uit de mond van Isabelle Schepens, had de getuige gehoord dat 

“den voorn. heere pastor hadde ontboden Bellamietjen Aerts, oud tusschen de 16 à 17 

jaeren ten eynde van te commen wieden in sijnen hof ende om sijn lijnwaet te wackten ende 

dat het selve kindt aldaer geweest sijnde aen alle de kinders ende ook andere persoonene 

heeft vertelt dat hij pastor haer hadde differente mael gekust ende gevoelt in haer herte 

ende onder haere rocken immers al hadde gedaen wat hij begheerde”.
204

 

Vervolgens werd het meisje in kwestie, Isabelle Aerts, voor het hof geroepen om haar 

verhaal uit de doeken te doen. Ze verklaarde dat ze inderdaad naar de pastoor was gegaan 

om in zijn tuin te wieden. Ze kreeg hiervoor wat zakgeld. Op een dag werd Isabelle echter 

door de pastoor geleid naar de eetkamer, waar ze wat wijn had gedronken met hem, 

“geduerende welke hij haer differente mael heeft gekust op haere wanghen ende 

opnemende haere rocken heeft haer aengeraeckt an haere bille ende vrauwelijkheyt, ende 

in de selve haer vrauwelijkheyt heeft gestoken den vingher van sijne hand.” Het meisje had  

er echter geen kwaad in gezien, vermits hij de pastoor was en hij niets kwaads zou uithalen 

met haar.
205

 

 

Opvallend is dat de verschillende getuigenissen, die van uiteenopende aard waren, in één 

zaak werden opgenomen. De officialiteit opende geen aparte onderzoeken naar de aard van 

de beschuldigen. Zowel de vermeende relatie met zijn dienstmeid, als de zaak waarin hij 

een minderjarig meisje zou hebben aangerand, werden in één proces behandeld. Het was 
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duidelijk dat de priester in opspraak was gekomen door aanhoudende geruchten. Roddels 

en tal van rondgaande geruchten waren tot bij de officialiteit geraakt, waardoor de 

procureur een onderzoek was gestart naar de bron van de geruchten. Concrete bewijzen 

waren echter niet voorhanden. Daarom liet de promotor van het hof, Lammens, tal van 

mogelijke getuigen opdraven om de aard van de betichtingen aan het adres van priester 

Kieckepoost na te gaan. En net hierin knelde het schoentje.  

Kieckepoost bleef niet bij de pakken zitten en tekende beroep aan tegen de rechtszaak die 

tegen hem was aangespannen. In beroep konden de opgeroepen getuigen de roddels en de 

achterklap van de “medissante tongen” niet bevestigen. Ze hadden wel iets horen vallen 

over de geruchten van de pastoor, maar repliceerden dat het ging om kwaaie roddels. 

Integendeel, de pastoor was volgens hen een brave man. Op 15 december 1772 diende 

Kieckepoost een klacht in bij de Raad van Vlaanderen, aangezien de officiaal de verdachte 

publiekelijk had beschuldigd zonder dat daar directe bewijzen van waren. De reputatie en 

de naam van de pastoor en van verschillende vrouwen zou hierdoor besmeurd zijn 

geworden (Cf. Infra).
206

  

Op 3 februari 1774 werd dan ook in beroep beslist dat de verhoren van de opgeroepen 

getuigen niet rechtsgeldig konden worden verklaard.
207

 

 

4.2.2.2. Anthonius Maeye 

 

Een tweede zaak die ter bespreking komt, is die van Anthonius Maeye. Anthonius Maeye, 

priester van Hulst en landdeken, werd in 1617 in opspraak gebracht door een 

minderbroeder, die een bezwarende brief over Maeye schreef aan de bisschop van Gent. 

De minderbroeder deed zijn beklag bij de bisschop, omdat Maeye enorm tegenwerkte op 

tal van gebieden. Zo verzette Maeye zich tegen de preken van de paters en tegen het 

biechthoren van hen. Maeye zou ook een verwaande dronkenlap zijn. Volgens de broeder 

bezocht Maeye bovendien vaak een vrouw.
208

 

In maart 1618 werd Jacobus van Zeveren belast door de bisschop om getuigen te verhoren 

naar aanleiding van de zaak. Uit de getuigenissen bleek dat de vrouw, waar Maeye bijna 

dagelijks langsging, de echtgenote was van de stads-en kerkontvanger. De getuigen 

bevestigden dat Maeye dagelijks naar het huis trok van de ontvanger, om daar Constantia 
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Borremans te ontmoeten: “Twee ofte drymael up elcen dach”.
209

 Meestal gebeurde dit 

wanneer de ontvanger buitenshuis was, wat, gezien zijn beroep, nogal vaak het geval was. 

Jan Quirijnssens voegde aan de getuigenissen toe “dat t‟ghemeente dese stede zeere 

onthust is ten oorsaecke vande voors. frequentien ende dat men danof over den man zier 

quaelick spreect”.
210

 

Veel getuigen bevestigden hetzelfde verhaal, of brachten quasi gelijkaardige getuigenissen 

voor de dag. Toch was er één getuige die minder onder de indruk was van de geruchten. 

Jacques Bontinck bevestigde dat Maeye dikwijls ten huize van de ontvanger frequenteerde, 

maar dit gebeurde naar aanleiding “omme te besoecken de vrouwe die zekeren tijt zieck 

gheweest heeft, ofte omme den voors. Jan Janssens te spreken te oorsaecke vande 

ontfangsten (…) van de kercke, (…) zonder te weten te spreken van eenighe quaede 

upspraecke die te zelv. oorsaecke zoude wesen binnen deser stede”
211

 Het feit dat hij de 

enige getuige was die deze versie van de verhalen bracht, maakte de man er niet erg 

geloofwaardig op. Het leek er eerder op dat de man de pastoor en landdeken in 

bescherming nam (Cf. Infra).  

Enkele maanden later, in juni 1618, schreef Marie François, moeder van het gasthuis, twee 

brieven aan de bisschop van Gent. Ze bevestigde dat de pastoor seksuele omgang had met 

Constantia en had dat uit de mond van Constantia zelf vernomen. Een andere brief schreef 

ze op vraag van de vrouw van Jan Quirijnssens (Cf. Supra). Op zekere avond was de 

landdeken Maeye naar het huis gekomen van Jan Quirijnssens, om de vrouw van 

Quirijnssens te bedreigen. Vervolgens had hij “met zijnen helleboghe ghestooten op haer 

burst”
212

, “waer ut sij groote pijne lijt”
213

. Maeye had dit gedaan om de reden dat Jan en 

zijn vrouw de deken hadden geblameerd bij de kerkelijke autoriteiten. Jan had inderdaad 

als getuige verklaard dat Constantia en Maeye zeer hecht met elkaar omgingen en dat de 

pastoor dagelijks Constantia bezocht. Blijkbaar was dit ten ore gekomen van de deken, die 

daar niet mee opgezet was.
214

  

Marie François was echter geen onbekende weldoenster die opkwam voor de vrouw. Reeds 

in het verleden had ze problemen gehad met Maeye, waarop ze hem had weggestuurd uit 

het klooster. Wat precies de oorzaak was van de problemen met Maeye, werd niet in detail 

opgenomen in de brieven, maar vast staat dat het ging om oneerbare voorstellen die Maeye 
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had voorgesteld aan de zuster.
215

Het leek erop dat Marie François van de gelegenheid 

gebruik maakte om Maeye in een slecht daglicht te stellen.  

Het vonnis zelf werd niet opgenomen in het procesdossier, maar zeker is wel dat Maeye in 

1622 een beneficieruil heeft dienen te ondergaan met de pastoor van Assenede.
216

 Of de 

beneficieruil zijn enige en definitieve straf was, is niet bekend geworden uit de bronnen. 

 

4.2.2.3. Franciscus Simon 

 

Franciscus Simon was kapelaan in de Heilige Kerstkerk te Gent. In juli 1759 werd een 

zaak tegen hem gestart, waarbij er verschillende getuigen uit de parochie werden 

ondervraagd over de kwestie. Zo getuigde Pieter Rooten dat omtrent Kerstmis 1754, de 

kapelaan in de herberg bij hem was komen zitten, waarop zij bier en wijn hebben 

gedronken en hebben gespeeld met de dobbelstenen. Franciscus had echter te veel 

gedronken en was beginnen vloeken en tieren in het openbaar. Franciscus was daarna nog 

tot één uur in de nacht in de herberg gebleven en was daarna naar huis vertrokken. Om half 

zes „s anderendaags had hij de vroegmis geleid in de St-Salvator kerk. Daarop was groot 

misprijzen ontstaan, want de priester kon nog niet nuchter zijn geweest, waardoor hij in 

dronken toestand de mis had voorgedragen.
217

 Deze verklaring werd ook bevestigd door de 

andere personen die in het gezelschap hadden gezeten.  

Dat de getuigenissen geen goed beeld schepten van de kapelaan, staat vast. Toch kunnen 

de verklaringen geen wereldschokkend nieuws genoemd worden. Er waren wel meer 

pastoors en geestelijken die zondigden tegen de drankduivel. Ondanks het verbod voor 

geestelijken om een herberg te betreden, tenzij uit noodzaak of indien men op 

pelgrimstocht was, bleek drankzucht een moeilijk uit te roeien kwaal van geestelijken.
218

 

Het leek dan ook weinig aannemelijk dat de officiaal op basis van de hierboven vermelde 

verklaringen een onderzoek is gestart.  

Marie Vandercruyssen, vrouw van herbergier Andries De Brulé, wist echter nog wat meer 

details te vertellen over de kapelaan. De geestelijke was ook twee maal blijven slapen in de 

herberg. Het feit dat Simon bleef slapen, maakte hem meer verdacht, want hij was niet op 

pelgrimstocht, waardoor het geen noodzakelijkheid was dat hij daar bleef slapen. Blijkbaar 
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had Simon interesse in Clara Bogaert, de dienstmeid van Vandercruyssen. De kapelaan had 

zelfs gepolst om Clara bij hem in dienst te laten werken.
219

 Uit de bronnen kon evenwel 

niet blijken of dit ook effectief het geval is geweest. In ieder geval was Simon twee maal 

blijven slapen in de herberg, toen ook Clara Bogaert daar woonde. Van haar man had 

Vandercruyssen gehoord dat hij de kapelaan samen met Clara Bogaert had betrapt op een 

kamer, toen hij de kapelaan wilde wekken voor de vroegmis: “van haeren man heeft 

hooren segghen dat hij des s‟morgens heel vroegh van ten vier uren ofte wijnigh daernaer 

opgestaen sijnde om den verweerdere, die de eersten misse in de kercke van St Salvators 

moeste lesen, op te wecken, is opghestaen ende dat hij in eene cammer van hun deposantes 

huyse eene deure siende openstaen, daerbinnen is ghegaen ende aldaer t‟saemen 

ghevonden heeft, den verweerdere met de selve Clara Bogaert ter causen van welcken haer 

s‟deposants man den verweerdere in desen ende sijne dienstmaerte heeft berispt, ghelijck 

hij immediatelijck daernaer bij haer deposante in sijne slaepcammer wederkerende vertelt 

heeft.”
220

 Ook de man in kwestie, Andries, werd ondervraagd en vertelde een gelijkaardig 

verhaal over die bepaalde nacht.
221

 

Uit de ondervragingen kon begrepen worden dat Clara Bogaert al eerder had gewoond als 

dienstmeid bij Maria Van Acker en Pieter La Ramaix, die ook verscheidene herbergen 

hadden opengehouden. Ook toen was er al sprake van een innige band tussen de kapelaan 

en de dienstmeid. In die periode was Simon verschillende malen blijven slapen in de 

herbergen en had Maria enkele malen ondervonden dat Clara op de kamer van de kapelaan 

had gezeten.
222

 Clara had later ook verklaard aan Maria dat “sij van verweerdere in desen 

differente snuytdoecken ghehadt hadde, alsmede oock dat sij aen verweerdere haeren 

maeghdom ghegeven hadde.”
223

 

In een latere fase van het onderzoek tegen Simon werden Van Acker en Ramaix nogmaals 

ondervraagd. Ze vermeldden toen dat Franciscus Simon op een nacht was vertrokken met 

Clara langs het achterpoortje van de herberg naar huis. Pieter was hen gevolgd, uit angst 

dat de kapelaan in zijn zatte toestand in het water zou sukkelen. Toen Pieter hen in de 

gaten hield, bleek dat Simon op Clara lag. Pieter was daarop tussenbeide gekomen, maar 

Simon antwoordde “dat de geseyde Clara Bogaert over sijnen mantel gevallen was.”
224
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Uit de verschillende getuigenissen bleek dat de kapelaan zijn boekje meer dan te buiten 

was geweest. Naast het feit dat hij in herbergen had gedronken en daar was blijven 

overnachten, waren er meerdere aanwijzingen en getuigenissen die wezen in de richting 

dat Simon een seksuele relatie had met Clara.  

De klachten tegenover de kapelaan groeiden verder aan. Uit verscheidene andere 

getuigenverhoren bleek dat Simon ook met andere vrouwen los omging. Marie Maes 

verklaarde dat Simon in 1758 in de herberg was gekomen met twee vrouwen en dat het 

gezelschap in beschonken toestand was. Maes had op bevel van Simon één van de 

vrouwen haar gezicht en borsten gewassen met koud water en azijn. Terwijl Maes bezig 

was met het wassen van de vrouw had de kapelaan in het bijzijn van Maes de vrouw op een 

oneerbiedige manier aangeraakt, door aan de borsten en onder de rok van de vrouw te 

voelen. Daarna had de kapelaan de twee vrouwen geleid naar zijn huis.
225

 Uit andere 

getuigenissen krijgen we nog meer details te krijgen over het voorval. Wellicht vermeldde 

Maes immers niet alles uit een plaatsvervangende schaamte. Andries De Brulé, de 

herbergier, was één van de getuigen die verklaarden dat “den verweerdere sijne handt 

hadde willen steeken in het herte van eene van de voors. twee vrauwpersoonen ende dat de 

selve vrauwpersoone haer handt hadde willen steeken naer s‟verweerderes voorbroeck.”
226

 

Bovendien werd er in de getuigenverhoren ook gewag gemaakt dat de kapelaan met een 

andere vrouw (haar naam is niet bekend) in de herberg had gezeten en in het bijzijn van 

gezelschap de rok van de vrouw had opgeheven en op haar blote billen had gekletst.
227

  

Een andere verklaring die tegen Simon pleitte, was dat Simon in gezelschap had gedronken 

met een dienstmeid, Joanne Marie Van Doorselaere. Van Doorselaere wilde zich na een 

tijdje excuseren en de herberg verlaten omdat het al laat was, maar Simon hield haar tegen 

en begon haar te strelen. Daarop zette Van Doorselaere zich af, waardoor Simon en zijzelf 

op de grond vielen. Op dat moment was de waardin binnengekomen, die gealarmeerd was 

geweest doordat één van de personen uit het gezelschap de bel had doen klinken.
228

 

Uit de talrijk opgeroepen getuigen zijn de verklaringen steeds van gelijke aard. In de 

bespreking hierboven zijn nog enkele zedenfeiten buiten beschouwing gelaten aangezien 

de feiten een quasi identiek karakter vertoonden met de reeds vermeldde feiten. Het staat 

alvast buiten kijf dat de kapelaan zich schuldig had gemaakt aan schendingen van het 

opgelegde celibaat.  
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Simon ontkende de feiten niet. Eens hij opgesloten zat in de bisschoppelijke gevangenis, 

vroeg hij via een brief genade aan de bisschop voor zijn daden.
229

Franciscus Simon gaf toe 

dat hij op veel van de aangehaalde punten schuldig was. Hij aanvaardde dat hij zijn schuld 

moest omzetten in een straf. Simon smeekte zelfs om niet zomaar ontslagen te worden van 

zijn ambt en zo zijn straf te ontlopen, “daer in teghendeel bij gratie te verwerven eene 

dierghelijcke boete ende penitentie daer doore den verthoonder soude connen voldaen aen 

sijne schult, soo voor het tijdelijck als voor het eeuwigh.”
230

 Simon probeerde wel te 

voorkomen dat zijn naam door het slijk zou worden gehaald ten aanzien van de bevolking. 

Toch aanvaardde hij dat hij zijn straf niet zou kunnen ontlopen en vroeg genade aan de 

bisschop voor zijn daden, door “sigh te werpen voor de voeten van Ve. 

Hooghweerdigheyt.”
231

 

 

4.2.2.4. Joannes Dauwe, pastoor van Kalloo  

 

Op het einde van de 17
de

 eeuw (de precieze datum is onbekend) schreef Joannes Dauwe 

een brief aan de bisschop om zijn ongenoegen te uiten over bepaalde zaken. Uit de brieven 

bleek alvast dat Dauwe heel wat conflicten had met andere personen. Zo speelde er zich 

ondermeer een conflict af met de minderbroeders van Sint-Niklaas. Dauwe uitte ook zijn 

verontwaardiging over de uitval van de bisschop tegen hem (ook hier kon niet opgemaakt 

worden wat de reden hiertoe was geweest) en besprak hij een poging van een groep 

mensen die hem trachtten te vermoorden. De brief van Dauwe was interessant omdat hij op 

een bepaald moment een passage aanhaalde, waarin Dauwe verklaarde dat hij ten onrechte 

werd beschuldigd van seksuele omgang met Catharina De Vilder. “Catharina De Vilder tot 

Beveren die mij om de beloften die an haer van mijne vijanden gedaen sijn (soo sij onder 

eedt ghedeclareert heeft) ende welckhauders daer van mij hunne attestatie hebben 

verleent, valschelick beschuldight heeft dat ick met haer vleeschelicken conversatien saude 

ghehadt hebben, ende die de principaelste is, van al die mij gheaccuseert hebben, is over 

corte maenden in diverije betrapt, ende oock haeren man dat hij met de duyvel compact 

heeft gemaeckt. Ghelick ick alle momenten presentere te proberen an sijn hooghw. dat de 
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selfs. Catharine eene publiecque hoere is ende alsoo sij vande Spaensche pocken besmet is 

geweest, dat sij differente oock getrauwde manspersoonen bedoorven is.”
232

 

In 1682 kwam er een andere klacht binnen tegen de pastoor van Kalloo. Ditmaal werd de 

klacht behandeld door de Raad van Vlaanderen, wat opmerkelijk is, gezien de officialiteit 

ratione personae bevoegd was voor misdrijven, begaan door geestelijken.
233

 Het feit dat 

ook zijn broer, die geen lid van de clerus was, was betrokken in de zaak kon verklaren 

waarom de officialiteit niet bevoegd was in de rechtspraak.  

Eva Maria Boelens, een jonge vrouw van 23 jaar oud, die afkomstig was uit Noord-

Holland (Bovenkarpsel), klaagde Joannes Dauwe aan omdat hij zich als edelman had 

voorgedaan en haar beloofd had te huwen. Met de belofte van een huwelijk in haar 

achterhoofd had Boelens ingestemd met seksueel verkeer, waardoor ze was bevrucht. Na 

de bevalling had Dauwe Boelens in de steek gelaten. De klacht speelde zich echter niet af 

rond het feit dat Dauwe haar had laten zitten.  

Door een nadere blik te werpen op de processtukken kon vastgesteld worden dat zowel 

Joannes Dauwe als zijn broer, Judocus, gearresteerd werden op zeven september 1682, bij 

aanvang van het proces. Ook bleek dat Boelens oorspronkelijk het reformatorische geloof 

aanhing. Op aanmoedigingen en interpellaties van de minderbroeders had ze “willen 

afstandt doen vande onwaerachtighe relegie daerinne sij was dolende”
234

 en had ze zich 

bekeerd tot het katholicisme. Joannes Dauwe had in plaats van zich te ontfermen over de 

vrouw en haar te begeleiden in haar bekeringsproces, “hem beghevende als weerelick heeft 

aenghenoomen coleurde cleederen ende hem heeft uuytghegeven als eene edelman 

commende te vrijen ofte minnen bijde suppliante, haer wijsmaeckende duysent dynghen, 

protesterende haer te trauwen,…”
235

 Wanneer bekend werd dat Dauwe een geestelijke man 

was en dus in geen geval zou kunnen trouwen met Boelens had Dauwe opdracht gegeven 

aan zijn broer Judocus Dauwe om haar en het kind op te sluiten en hun gevangen te zetten. 

In het vonnis voor de Raad van Vlaanderen werd beslist dat Joannes Dauwe dagelijks een 

alimentatie zou moeten betalen “tot onderhout van haer ende haer teer kindeken totter 

somme van acht schellynghen grooter.”
236
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4.2.3. Sleutelelementen in de beteugeling van overtredingen 
tegen het celibaat 

 

 

In het hiernavolgende deel zijn de belangrijkste factoren aangehaald die ons opvielen 

tijdens het verwerken van de procesdossiers. Tussen de lijnen konden enkele elementen 

gelezen worden, zoals macht, de rol van de bevolking en de publieke openbaarheid van 

feiten. 

 

4.2.3.1. Machtsverwerving en invloedsvergaring 

 

De beteugeling van het concubinaat en de seksuele misdrijven van de clerus, had niet enkel 

als doel om het kuisheidsideaal van de katholieke kerk in stand te houden. Vaak draaiden 

de conflicten betreffende het concubinaat rond sociale, morele en politieke autoriteit. De 

betrokken partijen trachtten zoveel mogelijk macht te contesteren.
237

 Het machtselement 

van de Kerk kwam ook in onze dossiers vaak boven water drijven. 

Enerzijds kon de katholieke Kerk de macht in stand te houden door de priesters het verbod 

tot huwen op te leggen. Aangezien de pastoors celibatair dienden te leven, zorgde dit 

ervoor dat zij geen kinderen hadden en dat de kerkelijke eigendommen en rijkdom niet 

verder werden opgesplitst onder potentiële erfgenamen. De Kerk kon haar rijkdom en 

vermogen op die manier in eigen handen houden. Wanneer er toch een kind werd geboren 

met een katholieke priester als vader, werd het kind beschouwd als een bastaard en 

verdween zo de kans om alsnog te kunnen erven.
238

 

Anderzijds kon het concubinaat de macht van de bisschoppen ondermijnen. Doordat 

bisschoppen en officialen de taak op zich namen om het concubinaat bij priesters te 

bestrijden, moesten ze ervoor zorgen dat hun geloofwaardigheid niet werd aangetast. Een 

bisschop die tegen het concubinaat inging, leed immers gezichtsverlies wanneer hij daar 

niet op zijn minst in slaagde. Een pastoor die zelfs na talloze vermaningen nog niet 

gehoorzaamde aan de voorschriften tastte het beeld van de bisschop als strenge huisvader 

aan.
239

  

Gerda Justitz concludeerde door één enkele casus te bestuderen, dat de conflicten rond het 

concubinaat zich niet richtten op het onzedelijke gedrag of op de normvervagende realiteit, 
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maar dat het onderliggende doel van de conflicten rond het celibaat lag in een machtsspel 

rond invloedsvergaring bij de bevolking. Wie weerstand bood, werd door de Kerk aanzien 

als een verwerper van het geloof.
240

 

De hiërarchische organisatie van het instituut van de katholieke Kerk zorgde ervoor dat 

macht een kernpunt werd in allerlei zaken. Ook in seksuele misdrijven van geestelijken 

was er steevast een onderstroom van een machtsspel aanwezig. Om de beteugeling van het 

concubinaat optimaal te doen verlopen, dienden de hoogste ambtsdragers te rekenen op de 

bisschoppen, die op hun beurt een beroep deden op de dekens. Een bisschop die zich had 

voorgenomen om de strijd aan te gaan met het seksuele verderf van de pastoors diende te 

kunnen rekenen op informatievergaring van zijn dekens. Een deken die echter minder 

kwaad zag in het concubinaat van zijn pastoors of die niet veel opvolging gaf aan de 

vooropgestelde voorschriften van zijn overste, kon het hele proces zodanig beïnvloeden, 

dat er nooit geen zaak van werd gemaakt. In bepaalde gevallen was het zelfs zo dat de 

deken zich zelf schuldig maakte aan de misdrijven. In dat geval lijkt het plausibel dat de 

deken minder welwillend zou geweest zijn om het concubinaat van de priesters in zijn 

ambtsgebied te bestrijden.
241

 Een voorbeeld van een deken die ervan verdacht werd van in 

concubinaat te leven was Joannes De Mol, deken van Tielt tussen 1616 en 1657. De Mol 

werd op verschillende vlakken aangeklaagd. Zo zou hij de vader zijn van het kind die zijn 

huishoudster ter wereld had gebracht, omdat hij haar tot het laatste uur voor haar bevalling 

in zijn huis liet blijven. Na de bevalling zou hij aan zijn knecht gesmeekt hebben om met 

de huishoudster te huwen.
242

 

Zo werd Anthonius Maeye die zelf deken was van Hulst op het eind van de zeventiende 

eeuw in opspraak gebracht voor het frequenteren van een vrouw door een 

minderbroeder.
243

 Het machtsconflict speelde zich dus al op een laag niveau af. De 

minderbroeder probeerde de macht van de deken te contesteren, wellicht omdat er zich 

reeds andere conflicten hadden voorgedaan tussen de twee geestelijken(Cf. Infra).  

Daarop volgde een onderzoek van de Gentse officialiteit naar de waarheid van deze 

verklaring. Tal van parochianen werden opgeroepen om te getuigen tegen de deken. De 

deken die vond dat hij door zijn parochianen werd geblameerd en zwart gemaakt, was 

langsgegaan bij één van die getuigen (Jan Quirijnssens) en had Jans vrouw bedreigd en een 
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stoot gegeven op haar borst.
244

 Opnieuw trachtte de deken zijn macht tentoon te spreiden, 

om alsnog aan een proces te ontsnappen. Hij slaagde daar evenwel niet in, omdat er teveel 

getuigen waren die tegen hem pleitten. 

Het machtselement kon zich ook op andere niveaus afspelen. Het in beroep gaan tegen 

bepaalde vonnissen zorgde ervoor dat het complexe web van het patronagesysteem waarin 

de katholieke Kerk verhuld was, kon worden uitgespeeld. Volgens Laqua tekenden nogal 

wat geestelijken beroep aan, zodat ze zoveel mogelijk hooggeplaatste personen konden 

betrekken bij hun zaak. De bedoeling van het beroep lag er voor de priesters in om de hoge 

gezagsdragers op de juiste manier in te schakelen, door wie de zaak in het voordeel van de 

beschuldigde kon worden gepleit. De tussenkomst van hooggeplaatste ambtsdragers zorgde 

dat de macht van de officiaal met betrekking tot de veroordeling van priesters, werd 

gecontesteerd. Door de „juiste mensen‟ zoals notarissen en juristen te laten opdraven kon 

het bureaucratische systeem worden beïnvloed en kon de machtspositie worden 

verschoven. Niet de officiaal had alle macht in handen, maar de rechtbank in beroep 

oordeelde nu over de zaak. Een beroep aantekenen bij een gerechtshof, dat de Tridentijnse 

idealen niet in zich meedroeg, had dan ook de neiging om minder streng op te treden.
245

  

Een voorbeeld van dergelijk machtsspel vormde het dossier van pastoor Kieckepoost uit 

Gavere in 1772. Hij tekende namelijk beroep aan tegen het vonnis (Cf. Supra) bij de Raad 

van Vlaanderen, het opperste gerechtshof voor het graafschap Vlaanderen. Eén van haar 

bevoegdheden was die van de rechtspraak in beroep.
246

 Door beroep aan te tekenen bij dit 

orgaan verschoof hij de machtspositie naar de wereldlijke rechtbank. De officiaal verloor 

dan ook de mogelijkheid om de pastoor te veroordelen. Belangrijk net was wie de macht 

had om de priesters aan te klagen en te veroordelen. De enige die een zaak in eerste aanleg 

kon opstarten was de officiaal. Hij was dan ook de rechter en alleen hij kon getuigen laten 

oproepen en ze ondervragen. De promotor van het geestelijk hof, Lammens en de 

advocaat-fiscaal Pullinx waren directe partij binnen de zaak en hadden aldus geen recht om 

getuigen te ondervragen.
247

 De promotor had namelijk als taak om te pleiten tegen de 

beschuldigde.
248

 Het kon dan ook niet de bedoeling zijn dat de promotor de getuigen 

ondervraagde, omdat de objectiviteit van het proces in het gedrang kwam.“Dat men egeene 
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informatien of enquesten sal mogen nemen dan bij de rechter ofte commissarissen daertoe 

gedeputeert”.
249

  

Bovendien had de advocaat-fiscaal de verslagen van de getuigenverhoren neergeschreven, 

waardoor hij een geladen kleur kon geven aan de verslagen. “Ten respecte den 

interrogeerder of schrijver occasie heeft om aen alles schijn van waerheyt te geven”.
250

 

“Dit is exces en abuys, dit is oock dangereus, want den fiscael die gemeynelijck van te 

vooren van het fait geinformeert is ende natuurlijck dickwils gepreveniert tegen sijne 

partije, den geaccuseerden, can de getuygen soodaenigh leeden ende interrogeren, dat 

somwijlen de depositien een geheel ander couleur hebben, als de selve souden gehadt 

hebben indien den rechter d‟interrogatoiren hadde gedaen”.
251

 Dit kon immers de 

rechtspraak danig ondermijnen: “Men can oversulcx geen grooter nog dangereuser abuys 

remontreren, als een suject van de Majestijdt te laeten abimeren met stucken die 

gesuppediteert worden door sijne vijanden”.
252

 

Door de zaak verder uit te spitten gaven zij de beschuldigde priester geen kans om door 

een “broederlijcke ende charitative vermaeninge”
253

 van de bisschop de zaak te sluiten. De 

bisschop was door de opspraak zodanig opgehitst, dat hij overdreven had gereageerd en de 

priester van zijn pastorale ambten had ontnomen. De priester werd door het vonnis 

schuldig bevonden, zonder dat er harde bewijzen tegen hem waren voorgelegd.
254

 

Het geval van Kieckepoost toont aan dat macht een zeer belangrijke rol vervulde binnen de 

conflicten rond het priesterconcubinaat. De misdrijven konden steevast worden gekaderd 

binnen het hiërarchisch systeem van de katholieke Kerk. Pastoors die schuldig werden 

bevonden, probeerden vaak het machtselement uit te spelen. 

Een ander element dat aantoonde dat machtsverwerving een sleutelrol speelde, was dat er 

dikwijls allianties en netwerken werden gesloten van geestelijken en eensgezinde 

personen. Pastoors die hun levenswijze niet wilden opgeven, zochten naar eensgezinde 

figuren en probeerden die personen in hun kamp te krijgen. Vaak waren die personen 

collega-priesters die net als de beschuldigde pastoor een concubine hadden, maar even 

vaak waren de personen eensgezinde parochianen die hun pastoor in bescherming namen. 

Door samen te spannen als één blok tegen de kerkelijke autoriteiten, probeerden ze door 

hun aantal de macht van de Kerk te contesteren. Dit was een duidelijk geval van 
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invloedsvergaring, want door een eendrachtige alliantie, stond de pastoor sterk.
255

 In 

bepaalde gevallen ging dit zelfs gepaard met een golf van geweld. De autoriteiten dienden 

het gevaar op samenzwering in het achterhoofd te houden en moesten de beteugeling 

voorzichtiger aanpakken dan wat voorgeschreven was.
256

 

 

4.2.3.2. Aangifte van de misdrijven tegen het celibaat 

 

Welke de omvang van het probleem van het priesterconcubinaat voor de katholieke Kerk 

dan ook was, het is opvallend dat er slechts een beperkt aantal aanklachten en vervolgingen 

waren. Niettegenstaande het hoge percentage in concubinaat levende priesters (Cf. Supra), 

blijkt dit niet uit de procesdossiers. Het gebrek aan bronnenmateriaal is niet louter te wijten 

aan de slechte bewaring of overdracht van archieven. De grootste oorzaak ligt bij het feit 

dat er een aanklacht of aangifte moest gebeuren bij een priester alvorens er een zaak werd 

opgestart. Wanneer een priester die in concubinaat leefde niet werd aangeklaagd, was de 

kans groot dat er nooit een proces werd gestart.  

Een aangifte van het misdrijf was dus noodzakelijk. De Kerk trachtte de aangifte van 

misdrijven te verhogen door ondermeer een bul in te stellen, dat een verbod oplegde aan 

huishoudsters en inwonende familieleden om te biecht te gaan bij de pastoor waar ze mee 

samenwoonden. De personen die bij de pastoor inwoonden, dienden in een naburig dorp te 

biechten. De pastoors protesteerden in groten getale tegen de bul, omdat het verbod 

insinueerde dat de pastoors seksuele omgang hadden met de meiden.
257

  

Het protest van de priesters ging naar alle waarschijnlijkheid niet enkel om het feit dat de 

bul insinueerde dat de pastoors seksuele omgang hadden. Het leek aannemelijk dat de 

pastoors eerder bang waren dat de discretie van het priesterlijk huishouden niet bewaard 

zou blijven en dat er bepaalde mistoestanden bekend zouden worden.
258

  

In de volgende paragraaf wordt er dieper ingegaan op de meest voorkomende 

mogelijkheden die een misdrijf bekend konden maken.   
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4.2.3.2.1. Dekenale en bisschoppelijke visitaties 

 

Als gevolg van het Concilie van Trente waren zowel de bisschop als de deken verplicht 

hun ambtsgebied jaarlijks te inspecteren. Door jaarlijks een bezoek te brengen aan hun 

parochies rekenden de hogere instanties er op dat de controle op de lekenbevolking en op 

de priesters zou toenemen. Die controle was immers één van de idealen die in Trente 

werden vooropgesteld.
259

  

De hiërarchische opdeling van het machtsapparaat van de katholieke Kerk, diende dan ook 

om de controle op haar onderdanen nog te vergroten. Zo was de deken de tussenpersoon 

tussen de bisschop en de pastoor. Hij vormde aldus het “oog en oor van de bisschop”.
260

 

Bij de jaarlijkse controle, diende de „controleur‟ ook een verslag op te maken van de staat 

van de parochie. In de praktijk en vooral tijdens de zestiende en de zeventiende eeuw, werd 

de controle en het verslag opgemaakt aan de hand van een interrogatorium, een soort van 

vragenlijst waarin verschillende inlichtingen werden opgenomen betreffende de parochie. 

Zo werden ondermeer inlichtingen geformuleerd over de staat van de kerkgebouwen, werd 

er informatie gegeven over de pastoor en zijn parochianen en schafte de bron inlichtingen 

over de geloofstoestand binnen de parochie (door bijvoorbeeld een vermelding te maken 

van het aantal communicanten). De bronnen waren meestal opgesteld in het Latijn en 

waren over het algemeen korte beschrijvingen. 

Naast de inlichtingen die de deken zelf kon vaststellen, diende hij ook informatie te vragen 

aan de pastoor zelf en aan vooraanstaande parochianen en leken. De zeventiende-eeuwse 

visitatieverslagen zijn het meest waardevol als historische bron, omdat ze erg kritisch en 

levendig geschreven zijn. De contrareformatie beleefde op dat moment dan ook haar 

toppunt. Vanaf de achttiende eeuw werden de visitatieverslagen kort en inhoudelijk 

zwakker. Het belang van deze verslagen over de parochies, werd uit het oog verloren en 

veel dekens en bisschoppen zagen de opmaak van de visitatieverslagen als een saaie 

verplichting. De waarde van de verslagen ging verloren omdat de ambtsdragers vaak het 

nut van de verslagen uit het oog verloren en zich enkel beperkten tot schaarse inlichtingen 

te vermelden.
261

  

Bij de studie van de verslagen is het belangrijk dat de onderzoekers de regels van de 

historische kritiek hanteren. Een eerste element waar de onderzoeker dient op te letten bij 
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de consultatie van de bronnen, was dat veel afhing van de ijver en de nauwkeurigheid van 

de observator. Soms werden verslagen opgesteld aan de hand van het voorgaande 

visitatieverslag en werden enkel een paar nieuwe elementen bijgeschreven. Daarom was 

het eerste verslag gewoonlijk het meest uitgebreide en het meest waardevolle. Vooral de 

achttiende-eeuwse verslagen bevatten weinig nieuwe vermeldingen. Een ander element dat 

tot subjectiviteit kon leiden, vloeide voort uit het feit dat dekens of bisschoppen 

parochianen ondervraagden over het leven van de pastoor. In het kader van deze studie is 

dit punt van groot belang. Priesters die onverholen samenleefden met een vrouw werden 

dan ook meermaals vermeld in de verslagen. Toch waren er veel leken die de minder fraaie 

gedragingen van de pastoor niet durfden te melden aan de observatoren. Anderzijds 

konden parochianen die een minder goede band hadden met hun pastoor, een minder fraai 

beeld schetsen dan in werkelijkheid, als een soort van weerwraak op de priester. Het 

spreekt voor zich dat de informatie hierdoor soms gekleurd kon zijn en dat de historicus 

voorzichtig dient om te springen met het bronnenmateriaal.
262

  

Een voorbeeld waar een zedenmisdrijf bekend werd door een visitatieverslag, situeerde 

zich in 1636. In Nevele werd de pastoor bij een bisschoppelijke visitatie beschuldigd van 

seksuele omgang met zijn meid en van verdachte conversaties te hebben gevoerd met 

vrouwen uit zijn parochie. “Pastor cum tota communitate bene audit, nisi quod ille dicitur 

valde familiaris cum sua ancilla et non esse tam modestus in conversatione feminarum 

quam decet pastorem et monachum.”
263

 De zaak werd gepleit voor de Geheime Raad in 

1637. Nadat er getuigen waren verhoord, die een meer positief beeld schetsten van de 

pastoor, werd beslist dat de Waghenaere tijdelijk terug zijn ambt mocht opnemen.
264

  

 

4.2.3.2.2. Rol van bevolking 

 

De bevolking speelde uiteraard een zeer belangrijke rol in de aangifte van het concubinaat. 

Men kan zelfs stellen dat de parochianen de sleutel in handen hadden bij de aangifte van 

het concubinaat van hun pastoor. In dit onderdeel wordt die rol onder de loep genomen. 

We zagen hierboven reeds dat de dekens bij hun visitaties ondermeer de leken aanspraken 

over de levenswijze van hun pastoor. Eva Labouvie bestudeerde de perceptie van de 

parochianen tegenover het concubinaat, door de commentaren op die zeventiende-eeuwse 
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dekanale visitatieverslagen uit de bisdommen van het West-Faalse Kreits (Keulen, Trier en 

Osnabruck) en de aanklachten van de bevolking aan de kerkelijke autoriteiten te 

onderzoeken.
265

  Volgens Labouvie was er tot in de late zeventiende eeuw een zogenaamde 

„stilzwijgende acceptatie‟ van de bevolking ten opzichte van het concubinaat bij de 

priesters. Zolang het niet om hun eigen vrouw ging, hadden de dorpsbewoners niet veel 

problemen met het feit dat hun kerkvader een vrouw onderhield of een relatie had.
266

 Een 

pastoor zou immers moeilijk kunnen functioneren in een kleine gemeenschap indien de 

parochianen de relatie niet accepteerden. Parochianen en pastoors leefden volgens een 

vorm van compromis tussen conflicterende normen. De parochianen berustten zich in het 

feit dat priesters mensen met eigen behoeftes waren. Zolang de pastoor zijn werk naar 

behoren deed, was er weinig aan de hand voor de meeste parochianen. Vaak werden 

pastoors bij bekendmaking van de feiten in bescherming genomen door de parochianen 

(Cf. Infra). Pastoors waren namelijk volwaardig lid van de dorpsgemeenschap. Ze namen 

deel aan lokale activiteiten en sloegen praatjes met de dorpsgenoten. Er bestond een vorm 

van solidariteit tussen de pastoor en zijn parochianen. Pastoors beschermden hun 

parochianen tegen het kerkelijk gezag en durfden zich hierbij ook af te zetten tegen de 

kerkelijke structuren. Parochianen duldden op hun beurt dat de pastoor een relatie 

onderhield met een vrouw.
267

  

Vanaf de achttiende eeuw was er volgens Labouvie wel een disciplinering merkbaar, zowel 

bij de bevolking als bij de leden van de clerus. Vanaf dan werden er ook effectieve 

maatregelen genomen tegen de zedendelicten. In de zeventiende eeuw waren de 

maatregelen al wel in gebruik, maar door de stilzwijgende acceptatie van de plaatselijke 

bevolking werden slechts weinig misdrijven bekend gemaakt.
268

 Door ondermeer een 

groeiend gevoel van antiklerikalisme veranderde de visie van de bevolking ten opzichte 

van het priesterconcubinaat. De bevolking maakte geen onderscheid meer tussen de private 

en de kerkelijke aangelegenheden. Voor hen verloor de pastoor zijn geloofwaardigheid 

indien hij in concubinaat leefde met een vrouw, gezien er een discrepantie was bij zijn 

optreden als zedenmeester van de dorpsgemeenschap.
269

 Voor de achttiende-eeuwse 

bevolking was de handel en wandel van de pastoor dan ook één van de belangrijkste 

criteria om de werking van de leer, die diezelfde pastoor verkondigde, na te gaan. Een niet-
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naleving van de leer door de pastoor (door bijvoorbeeld in concubinaat te leven), 

betekende voor de parochianen dat katholieke leer an sich niet heilzaam was, waardoor het 

gezag en de autoriteit van de pastoor verviel.
270

 De stilzwijgende acceptatie van de 

zeventiende eeuw verdween en maakte plaats voor een actief ingrijpen van de 

dorpsgemeenschap binnen de kerkelijke disciplinering, door bijvoorbeeld te weigeren deel 

te nemen aan de preken en sacramenten, waardoor de positie van de priester onhoudbaar 

werd.
271

  

De parochianen konden daarnaast de vrouwen moreel „straffen‟, door ze in de rand van de 

marginaliteit te plaatsen en ze uit te sluiten van de beslissingen en gebeurtenissen binnen 

de parochie, waardoor verhuizen vaak de enige uitweg was voor de vrouwen.
272

 

Veel pastoors die zedenmisdrijven pleegden, werden „verklikt‟ door hun parochianen. 

Vaak lagen geruchten en roddels aan de basis van een aanspanning van een onderzoek voor 

de officialiteit. Verdachte omgang met een vrouw kon de geruchtenmolen doen draaien en 

de naam en eer van de priester besmeuren. Wanneer de officialiteit daar ore van kreeg, kon 

ze een proces starten om het waarheidsgehalte van die geruchten na te gaan.
273

  

Hieronder wordt er dieper ingegaan op de rol van de parochianen bij bekendmaking van 

het delict. Lagen de parochianen aan de basis bij de aangifte? Weerlegden of bevestigden 

ze net de geruchten? Namen ze de pastoor in bescherming, of waren ze net tevreden en 

opgelucht dat hun pastoor werd aangepakt? 

 

Geruchten, aanklachten en conflicten 

 

Zoals in de inleidende paragraaf reeds werd aangehaald, speelde de bevolking een zeer 

belangrijke rol in de aangifte van de delicten van de pastoors. Ondanks dat de parochianen 

meestal geen problemen hadden met het priesterconcubinaat, lagen ze vaak aan de basis bij 

het uitlekken van misdrijf.  

Niettegenstaande er zich geen fundamentele problemen vormden voor de parochianen, 

werd er wel veel gepraat in de parochie over de relatie tussen de pastoor en zijn meid. 

Roddels en geruchten vormden en vormen een typisch fenomeen binnen een gemeenschap. 

Zeker in kleinere entiteiten „waar iedereen iedereen kende‟, kon het niet anders dat de 
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parochianen op de hoogte waren van de relatie van hun pastoor.
274

 Geruchten bleven echter 

niet binnen de grenzen van een dorpsgemeenschap. Het gevaar bestond erin dat        

collega-pastoors, de deken of de bisschop de geruchten ook opvingen en de officialiteit 

inlichtten, die als de zaak ernstig bleek te zijn, een onderzoek startte naar de grond van de 

geruchten. Zij het niet altijd de bedoeling was van de parochianen, lagen zij wel vaak aan 

de oorzaak van de vervolging van hun parochieherder.  

Ook in de procesdossiers die binnen deze scriptie werden behandeld, viel op dat geruchten 

vaak aan de basis lagen van de aanklachten. Laurentius Kieckepoost, de pastoor van 

Gavere was één van de priesters die, omwille van geruchten en roddels, in problemen 

verzeilde. In 1772 deed het gerucht de ronde dat hij zijn dienstmeid, Veronica, zou hebben 

zwanger gemaakt:  

“Dat het waer is dat de voors. Veronne vertrocken sijnde binnen de prochie van Gaevere 

ontstaen is een publiecq gerughte dat de voors. Veronne was vertrocken om haer pack te 

schudden ende dat den pastor publiekelijck waert befaemt van d‟oorsaeke te wesen van 

haere bevrughtinge, van al welke de comparante rapport gedaen hebbende aen den selven 

heere pastor, heeft hij aen de comparante geantwort dat hij dien klap niet en conde 

beletten ende dat het wel waer conde wesen dat de voors. Veronne bevrugt was mits sij al 

overal hadde geloopen.”  

Het gerucht werd aangezwengeld met verdenkingen dat de pastoor zijn meid naar Lille had 

laten brengen om ze in de anonimiteit van de stad te laten bevallen en om aan een publiek 

schandaal te ontsnappen.
275

Door de aanhoudende geruchten was promotor Lammens van 

de Gentse officialiteit een onderzoek begonnen en had hij, zij het onwettig, tal van 

getuigen ondervraagd over de kwestie. Zo werd Pieter Annaquee voor het hof geroepen om 

te getuigen voor de zaak. Pieter weerlegde echter de aanklachten en categoriseerde deze als 

„achterklap die door kwalijke tongen werd veroorzaakt‟.
276

  

Opvallend was dat niemand in het proces eersterangsgetuige was binnen de zaak. De 

meeste ondervraagden hadden de geruchten wel gehoord, maar niemand kon de precieze 

toedracht van het verhaal verklaren. Ook de ondervraagde getuigen konden geen concrete 

bewijzen aantonen waaruit bleek dat de priester zich schuldig had gemaakt aan het 

concubinaat. Niemand had ooit zelf enige familiariteiten opgemerkt tussen Kieckepoost en 

de meid. De verdachtmakingen werden in de getuigenissen wel geformuleerd, maar telkens 
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diende de getuige toe te geven zelf nooit iets onbehoorlijks te hebben gezien. Pieternelle 

Thienpondt stelde het zeer toepasselijk
277

:  

 

“Dat sij ook ondervonden heeft dat de voors. Veronica van tijd tot tijd met den voorn. 

heere pastor te saemen ende sonder bijwesen van andere persoonen is geweest in sijne 

eetplaetse somptijds om aen den selven te doen rekeninge van het ghone sij voor hem 

hadde verschotten ende dat de deure van de eetcaemer gesloten was soo noghtans dat den 

sleutel daer op was stekende ende mitsdien lightelyck conde open gedaen sonder noghtans 

gesien te hebben datter tusschen de voors. Veronne ende den pastor iets onbehoorlijk was 

geschiedende.”
278

  

De getuigenis van dokter Somers uit Gent schetste een ander beeld van de oorzaak van de 

bevruchting van Veronica D‟Haegers. Uit zijn verhaal bleek dat Veronica het slachtoffer 

was geworden van verkrachting.
279

  

Of de geruchten nu al dan niet op een kern van waarheid waren gestoeld, was eigenlijk 

bijzaak. Belangrijk was wel dat het hele bestaan van pastoor Kieckepoost werd uitgespit 

naar aanleiding van de geruchten. Nadat de geruchten ten ore waren gekomen bij de 

officialiteit had de promotor zich niet beperkt tot het onderzoeken van de zaak waarin 

Kieckepoost zijn meid zou hebben bevrucht. Kieckepoost kwam ook door andere zaken in 

opspraak, net doordat zijn hele handel en wandel onder de loep was genomen. Daardoor 

was gebleken dat Kieckepoost de gelofte van kuisheid niet steeds heel nauw had genomen. 

De beschuldiging van de aanranding van het zestienjarig meisje en de beschuldigingen van 

de omgang met verschillende vrouwen werden wel uit eersterangsbronnen vernomen. 

  

Vaak was het zo dat priesterconcubinaat andere zonden en conflicten met zich meebracht. 

Het zou verkeerd zijn om te stellen dat in concubinaat levende priesters bij voorbaat ook 

op andere vlakken zondigden, maar opvallend was toch dat er bij de aangeklaagde 

geestelijken vaak ook andere conflicten aan de oppervlakte kwamen. Het concubinaat was 

één van de meest zichtbare misbruiken van pastoors, maar wanneer de promotor de zaak 

helemaal uitpluisde, kwamen er vaak andere overtredingen of problemen bovendrijven.
280

 

Zo bleek bijvoorbeeld ook uit de inventaris van Jozef De Brouwer (Cf. Infra) dat enkele 

beschuldigde pastoors ook in andere processen werden genoemd. Meestal ging het om 
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geldzaken. Opvallend hierbij was dat deze zaken bijna allemaal in het zelfde jaar bekend 

werden gemaakt.
281

 

Binnen de zaken tegen de seksualiteit werden sommige priesters ook van meerdere 

misdrijven beschuldigd, maar zoals we reeds aanhaalden, werden er geen aparte 

onderzoeken of processen gestart naar aanleiding van verschillende misdrijven. Alle 

misdrijven werden „opgesomd‟ binnen hetzelfde proces, waardoor een procesdossier veel 

mee had van een lijst met probleempunten en kritieken tegen een bepaalde pastoor. Het 

dossier tegen Franciscus Simon, de kapelaan van Gent, vormde hier een goede illustratie 

van. In de bespreking (Cf. Supra) bleek dat de ene overtreding na de andere werd geuit bij 

de officialiteit.
282

 

 

Geruchten en roddelpraatjes konden aldus aan de basis liggen van het feit dat een pastoor 

in opspraak werd gebracht. In de zaak van Kieckepoost was het niet expliciet vermeld, 

maar het vermoeden was groot dat de parochianen hun priester niet doelbewust in opspraak 

hadden willen brengen. Het feit dat veel getuigen later verklaarden bij het hof dat de 

geruchten waren veroorzaakt door kwalijke tongen en dat de pastoor een deugdzame man 

was, pleitten in het voordeel van de onbedoelde aanklachten.
283

  

Van andere aard was het geval waarbij een pastoor doelbewust werd aangeklaagd. De 

aanklacht van het concubinaat was dan ook bedoeld om de geestelijke in opspraak te 

brengen. Anthonius Maeye werd in moeilijkheden gebracht door een minderbroeder die 

een brief schreef aan het bisdom met tal van problemen die zich situeerden rond de 

persoon van Maeye.
284

 De getuigen confirmeerden de aanklachten en bevestigden dat 

Maeye inderdaad vaak frequenteerde bij de vrouw van de kerkontvanger, Constantia 

Borremans.
285

  

Een ander geval dat de doelbewuste aanklacht illustreerde, is de aanklacht uit 1698 van de 

heer van Kruishoutem tegen de pastoor. De heer van Kruishoutem legde de pastoor ten 

laste dat er onder zijn drie meiden zich een “hoer” bevond. Nadien bleek echter dat de 

aanklacht ongegrond was, maar de zaak toonde wel aan dat de aanklacht een doelbewuste 

poging was om de pastoor in diskrediet te brengen.
286
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Een andere parochiaan uit Kruishoutem, Adolphus Cnockaert, schreef in 1631 een brief 

aan de bisschop, waarin hij vermeldde dat de dienstmeid van de pastoor van Kruishoutem 

geen eervol en deugdzaam leven had geleid. Zij was, volgens Cnockaert, de moeder van 

een onwettig kind. Bovendien beschuldigde Cnockaert de priester en zijn meid ervan dat 

zij nauw omhingen met elkaar.
287

 

 

De vraag is nu of de aantijgingen doelbewust werden geformuleerd om de kern van het 

gestelde probleem, namelijk de celibaatschendingen van de geestelijke, aan te pakken. 

Veelal leek het erop dat eerdere conflicten aan de basis lagen van de problemen met 

pastoors.  

Maeye, de landdeken van Hulst, had bijvoorbeeld al moeilijkheden gehad met de moeder 

van het gasthuis, Marie François. Ze had hem zelfs uit het hospitaal weggestuurd, hoewel 

de precieze reden hiertoe niet bekend was (Cf. Supra). François twijfelde niet om tegen 

Maeye te getuigen, waarbij ze Maeye in een soort van weerwraak niet bepaald spaarde.
288

 

Franciscus Simon, de kapelaan van de Sint-Salvatorkerk te Gent, werd beschuldigd van 

publieke omgang met verschillende vrouwen, die hij bovendien in het openbaar had betast. 

Toch is het aannemelijk dat de hoofdzaak van hun klachten zich niet situeerden rondom het 

feit dat Simon affaires had met vrouwen. De bevolking was wel geschokt door de publieke 

onpasselijkheden van de pastoor, maar opvallend was dat de getuigen aanhaalden dat de 

kapelaan geen goede geestelijke was, omdat hij in dronken toestand de mis voorlas, 

herbergen bezocht en met de dobbelstenen speelde.
289

  

De these van Labouvie dat niet de onzedige gedragingen van de pastoors ophef 

veroorzaakten, maar andere criteria zoals zielzorg, toedienen van sacramenten, 

geldkwesties, etc., die niet correct werden vervuld wel zorgden voor de nodige tegenspraak 

door de bevolking, sluit hier goed aan.
290

 Wanneer een priester zijn werk niet naar behoren 

uitvoerde, kon de bevolking de overtredingen van het celibaat „gebruiken‟ om de pastoor in 

diskrediet te brengen en om hun misnoegen nog duidelijker te stellen. 

Ook Labouvie deed een gelijkaardige vaststelling in haar artikel. Parochianen hadden 

meestal geen problemen met het accepteren van het feit dat hun pastoor een vrouw in zijn 

huishouden had en daar eventueel een emotionele relatie mee had. Er stelde zich echter wel 

een probleem, wanneer de priester zijn bijzit en onwettige kinderen onderhield met de 
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kerkelijke inningen. Wanneer er een conflict ontstond rond geldzaken, kon de bevolking 

reageren met de non-betaling van belastingen aan de parochie, waarbij ze als reden van 

hun protest opgaven dat de priester door zijn concubine geen tijd had voor zijn 

ambtsverrichtingen en aldus ook niet hoefde betaald te worden. Niet de 

normoverschrijdende gedragingen, maar wel het onrechtmatige gebruik van economische 

middelen van de dorpsgemeenschap, veroorzaakte volgens Labouvie ophef.
291

 

 

Bescherming 

 

De bevolking kon ook een beschermende rol op zich nemen. Uit de literatuur bleek dat 

meiden die werden weggestuurd op bevel van de kerkelijke autoriteiten, in welbepaalde 

gevallen konden rekenen op de steun van vrienden of familie. Familieleden en relatieven 

voorzagen vaak in een sociaal vangnet voor de vrouwen, wanneer die hun hele hebben en 

houden dienden achter te laten en weg te trekken. Naast materiële en financiële hulp 

werden er protestschriften of petities opgesteld door de bevolking, waarbij het ongenoegen 

werd geuit over de strenge maatregel. Dat die protestschriften in veel gevallen weinig 

veranderde aan de situatie lijdt weinig twijfel, maar het kon wel zorgen voor een soort van 

morele steun.
292

  

Een voorbeeld van een groep vooraanstaande personen die een pastoor in bescherming 

namen, was het geval waar de baljuw, burgemeester en notabelen van Deinze een 

smeekschrift schreven aan de bisschop van Gent. In 1611 vroegen de notabelen om de 

vrijspraak van de priester van Bachte en Zeveren, Michael Schivelle. Schivelle was 

opgesloten in de bisschoppelijke gevangenis op betichting van seksuele betrekkingen en 

overtredingen van het celibaat. In de brief stond vermeld dat zij daar nooit iets hadden van 

gemerkt. Opmerkelijk was wel dat ze de aantijgingen niet als incorrect bestempelden. De 

schrijvers lieten het open dat er misschien wel iets kon zijn gebeurd en wezen op zijn jonge 

leeftijd en op de “menschelijcke fragiliteit” om zijn eventuele fouten met de mantel der 

liefde te bedekken. De notabelen stelden wel dat ze moeilijk konden geloven dat hun 

priester de celibaatregel zou hebben overtreden, want Schivelle was volgens de notabelen 

een deugdelijke en eervolle priester, die vol deugden zat en nooit dronken was geweest. In 
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een brief van latere datum bevestigden ze nogmaals dat Schivelle zeer deugdelijk was en 

vroegen om zo snel mogelijk de waarheid te achterhalen van de feiten.
293

  

Jammer genoeg was het vonnis van de priester niet terug te vinden in de bronnen. Dit feit 

kon duiden op twee oorzaken. Enerzijds kon dit vonnis één van de vele zijn die uit de 

archieven zijn gescheurd, maar anderzijds is het mogelijk dat er nooit een vonnis is 

uitgesproken en dat de priester op het smeken ook effectief is vrijgelaten. Het blijft dus 

onbekend of de smeekschriften iets hebben uitgehaald. Vast staat wel de pastoor een zeer 

goede band had met de bevolking en vooral met de notabelen van Deinze. Een onpopulaire 

priester zou nooit kunnen rekenen op een dergelijke vorm van in bescherming nemen van 

vooraanstaande figuren.  

Een ander voorbeeld van het in bescherming nemen door de bevolking werd vermeld in de 

literatuur. Een uitgewezen concubine werd opgevangen door de familie van de pastoor 

zelf. Dit getuigde van een verregaande tolerantie en acceptatie van priesterlijk concubinaat 

en voorzag zelfs in de mogelijkheid dat de emotionele relatie kon blijven aanhouden tussen 

de pastoor en zijn concubine, zonder dat dit verdere aanleiding gaf aan publieke 

schandalen. Op die manier konden bijzitten worden onderhouden die, zoals in de inleiding 

werd gesteld, niet inwoonden bij de pastoor zelf, zodat de pastoors het volk of de 

autoriteiten konden overtuigen of wijsmaken dat er geen relatie was of dat de relatie tussen 

beide was onderbroken.
294

 

Ook uit de bronnen bleek dat pastoors moeite deden om hun in opspraak gebrachte relatie 

heimelijk verder te zetten. Anthonius Maeye, landdeken van Hulst, schreef bij zijn 

aanklacht een verweerschrift aan promotor Arents bij wie Maeye beklemtoonde dat hij al 

meer dan acht maanden niet meer in het huis was geweest van Constantia Borremans, de 

vrouw van Jan Janssens. Hij schreef dit verweerschrift om zijn onschuld te bewijzen en te 

verklaren dat er geen sprake was van een relatie.
295

 Of de promotor hem geloofde, staat 

niet vast, want er is verder geen sprake meer van de feiten in het dossier. Mogelijks sprak 

Maeye de waarheid, maar het jaar nadien, in 1619, werd hij alsnog veroordeeld wegens 

zijn relatie met Maria Govaert, een prostituee.
296

 Het geval toonde duidelijk aan dat het 

binnenshuis frequenteren van een vrouw en een lid van de clerus de nodige 

verdachtmakingen met zich meebracht. Een pastoor kon de verdenkingen en de geruchten 

proberen de kop in te drukken, maar in het geval van Maeye is dit uiteindelijk niet gelukt. 
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4.2.3.3. Publieke openbaarheid 

 

Een laatste element dat we in deze paragraaf aanhalen, is de publieke openbaarheid die 

werd gegeven aan de feiten die aan het licht waren gekomen. Het is opvallend uit de 

bronnen dat de kerkelijke autoriteiten zich vooral zorgen maakten over de publieke 

openbaring van de feiten en zich richtten op het vermijden van schandalen binnen de Kerk. 

James Brundage stelde in zijn werk dat de focus van de beteugeling van het concubinaat 

werd gelegd bij het indammen van de publieke openbaarheid van de schandalen binnen de 

Kerk. Door de wijde verspreiding van het concubinaat, was het immers quasi onmogelijk 

om het concubinaat volledig weg te nemen. Zolang de seksuele activiteiten van de clerus 

binnen de perken bleef en de bevolking geen aanstoot nam aan de daden van de pastoors, 

werd er geen schandaal gecreëerd, wat ook de voornaamste missie was van de 

gezagsdragers.
297

  

Ook na het Concilie van Trente bleef de focus van het priesterconcubinaat en van 

overtredingen tegen het celibaat liggen bij het vermijden van aanstootgevende zaken. Jozef 

De Brouwer stelde dat de kerkelijke overheid wel probeerde om de misdrijven in te perken 

en tegen te gaan, maar dat de autoriteiten zich al tevreden stelden wanneer de schijn werd 

gered.
298

 In brieven van landdeken Joannes De Mol aan de bisschop vermeldde de deken 

dat de pastoor van Lotenhulle, Joannes Wielant in 1631 een concubine had, Jacoba 

genaamd. Een jaar later, in 1632, schreef de deken een nieuwe brief met tal van 

onderwerpen. In de brief werd kort vermeld dat Joannes Wielant met zijn concubine naar 

het bisdom Doornik is gevlucht. We weten niet met zekerheid dat er geen verder gevolg is 

gegeven aan de zaak, maar het vermoeden werd alvast gewekt dat de zaak voor de deken 

afgesloten was. De ergernis was tenslotte weggenomen in zijn dekenij.
299

 

Een belangrijk aspect dat binnen deze paragraaf aangehaald dient te worden, is het 

protestantisme. De katholieke Kerk had na het Concilie van Trente, in het kader van de 

Contrareformatie, het celibaat herbevestigd. De twee grote geloofspartijen, de katholieken 

en de protestanten, stonden dan ook lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie. Concubinaat 

en overtredingen tegen het celibaat dienden streng vervolgd te worden binnen de 

katholieke Kerk, zodat ze geen gezichtsverlies zou lijden tegenover de protestanten die de 

kans niet onbenut zouden laten om de misstappen van katholieke priesters danig uit te 
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vergroten en deze in te schakelen in hun propaganda-apparaat.
300

  We dienen hierbij wel de 

opmerking te maken dat het belang van het protestantisme in de achttiende eeuw slechts in 

mindere mate nog belang had. 

Vooral de openbare bekendmaking van zedenfeiten en de ontwikkeling van schandalen 

binnen de katholieke Kerk hield de grootste bedreiging in voor de katholieken. Dit bleek 

ook duidelijk bij de procesdossiers. In de zaak van Laurentius Kieckepoost, de pastoor van 

Gavere, was er net discussie over de ontwikkeling van een schandaal. Kieckepoost tekende 

beroep aan bij de Raad van Vlaanderen en kreeg gelijk. De promotor en de advocaat-

fiscaal werden ervan beschuldigd dat ze in plaats van het schandaal rond de priester hadden 

laten berusten, het schandaal net hadden aangewakkerd door getuigen te laten dagen die 

zelfs geen weet hadden rondom de hele kwestie. “Hij heeft niet alleene het scandael 

vermeerdert, maer selfs in het geheele veroorsaeckt”.
301

 Door tal van personen te 

ondervragen, hadden zij de pastoor bij die personen verdacht gemaakt en hem een slechte 

naam en reputatie bezorgt, terwijl Kieckepoost net zijn dienstmeid had weggestuurd naar 

Rijsel, zoals de wetten het hem voorschreven.
302

  

Een priester die verdacht werd een relatie te hebben met zijn meid, werd een vermaning 

gegeven, maar de belangrijkste stap was inderdaad dat de pastoor de desbetreffende vrouw 

zou wegsturen. Door de meid weg te sturen, hoopten de autoriteiten dat het contact zou 

worden verbroken met de concubine en dat het schandaal zich niet verder zou kunnen 

ontwikkelen.
303

  

Het vermijden van een openlijk schandaal gebeurde hier dus langs twee zijden. Enerzijds 

trachtte Kieckepoost het schandaal in te perken door Veronica naar Rijsel te sturen om daar 

in anonimiteit te bevallen. Anderzijds was de uitspraak in beroep erg streng voor de 

promotor en de advocaat-fiscaal, omdat ze net geen moeite hadden genomen om het 

schandaal te reduceren.
304

  

Naast het feit dat de Kerk zoveel mogelijk schandalen trachtte te vermijden, nam de Kerk 

ook meer aanstoot aan feiten die in het openbaar werden gepleegd en waaruit groot ophef 

was ontstaan bij de bevolking.
305

 In de zaak tegen Franciscus Simon, de kapelaan uit Gent, 

viel op dat de getuigen vooral aanstoot namen aan het feit dat Simon bijvoorbeeld in het 

openbaar de rok van de vrouw had opgehoffen. Ook wanneer Marie Maes getuigde, 
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vermeldde ze dat het in haar gezelschap was gebeurd dat de kapelaan aan de borsten van de 

vrouw had gevoeld.
306

 Doordat de kapelaan zelfs geen moeite nam om zijn daden te 

verbergen, kon iedereen getuige zijn van zijn misdrijven. Dat gaf op haar beurt aanleiding 

tot roddels en schandaalverwekkingen. 

 

Uit de bespreking van de procesdossiers kunnen we besluiten dat de beteugeling van de 

misdrijven niet puur gericht was op het misdrijf zelf. We konden vaststellen dat macht, 

schandaalverwekking en de vorm van aangifte zeer invloedrijke factoren waren die het 

proces van de beteugeling danig konden beïnvloeden.  
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4.3. De Brouwer 

 

In het laatste hoofdstuk is de inventaris van Jozef De Brouwer
· 
ter hand genomen om een 

uitbreiding te maken naar de vonnissen van de beschuldigde priesters.
307

 We gaan in dit 

hoofdstuk na of er een evolutie in het aantal zedendelicten merkbaar was doorheen de tijd. 

Daarnaast gaan we na welke aard de verschillende misdrijven tegen het celibaat hadden. In 

een laatste deel onderzoeken we tenslotte hoe de bestraffing van de feiten geschiedde. 

De inventaris van De Brouwer biedt een mooie kijk op de bestraffing, aangezien De 

Brouwer de gekende vonnissen opnam in zijn inventaris. We hebben ons enkel beperkt tot 

de misdrijven binnen het bisdom Gent, gezien de gestelde afbakening.  

In de inventaris zijn er 51 zaken te vinden die in de sfeer van seksuele misdrijven kunnen 

geplaatst worden. De overtredingen van het celibaat vielen in de periode tussen het 

Concilie van Trente en 1800. Om de verdeling van het aantal misdrijven doorheen de tijd 

visueel voor te stellen, is in figuur 15 een verdeling gemaakt van het aantal misdrijven per 

tijdsspanne van 50 jaar. De eerste periode vormde hierop een uitzondering. Het 

aanvangsjaar werd arbitrair vastgelegd op 1563, omdat in dat jaar de decreten van het 

Concilie van Trente van kracht werden.  
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Figuur 15: Bron: J. De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen 

Antwerpen, Gent en Mechelen tussen 1570 en 1795, Tielt, Veys, 1972, pp. 632-640. 
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De verdeling gaf een duidelijk beeld van de frequentie van optreden doorheen de 

bestudeerde periode van de Gentse officialitiet tegen de seksuele misdrijven. Opvallend 

was dat de meerderheid van de misdrijven zich situeerden binnen de eerste tijdspanne 

(1563-1600). Maar liefst 29 of 57% van de gevallen die behandeld werden in de inventaris 

van De Brouwer waren te situeren in de periode net na het Concilie. Dit viel ook te linken 

aan de bestaande literatuur hierover.
308

  

Net na het Concilie dienden de kerkelijke overheden namelijk streng op te treden tegen de 

misdrijven om ze doelmatig in te perken. De officialiteit opende als het ware een jacht om 

delinquenten op te sporen en ze te vervolgen.
309

 Concubinaat was daarnaast zeer sterk 

ingebakken bij de priesters, waardoor de officialiteit veel meer misdrijven kon opsporen.
310

 

Na verloop van tijd was er een daling merkbaar van het aantal misdrijven, wat vaak werd 

verklaard door een mentaliteitswijziging bij de geestelijken. In het kader van de 

Contrareformatie begonnen de regels en voorschriften door te sijpelen naar alle lagen van 

de bevolking en werden de opgelegde richtsnoeren langszaamaan goed opgevolgd.
311

  

Uit de grafiek in figuur 15 bleek dat gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw en 

de eerst helft van de achttiende eeuw, het aantal misdrijven tegen de celibaatregel het 

laagst was. Na 1750 was er opnieuw een kleine stijging merkbaar.
312

 

In de literatuur werd over het algemeen een zelfde proces beschreven. In de literatuur werd 

een daling van het aantal misdrijven geweten aan de inburgering van het 

contrareformatorisch gedachtegoed en aan de gehoorzaamheid aan kerkelijke normen. De 

meeste auteurs gaven aan dat tussen het laatste decennium van de zeventiende eeuw en de 

eerste helft van de achttiende eeuw de kerkelijke normen het best gerespecteerd werden.
313

  

De beschrijving van de literatuur vertoonde een opvallende gelijkenis met het 

bronnenmateriaal. De stijging van het aantal misdrijven tegen de seksualiteit gedurende de 

tweede helft van de achttiende eeuw, werd in de literatuur vaak geweten aan een 

beginnende ontkerkelijking, waardoor de normen terug iets losser werden gehanteerd.
314
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4.3.1. Opdeling van verschillende misdrijven 

 

In figuur 16 is er een opdeling gemaakt van de verschillende misdrijven tegen het celibaat. 

De bedoeling van de opdeling was niet om het hele arsenaal aan mogelijke misdrijven 

tentoon te spreiden, maar om na te gaan of de misbruiken tegen de geloften van onkuisheid 

zich kenmerkten door een kortstondige of door een eerder duurzame relatie. Bij het 

priesterconcubinaat werd er vanuit gegaan dat de relatie van een eerder langdurige aard 

was, terwijl losse seksuele omgang de misdrijven bevatten die of kortstondig van duur 

waren, of niet exclusief waren. Pastoors die met meerdere vrouwen seksueel verkeer 

hadden, werden in deze categorie opgenomen.  

De derde categorie, die de misdrijven bevatten waarin enkel sprake was van een onwettig 

kind, werd apart beschouwd, omdat niet met zekerheid kon worden besloten wat de aard 

van de relatie was. In een tijdperk waar anticonceptie eerder de uitzondering dan de regel 

was, kwam het vaak voor dat een ongewenste zwangerschap aanleiding gaf tot de 

ontdekking van het misdrijf. Eén enkele seksuele omgang had ongeveer slechts twee à drie 

procent kans op een zwangerschap. Hieruit kon voorzichtig worden geconcludeerd dat een 

zwangerschap duidde op een meer langdurige relatie.
315

 Toch kan de foutenmarge hier 

groot zijn. Enerzijds wordt de seksuele activiteit grondig onderschat, anderzijds hoefde een 

zwangerschap niet altijd te duiden op een langdurige relatie. Daarom hebben we deze 

categorie apart beschouwd, omdat we niet zeker kunnen zijn wat de aard van de relatie van 

de ouders van het kind was. We kunnen stellen dat deze categorie bestaat uit 

twijfelgevallen en daarom niet verder onderwerp van studie zal zijn. 

De laatste categorie vormde ook een categorie van twijfelgevallen, maar van een andere 

aard. Hierbinnen werden de zaken opgenomen waarbij er bijvoorbeeld “verdachte omgang 

met vrouwen” werd opgenomen. De kans bestond dat de zaken enkel bij verdenkingen 

bleven en dat de geestelijke het celibaat nooit had overtreden. Bovendien konden we ook 

hier niet de aard van het misdrijf toekennen (aan de hand van de duur van een relatie). 

De facto kunnen we enkel aan de hand van de eerste twee vermelde categorieën besluiten 

trekken betreffende de aard van het misdrijf. In twintig of in 39% van de gevallen lag geen 

duurzame unie aan de oorzaak van de celibaatovertreding. In veel gevallen had de pastoor 

seksuele omgang met meerdere vrouwen. Een voorbeeld van dergelijke priester was 

Guillielmus van Valckenburgh, pastoor van Baarle. Uit een brief van landdeken Michael 
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Zachmoorter aan de bisschop uit 1655, klaagde de deken over het feit dat de pastoor 

seksuele omgang had met meerdere vrouwen. Dit leverde hem de passende bijnaam op van 

“stier van Baarle”.
316

 

In 31% van de gevallen (16 zaken) kenmerkte het misdrijf zich door het concubinaat, 

waarbij de relatie van een eerder langdurige aard was. De relatie werd bovendien 

gekenmerkt door een vorm van stabiliteit en duurzaamheid en vormde als het ware een 

alternatief voor een huwelijk.
317

 Hoewel concubinaat ook een ernstige zonde van de 

geestelijkheid was, dient wel opgemerkt te worden dat het concubinaat minder aanstoot 

gaf. Zowel de bevolking als de autoriteiten accepteerden eerder het concubinaat, dan de 

kortstondige, overspelige of incestueuze affaires van de pastoors.
318
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Figuur 16 Bron: J. De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, 

Gent en Mechelen tussen 1570 en 1795, Tielt, Veys, 1972, pp. 632-640. 

 

 

Veel kon aan de hand van deze opdeling niet worden besloten. Het aantal duurzame 

relaties en losse seksuele contacten van geestelijken hielden elkaar quasi in evenwicht.  

In figuur 17 is een opdeling gemaakt van de twee categorieën, vergeleken per tijdsperiode. 

De twee categorieën, die in figuur 16 uit twijfelgevallen bestonden, zijn in figuur 17 niet 

meer in beschouwing genomen. 
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Figuur 17 Bron: J. De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, 

Gent en Mechelen tussen 1570 en 1795, Tielt, Veys, 1972, pp. 632-640. 

 

 

Opvallend in figuur 17 was dat er zich een grote verschuiving voordeed qua aard van de 

relatie doorheen de tijd. Voor 1600 kenmerkte het leeuwendeel van de misdrijven van de 

geestelijken zich door een min of meer stabiele verhouding. Na 1600 keerde dit om en 

konden we vaststellen dat de misdrijven zich eerder kenmerkten door losse of kortstondige 

seksuele contacten.
319

 

De verklaring is al meermaals gegeven. Na het Concilie van Trente was het concubinaat 

sterk ingebakken bij de clerus en dat kon niet van de ene dag op de andere veranderen. Het 

is dan ook logisch dat er meer zaken van concubinaat werden vastgesteld door de 

autoriteiten.
320
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4.3.2. Bestraffing 

 

In het laatste onderdeel van deze scriptie gaan we na hoe de bestraffing van de misdrijven 

verliep. We vroegen ons af welke straffen er mogelijk waren, wat hun doel was en of er 

zich opnieuw een verschuiving voordeed naar gelang de periode.  

De opdeling is gebeurd aan de hand van twee periodiseringen. Enerzijds zijn de straffen 

voor 1600 apart beschouwd, omdat die periode (1563-1600) de periode was die 

gekenmerkt werd door een strenge navolging van de maatregelen van het Concilie van 

Trente.
321

 Anderzijds zijn ook de strafmaten van de zeventiende en achttiende eeuw apart 

beschouwd. Die periode is veel langer dan de eerste, maar een opdeling per 50 jaar zou de 

representativiteit niet ten goede komen. Voor de periode 1700-1750 werd er bij wijze van 

voorbeeld, slechts in één geval melding gemaakt van een overtreding. Aan de hand van dat 

ene misdrijf besluiten trekken van de aard van bestraffing, zou een grote kans geven op een 

vertekend beeld.  

Voor 1600 werden 36 straffen opgelegd, in de tijdspanne tussen de zeventiende en 

achttiende eeuw werden er 27 straffen uitgesproken. We dienen wel op te merken dat er in 

bepaalde gevallen meerdere straffen werden opgelegd. Hierdoor zijn er meer straffen 

opgenomen dan dat er overtredingen waren. Als een geestelijke meer dan één straf kreeg, 

werden beide straffen opgenomen in de grafiek hieronder. 

De straffen zijn min of meer geordend van minder streng naar steng. Boetes werden vaak 

niet gezien als een straf, maar als een vorm van een taks die men diende te betalen voor het 

hebben van een bijzit.
 322

 Hierboven werd al aangehaald dat die vorm van bestraffing 

weinig effect had bij de beteugeling van de seksuele misdrijven, aangezien het 

rechtssysteem meer mee had van een winstgevend instrument dan van een goed 

functionerende jurisdictie.
323

 Bovendien was de boete geen absolute straf, maar was er 

plaats voor onderhandeling over de geldsom. Er situeerde zich namelijk een probleem in de 

idealen van de post-Tridentijnse Kerk. De presentatie was een belangrijk verschijnsel van 

de Kerk. Na Trente moest de priester zich onderscheiden van het gewone volk, door zich 

ondermeer voorbeeldig te gedragen en het celibaat op te volgen, maar het onderscheid 

moest ook gekenmerkt worden door een verschil in de materiële toestand van de 

geestelijkheid. De kledijvoorschriften voor de clerus voorzagen dat de priesters zich 

uitstegen boven het volk. Dit paste duidelijk in de katholieke propaganda van de zestiende 
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eeuw. Het probleem hieromtrent was dat de boete voor de clerus niet te hoog mocht zijn, 

zodat zij nog steeds kledij konden aankopen die pasten volgens het presentatie-ideaal.
324

 

Deze vorm van onderhandeling paste ook in een vorm van mildheid bij de katholieke Kerk, 

al hing die mildheid af van verschillende factoren. Een priester uit een dorp die te dicht lag 

bij een protestants gebied kon minder rekenen op die mildheid, want daar lag de prioriteit 

van de katholieke kerk bij een voorbeeld te stellen en geen kans te bieden aan de 

Protestantse propaganda.
325

 

Publieke straffen waren gericht op de vernedering ten aanzien van het volk. Hierbinnen 

konden nog verschillende gradaties worden opgesteld. Publiek vergiffenis vragen was de 

lichtste variant, maar dit kon aangedikt worden door de delinquenten bijvoorbeeld een 

vernederende houding te laten aan te nemen (blootshoofds en geknield zitten).
326

  

Vasten was een straf die meestal werd opgelegd in combinatie met andere straffen. Zo 

werden er vaak gevangenisstraffen uitgesproken, waarbij er op bepaalde dagen diende 

gevast te worden. Vasten hield in dat men op water en brood leefde. Gevangenisstraffen 

behoorden bij de zwaardere straffen.
327

  

De zwaarste straffen voor geestelijken hielden ondermeer in dat zij hun beneficies werden 

afgenomen, waardoor de geestelijke het recht verloor op de inning van tienden en hij geen 

rechtsreekse inkomsten meer verkreeg.  

Als laatste werd er in bepaalde gevallen een excommunicatie of verbanning uitgesproken. 

Dit was de hoogste strafmaat die de geestelijken konden krijgen. Naast hun verlies aan 

inkomsten en bestaansrecht werd de zondaar ook moreel verworpen door de 

kerkgemeenschap en werd hij  uitgesloten van de maatschappij.  
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Figuur 18 Bron: J. De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, 

Gent en Mechelen tussen 1570 en 1795, Tielt, Veys, 1972, pp. 632-640. 

 

 

Aan de hand van figuur 18 kunnen we een duidelijke verschuiving opmerken in de aard 

van de bestraffing. In de zestiende eeuw werden er in de meerderheid van de gevallen 

boetes opgelegd aan de geestelijken die hadden gezondigd tegen de celibaatregel. 

Daarnaast waren publieke straffen en vasten de meest geconsulteerde vormen om de 

overtredingen te bestraffen.
328

 Volgens Laqua lag net hierin het probleem binnen de Kerk 

om de seksuele misdrijven in te perken. De straffen hadden niet het gewenste effect en 

zorgde niet voor een effectieve beteugeling (Cf. Supra).
329

  

Vanaf de zeventiende eeuw kon men een verschuiving opmerken in de aard van de 

bestraffing. Opvallend vooral was de terugval van opgelegde boetes. Ook publieke straffen 

kwamen nog slechts in zeldzame gevallen voor. In de plaats werd er meer beroep gedaan 

op de meer strengere maatregelen uit het arsenaal van straffen. Tijdens de zeventiende en 

de achttiende eeuw werden gevangenisstraffen het meest gehanteerd, daarop gevolgd door 

afnames van beneficies en excommunicaties. 
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De oorzaken van deze verschuivingen in de aard van de bestraffing waren meerledig. Eerst 

en vooral dient opgemerkt te worden dat na de uitvaardiging van de Tametsi-decreten er 

heel veel geestelijken in concubinaat leefden. Het grote aandeel van delinquenten kon een 

beweegreden zijn dat de autoriteiten meestal boetes oplegde, omdat ze niet alle priesters 

streng konden straffen. De Kerk had de steun van de geestelijken namelijk nodig bij de 

verspreiding van het contrareformatorisch gedachtegoed. Mogelijk zagen de kerkelijke 

autoriteiten ook in dat de beteugeling van misdrijven tegen het celibaat niet eenvoudig zou 

verlopen en paste men een vorm van overgangsperiode in, waarbij er rekening werd 

gehouden dat er zich eerst een mentaliteitswijziging diende voor te doen bij zowel de 

geestelijken als de bevolking. Tijdens de overlappingsperiode kon wat minder streng 

worden omgegaan en was men milder tegenover de geestelijken (Cf. Supra).  

Anderzijds viel er ook een verklaring te zoeken bij de evolutie van het priesterbestand. In 

het bisdom Gent, maar ook in andere bisdommen, was er tijdens de zestiende en aan het 

begin van de zeventiende eeuw een tekort aan priesters. Zodoende was het moeilijker om 

een priester te ontheffen uit zijn ambt of om hem te verbannen, want er was meestal geen 

directe opvolger te vinden voor de pastoor.
330

 Vanaf het eerste kwart van de zeventiende 

eeuw deed er zich een stijging voor in het priesterbestand. In de achttiende eeuw had men 

zelfs te maken met een overaanbod aan priesters.
331

 Het kwam dus wel vaker voor dat op 

het einde van de zestiende eeuw of aan het begin van de zeventiende eeuw een priester op 

post kon blijven ondanks het bekend was dat hij openlijk in concubinaat leefde. Door het 

gebrek aan priesters werd hij niet gestraft, op voorwaarde dat hij de zielzorg van de 

parochie goed onderhield.
332

 Een overaanbod aan priesters maakte het voor de autoriteiten 

makkelijker om priesters te verbannen of te ontslaan. Er waren immers genoeg kandidaten 

om hem op te volgen. Bovendien kon men door het grote aanbod aan priesters, die 

geestelijken aanstellen die wel het goede voorbeeld gaven aan hun volgelingen. Priesters 

die over de schreef gingen, was men liever kwijt dan rijk. Door het uitspreken van de 

strenge straffen, kon men ook een voorbeeld stellen naar de andere pastoors.
333
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Het doel van de bestraffing was meerledig. Ten eerste diende de straf ertoe om de 

schuldige tot inkeer te doen komen. De wetsovertreder zou daarna opnieuw op het rechte 

pad van de kerkelijke gehoorzaamheid wandelen. De verschillende gradaties in de 

bestraffing droegen hierbij toe. Als eerste stap werd er een vermaning gegeven om de 

overtreder duidelijk te maken dat hij het verkeerde pad bewandelde. Stuurde een priester 

zijn meid na de vermaning weg, dan was het probleem voor de Kerk opgelost. Werd er 

echter geen gehoor gegeven aan de waarschuwing, dan diende de volgende stap die iets 

strenger was, te worden genomen. Tenslotte, na herhaaldelijke pogingen om de geestelijke 

tot inkeer te brengen, zou de zaak door de officialiteit worden gebracht.
334

  

Bij Laurentius Kieckepoost werd dit stappenplan duidelijk. Het stappenplan werd echter 

niet gevolgd door de promotor, door wie de pastoor niet in stilte werd vermaand, maar er 

integendeel een publiek schandaal werd gevoed. De “broederlijcke ende charitative 

vermaeninge”
335

, die de bisschop normaal diende toe te passen om de pastoor terug op het 

rechte pad te zetten, werd hierbij overgeslaan. Mede daardoor werd het beroep dat de 

pastoor aantekende, gerechtvaardigd.
336

 

Het tweede doel van de strafbepaling was het wegnemen van de ergernis. Men trachtte de 

ergernis weg te nemen door een clausule op te nemen in het vonnis dat de delinquenten 

niet in de overtreding mochten terugvallen. Recidivisme werd afgekeurd en onder 

bedreiging van een strengere straf diende de clausule het hervallen in de overtreding tegen 

te gaan. Het verbod om nog samen te zijn met een vrouw was een typisch voorbeeld van 

dergelijke clausule. De ergernis probeerde men weg te nemen door strenger op te treden, 

wanneer bleek dat de vrouw toch nog bij de pastoor inwoonde.
337

  

Arnoldus Carijn, pastoor te Latem, werd verboden om nog omgang te hebben met een 

vrouw. Ondanks het verbod, waren ze nog ongeveer acht à negen keer samen gezien. Het 

verbod om nog samen te zijn, werd opnieuw bevestigd, ditmaal onder bedreiging van de 

afname van zijn beneficie.
338

  

Een derde oogmerk in de bestraffing was om een waarschuwend voorbeeld te stellen naar 

andere potentiële overtreders. Gedurende de zeventiende eeuw speelde die doelstelling een 

belangrijke rol. Vooral de publiek vernederende straffen kunnen hierbij gerekend worden. 
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De vernedering van de overtreder kon een afschrikkingelement betekenen voor anderen.
339

 

Aan het begin van de zeventiende eeuw gebruikten de autoriteiten van Münster de 

schandpaal en verbanning, om de vrouwen die met de pastoor in concubinaat hadden 

geleefd te bestraffen. De vernederende straffen demonstreerden aan de bevolking welke 

gevolgen het samenleven met een lid van de clerus met zich meebracht.
340

  

Joannes van Brugghe, priester van Meigem, werd in 1589 verplicht om blootsvoets en 

blootshoofds, met een brandende kaars in de hand, geknield de hoogmis bij te wonen en 

luidkeels om vergiffenis te vragen.
341

  

 

Volgens Heinz Schilling kon het arsenaal aan mogelijke straffen hun doel niet bereiken. 

Hij heette het proces de „criminalization of sin‟, waarbij boeteoplegging en vasten als 

compensatie werden opgelegd voor de begane zonden. Het primaire doel van het straffen 

werd hierdoor uit het oog verloren. Berouw of het bewustzijn dat de geestelijke een fout 

had gemaakt, werd ondergeschikt aan het idee van compensatie. Volgens Schilling had de 

kerk dan ook blijven vasthouden aan een middeleeuwse jurisdictie, die niet het gewenste 

effect kon bereiken.
342

  

Na het Concilie van Trente was inderdaad merkbaar dat men de compensatiestraffen 

(vasten, boete) verder toepaste. Dit maakte het moeilijk om de vastgeroeste gewoontes van 

geestelijken die voor het Concilie van Trente in groten getale in concubinaat leefden, te 

doen verdwijnen. Vanaf de zeventiende eeuw deed er zich een kentering voor in de aard 

van bestraffing, waarbij berouw en schuldgevoel centraler kwamen te staan. Vanaf toen 

was er ook een daling merkbaar in de seksuele misdrijven van de clerus.  

 

Tenslotte kunnen we ons nog afvragen hoe het zat met de bestraffing van de concubines? 

Waar na de Lateraanse Concilies de focus werd gelegd op de bestraffing van de 

concubines, verschoof de focus in de vijftiende eeuw naar het straffen van de priesters.
343

  

Kelleher beschreef in haar artikel echter dat de concubines ook na de Lateraanse Concilies 

slechts in zeldzame gevallen werden gestraft. Hoewel het in theorie zeker mogelijk was om 

zowel de pastoor als de concubine te bestraffen, richtten de autoriteiten zich in de praktijk 
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vooral op de misdrijven van de clerus, althans wat uit haar bronnen kon opgemaakt 

worden.
344

 

In Münster was de situatie danig anders. Het mikpunt van de bestraffing van het 

priesterlijk concubinaat bleef zelfs tot in de zeventiende eeuw bij de concubines liggen. Tot 

dan werden de concubines zwaarder gestraft dan de pastoors. Priesters kregen immers 

spirituele begeleiding via God en de Kerk. De vrouwen konden op die begeleiding niet 

rekenen.
345

   

Blijkbaar traden in de bestraffing regionale verschillen op. Voor de studie op de casus van 

het bisdom Gent, kunnen we stellen dat concubines slechts in zeldzame gevallen werden 

gestraft. Een uitzonderlijk geval waarbij een vrouw werd bestraft, was dat van Margareta 

Blanckaert die ontmaagd was geworden door pastoor Simon Goethals. Zij moest als straf 

een kaars processiegewijs offeren. Over Goethals zijn straf was niets bekend.
346

 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de Kerk de beteugeling van het concubinaat en van de 

seksuele misdrijven als een ernstige zaak beschouwden. Niettegenstaande de wil tot de 

inperking van de overtredingen bleef de Middeleeuwse jurisdictie toegepast worden, wat 

de effectieve beteugeling danig bemoeilijkte. Pas vanaf de zeventiende eeuw deed er zich 

een kentering plaats in de aard van de bestraffing. Vanaf dan viel ook op dat de 

beteugeling effectief plaatsgreep en er zich een opmerkelijke daling voordeed van het 

aantal misdrijven. 
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5. Algemeen besluit 
 

“Temidden van een witte kudde valt zelfs één enkel zwart schaap al erg op.”
347

 

 

Het citaat van de Nederlandse Petty Bange is gepast en sluit nauw aan bij de bevindingen 

van deze scriptie. Het citaat toont namelijk aan dat ondanks de verwachtingen die we 

hadden voor we het onderzoek in september 2009 aanvingen, het zedelijk leven van de 

pastoors uit het bisdom Gent tijdens de zeventiende en achttiende eeuw niet als 

„erbarmelijk‟ kon worden omschreven, zoals Edouard de Moreau de toestand voor het 

Concilie van Trente omschreef. 

Het Concilie van Trente (1545-1563) speelde dan ook een enorm belangrijke rol in de 

disciplinering van de clerus. Hoewel de beteugeling van het priesterconcubinaat niet van 

de ene op de andere dag geschiedde, vormde het concilie het startpunt van de bestrijding 

van seksuele misdrijven van de geestelijkheid. Vanaf de zeventiende eeuw nam het aantal 

misdrijven tegen het celibaat af. Het Concilie van Trente bereikte, zij het pas na verloop 

van tijd, haar doel. Dit betekende evenwel niet dat er geen problemen meer optraden met 

geestelijken. Hoe groot en streng de vervolging ook was, er bleven pastoors schuldig 

bevonden aan celibaatschendingen.  

Door de afname van het aantal misdrijven slaagde de Kerk ook in haar doel om de 

protestanten minder aanzetten tot propaganda te kunnen geven. Indien er toch een zaak aan 

het licht kwam, lag de eerste bezorgdheid van de kerkelijke autoriteiten erin om de zaak zo 

weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven. 

De beschuldiging en de formulering van een aanklacht was een noodzakelijke voorwaarde 

tot het openen van een zaak. De aanklacht kon door een resem van mogelijkheden worden 

gecreëerd. Visitatieverslagen waren er ondermeer op gericht om pastoors te controleren in 

hun dagelijkse leven. De observatoren die de visitatieverslagen opmaakten, ondervroegen 

de bevolking over de levenswandel van de pastoor, die hierdoor in moeilijkheden kon 

worden gebracht. Toch viel op dat slechts een minderheid van de zaken aan het licht was 

gekomen door de verslagen zelf. 

Belangrijker was de rol van de bevolking in het priesterconcubinaat. Hoewel in het 

algemeen gezien de parochianen het concubinaat accepteerden, kwam het wel vaker voor 
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dat de bevolking aan de basis lag van de vervolgingen van de pastoors. Enerzijds kon de 

aangifte onvrijwillig gebeuren. Door aanhoudende geruchten of roddels die een ruime 

verspreiding kenden, kon de officialiteit worden ingelicht over de misstanden van de 

clerus. Bij een onvrijwillige aangifte of indien de priester via andere kanalen in opspraak 

werd gebracht, kon de bevolking de bescherming van de pastoor op zich nemen. Dit is 

opnieuw een aanwijzing dat het concubinaat in wezen geen struikelblok vormde voor de 

bevolking. Belangrijker was dat de pastoor zijn werk naar behoren uitoefende. 

Anderzijds kon de bevolking moedwillig de pastoor aangeven. Hoewel opviel dat de 

problemen voor de parochianen zich in de meeste gevallen niet situeerden rondom de 

seksuele sfeer, gebeurde het vaak dat de seksuele misdrijven werden „gebruikt‟ om een 

priester in een slecht daglicht te plaatsen. Ook bij de processen scheen dit door, wanneer 

tal van andere misdrijven werden opgesomd bij de bestaande aanklachten. 

Pastoors die voor de officialiteit dienden te verschijnen, legden zich in veel gevallen niet 

zomaar neer bij de gang van zaken. Zowel in de literatuur als in de processen bleek dat 

machtsverwerving en invloedsvergaring belangrijke aspecten waren in de vervolgingen. De 

macht van de geestelijke rechtbank kon gecontesteerd worden door netwerken en allianties 

op touw te zetten, of door beroep aan te tekenen. Door de inschakeling van de „juiste‟ 

personen kon een pastoor de zaak in zijn voordeel trachten te pleiten.  

 

Bij de beschrijving van de voorgaande situaties, zijn we steeds uitgegaan van de 

aanwezigheid van seksuele daden. Het priesterconcubinaat draagt echter een grote vorm 

van ambiguïteit in zich mee. Concubinaat focust zich dan ook op twee verschillende 

elementen. Enerzijds omvat de definitie “het samenwonen van man en vrouw, zonder dat 

ze gehuwd zijn”, anderzijds kan de definitie zich richten op de geslachtsgemeenschap 

tussen de man en vrouw die samenleven. In het geval van onze casus, bleek het 

onderscheid niet altijd even duidelijk te zijn. Indien een dienstmeid inwoonde bij de 

pastoor kon men spreken over concubinaat, gezien de meid en de pastoor samenwoonden, 

hoewel het seksuele aspect niet steeds aanwezig hoefde te zijn. De relatie was in dat geval 

puur zakelijk gericht.  

Door de status animarum en de volkstellingen te onderzoeken, konden we vaststellen dat 

gemiddeld zestig tot tachtig procent van de pastoors een meid hadden die bij hun 

inwoonde. De pastoorsmeiden vormden een aparte categorie van dienstpersoneel en waren 

niet gelijk te schakelen met het algemeen beeld van het dienstpersoneel in Vlaanderen 
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tijdens het Ancien Régime, zowel op het gebied van leeftijd, op het gebied van het 

tijdskarakter van de dienstarbeid, als op het belang voor hun werkgevers. 

Pastoorsmeiden vervulden een aanzienlijke rol binnen het pastorale huishouden. Zonder te 

spreken over de eventuele emotionele band die de meiden hadden met hun werkgever, was 

hun belang groot ten opzichte van de pastoors. Het belang van de meiden toonde zich het 

best aan bij de studie van de testamenten van geestelijken. Bijna 40% van de meiden 

kregen een erfenis bij het overlijden van hun werkgever. De schenkingen waren van 

uiteenlopende aard. Geldschenkingen, schenkingen in natura, loonuitbetalingen of 

lijfrentes waren de meest voorkomende categorieën. Uit de geldschenkingen konden we 

uitmaken dat de schenkingen niet uiterst groot waren, maar dat deze ook niet 

verwaarloosbaar waren. De conclusie was dan ook dat meiden een aanzienlijke betekenis 

vervulden voor de pastoors. Pastoors waren de meiden veel dankbaarheid verschuldigd en 

zorgden er dan ook voor dat hun werk en trouwe dienst beloond werd. 

 

Met dankbaarheid zijn we de scriptie begonnen en wensen we hem ook af te sluiten. 

Zonder de pretentie te hebben dat er wereldschokkende bevindingen werden geformuleerd, 

hopen wij toch geschetst te hebben dat de pastoorsmeiden een aparte categorie vormden in 

de Vroegmoderne maatschappij en dat die meiden niet zomaar gelijkgeschakeld konden 

worden met ander dienstpersoneel. Hoewel, zoals ik in de proloog al stelde, veel mensen 

bekend zijn met de beeldvorming over pastoor en hun meiden, is het verwonderlijk dat er 

in de Nederlanden nog geen uitgebreide en diepgaande onderzoeken zijn gewijd naar die 

specifieke groep vrouwen en hun relatie met de pastoors. We mogen dan ook verhopen dat 

de aanzet hiertoe bij dezen is gegeven, gezien er zeker nog mogelijkheden zijn om de 

studie verder en dieper te onderzoeken. 
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Opgave van bronnen en literatuur 
 

Onuitgegeven bronnen 

 

Beveren, Algemeen Rijksarchief 

 

 Fonds Scheldedepartement 

  2670-2675  Bevolkingstellingen, 1796. 

  6083-6088  Register Bevolkingstellingen, 1796. 

  6093-6103  Register Bevolkingstellingen, 1796. 

 Archief van de Sint-Martinuskerk te Beveren. Oud bestand (1353-19
de

 eeuw) 

  1-4   Status Animarum, 1670, 1673, 1676. 

Archief van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Overmere. Oud Bestand 

(1520-1781)  

  48   Status Animarum, 1687. 

Archief van de Sint-Jacobskerk te Kemzeke. Oud bestand (1394-1836) 

5-11 Status Animarum, 1762, 1766, 1771, 1774. 

 

Gent, Algemeen Rijksarchief 

 

 Archieven van Oostvlaamse kerkfabrieken (oud regiem). Sint-Laureins 

3 Status Animarum, 1736. 

Archieven van Oostvlaamse kerkfabrieken (oud regiem). Lovendegem 

1 Satus Animarum, 1757. 

Archieven van Oostvlaamse kerkfabrieken (oud regiem). Watervliet 

1 Status Animarum, 1758, 1764. 

Archieven van Oostvlaamse kerkfabrieken (oud regiem). Waarschoot 
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Bijlage 1: Getuigenverhoor van dokter Joos Somers en Pieternelle Thienpondt, 

1772 

 

“Meester Joos Josephus Somers, licentiat in de medicijnen binnen dese stad, soone van 

Mre. Joannes Gilbert, oud 45 jaeren, oorconde gedaeght provisionelijck gehoort ende 

gheexamineert, seght ende verclaert onder eed bij hem ontlocken naer sig te hebben 

gerecoleert op de circumstantien van de staeten relatief tot de ondervraeghinghe van 

officie weghen hemgedaen ter comparitie van den 9 deser, waerachtig te wesen dat ledent 

18 maenden salvo justo sonder den preciesen tijd te connen declareren bij hem is 

gecommen t‟sijnen huyse, seker vrauwspersoon de welke hij verstaen hadde alsdan te sijn 

de dienstmaerte van heer ende meester Kieckepoost, actuelyck pastor van Gaevere ende 

genaemt te sijn met haeren voornaemVerone, sonder dat aen hem deposant bekent is 

haeren toenaeme, de welke claeghde van onpasselijckheyt ende pijne in de borst ende 

maeghe, waerop hij deposant haer voorgeschreven heeft eene aederlaeting ende eenige 

medicamenten om de maeghe te stercken. An hem vertelt sulke voorts ghecomen hebbende 

de selve Verone hadde eene groote alteratie op het veldt door dien aldaer vervolgt was van 

eenen manspersoon sij voor vaegebond aensagh ende dat daerdoor haer regels ofte 

maenstonden opgesleghen waerna  sijnde de selve Verone alsdan uyt s‟deposants huyse 

vertrocken. Dat het ook waer is dat van twee à drij maenden daer naer sij Verone 

wederom is ghecommen s‟deposants huyse alwaer ook in sijne absentie was gebraght 

eenen brief aen hem deposant geschreven bij den voorn. heere pastor van Gaevere bij den 

welken hij den deposant versochte van het voors. meysen naukeurig te examineren ende 

aen hem pastor te communiqueren wat hij deposant was oordeelende van den staet van het 

voors. meysen. Dat hij deposant alsdan het voors. meysen naukeurig heeft gheexamineert 

ende volghens de onderighte van sijne wetenschap gheoordeelt heeft dat sij swangher was 

ende dat hij het selve aen haerheeft aengeseyt, waerop de selve Verone hem heeft 

gheantwoort dat sij ook geloofde swangher te wesen. Haer aenraedende tot conservatie 

van haer eere te trauwen met den persoon die haer hadde bekent, waerop de selve Verone 

heeft gherepliqueert dat saeke wel hadde geweest bij soo verre sij den daeder van haer 

staende te baeren kindt hadde gekent. Waerop den deposant, verwondert sijnde, haer heeft 

aengeseyt dat sij natuerlijck moeste weten met wat manspersoon sij te doen hadde gehad. 

Waeromtrent de voors. Verone in voorder detail tredende aen hem deposant heeft verclaert 

dat op sekeren tijd den voorn. heere pastor haeren meester haer ontrent den avond hadde 

aengeseyt dat hij des anderendaghs met het krieken van den dagh naer Ghendt stond te 
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vertrecken ende dat sij hem vroeg moest wecken ofte doen wecken ende hem thee 

besorghen voor sijn vertreck. Dat sij de voors. commissie aenveerd hebbende ende den 

heer pastor slaepen gegaen sijnde, haer in het werck heeft gestelt om het thin van haeren 

meester te schueren ende aldus op te blijven om haer meester vroegh te connen wecken, 

gelijck sij gedaen heeft. Dat den pastor vertrocken sijnde hebbende in sijn huys gelaeten 

eenige wercklieden. Sij Verone, overvallen sijnde van den vaeck haer heeft geleyt in den 

stal van den pastor om eenige tijd te slaepen ende aldaer in slaep gevallen sijnde dat sij 

gewaer geworden is dat iemand ontrent haer lichaem was. Alswanneer sij meynende te 

roepen om hulpe, haer sulke belet is gheworden door dien den persoon bij haer wesende 

haeren voorschoot over haer hooft heeft geworpen ende midderen tijd haer vleeschelijck 

hadde bekent. Ende dat sij gheen ander oorsaeke van haer bevrughtinge en conde noghte 

en wiste te declareren als de voorschreven circumstantien waer naer sij Verone uyt 

s‟deposants huyse is vertrocken, hebbende den deposant haer mede gegeven eenen brief 

waerbij hij deposant declareerde dat hij den selven heere pastor mondelinge moeste 

spreken. Dat drij à vier daegen daer naer den voorn. heer pastor naer Ghend gecommen 

sijnde hem deposant is commen spreken ten huyse van Sr. Coppens, apoteker ende drogist 

in de Veldstraete, alwaer den deposant par occasie was alswanneer den deposant ter 

presentie van den selven Sr. Coppens aen den voorn. heer pastor heeft geseyt dat sijn 

meysen absolutelijck bevrucht was volghens sijn oordeelen ende haere bekentenissen. 

Waarop den heer pastor in gramschap geschotten sijnde heeft geseyt dat hij haer t‟seffens 

uyt sijnen huyse soude hebben ghesonden. Waerop den deposant hem pastor gevraeght 

hebbende of hij aen het meysen eenige teekenen van libertinagie hadde ghesien ende den 

pastor geantwoort hebbende van neen ende dat sij haer altijd eerlijk hadde gedraeghen, 

heeft hij deposant den voorn. heere pastor ter assistentie van den voorn. sieur Coppens 

traghten te beweghen dat hij sijn meysen niet seffens en soude wegh jaeghen maer eene 

behulpsaeme hand leenen om de eere van sijn meysen te conserveren ende te besorghen 

haere verlossinge. Dat hij deposant voor soo veel hem aengonck remitteerde de 

honorairen van sijne gedaen visiten ende dat Sr. Coppens ook soude remitteren het ghone 

hem toequamp over de geleverde medecijnen hebbende den deposant met den voorn. Sr. 

Coppens naer veel teghenspreken van den heere pastor hem eyndelinge soo verre 

beweeght dat den voorn. heere pastor heeft geseyt dat hij ten eenighen titel van almoese 

ende tot conservatie van de vrucht, midtsgaeders de eere van het voors. meysen ist soude 

contribueren. Waermede den pastor is vertrocken hebbende den deposant daer van 

onderhoort dat de voorn. Veronne ontrent Rijssel soude verlost sijn van kinde ende van de 
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saeke niet voorder wetende, sluyt sijne depositie de welke hij naer prelecture heeft ondt. 

Joos. Jos. Somers.”
348

 

 

“Petronelle Thienpondt f.a. Jois geborten van Nazareth, jonghe doghter, oud 37 jaeren, 

als dienstmaerte woonende bij mijnheer Goethals priester ende prost van Bervelde, 

oorconde gedaeght, preparatoirelijk gehoort ende in eede gestelt seght, thuyght ende 

verclaert dat sij ten jaere 1770 als dienstmaerte is ghaen woonene wijnige daegen naer 

alle heyligen ten huyse van heer ende M.er. Kiekepoost, pastor der prochie van Gavere 

alwaer alsdan ook was woonende als meysen Veronica Daeghers, met de welke sij 

comparante ten selven huyse heeft gewoont tot saeterdaeghs naer beloken Paesschen van 

den jaere 1771. 

Dat het waerachtig is dat sij compte geduerende den tijd dat sij ten voors. huyse met de 

voors. Veronica heeft gewoont, gesien ende ondervonden heeft dat den voorn. heere pastor 

voorde voors. Veronica respect ende genegentheyt was hebbende ende dat hij de selve 

leerde spellen, lesen ende schrijven. Dat sij comparante ook ondervonden heeft ende selfs 

uyt den mond van den voors. heere pastor heeft verstaen dat hij de voors. Veronica 

claegende van onpasselijkheyt des morghens in haer bedde hadde ghaen besoeken ende 

haer gevonden hadde ligghende sweeten ende an haer daerom hadde ghepermitteert in 

haer bedde te blijven. Dat sij ook ondervonden heeft dat de voors. Veronica van tijd tot tijd 

met den voorn. heere pastor te saemen ende sonder bijwesen van andere persoonen is 

geweest in sijne eetplaetse somptijds om aen den selven te doen rekeninge van het ghone 

sij voor hem hadde verschotten ende dat de deure van de eetcaemer gesloten was soo 

noghtans dat den sleutel daer op was stekende ende mitsdien lightelyck conde open gedaen 

sonder noghtans gesien te hebben datter tusschen de voors. Veronne ende den pastor iets 

onbehoorlijk was geschiedende. Dat het ook waer is dat geduerende den tijd van haere 

woonste met de selve Veronne sterck vromde tot soo verre dat sekere doghter genoemt 

Anna Marie Royaert geweest sijnde van de gespeten van de voors. Veronne ende 

gecommen sijnde in de voors. pastorije aende comparante heeft geseyt dat sij geloofde dat 

de selve Veronne bevrucht was, het welke aende comparante ook eens is geseyt geworden 

door s‟comparantens suster Marie Thienpondt, woonende met haere ouders tot Nazareth 

de welke daer bij voegde dat haer doght aen den ganck van de voorseyde Veronne datter 

bij haer int schuyde, waer t‟sedert de comparante ook achterduncken heeft gehad. Dat sij 

Veronne waerlijck bevrucht was. Dat het waerachtig is dat den kneght van den heere 
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pastor verhuyst sijnde, ghemelde Veronne heeft bestelt ende opgepast met den heere pastor 

sijne peirden ende dat sij te saemen dickwils sijn geweest inden peirdenstal. Dat het 

insgelijke waer is dat omtrent het eynde van den tijd dat de voors. Veronne met de 

comparante inde gemelde pastorye hadde ghewoont sij Veronne aen haer comparante 

heeft geseyt dat sij haer Fransch ginck leeren, seggende dat sij tot dies stonde te ghaen 

woonen tot Doornick, Rijssel ofte tot Duay. Dat het ook van s‟comp(aran)tens kennisse is 

dat de selve Veronne uyt de pastorije is vertrokken saterdaeghs van belocken Paesschen 

s‟morgens tusschen 9 ende 10 uren naer de stad Ghendt soo sij seyde om voorders haer 

Fransch te gaen leeren. Dat eenige daegen naer haer vertreck den voorn. heere pastor aen 

de comp(aran)te heeft geordonneert het lijnwaet ende de kleederen van de voors. Veronne 

de welke sij inde pastorije hadde gelaeten bij een te doen ende te packen gelijck sij 

comp(arant)e gedaen heeft, welk pack den selven pastor dor den voerman N. Dossche heeft 

doen transporteren naer Ghendt. Dat het waer is dat de voors. Veronne vertrocken sijnde 

binnen de prochie van Gaevere ontstaen is een publiecq gerughte dat de voors. Veronne 

was vertrocken om haer pack te schudden ende dat den pastor publiekelijck waert befaemt 

van d‟oorsaeke te wesen van haere bevrughtinge, van al welke de comparante rapport 

gedaen hebbende aen den selven heere pastor, heeft hij aen de comparante geantwort dat 

hij dien klap niet en conde beletten ende dat het wel waer conde wesen dat de voors. 

Veronne bevrugt was mits sij al overal hadde geloopen. Hebbende de comparante ook 

hooren seggen van andere menschen dat de voors. Veronne hadde gebadineert met de 

wercklieden die in de pastorije hadden gevroght den sommer van haer vertreck. Dat het 

ook waer is den voorn. pastor het voors. gerughte van de bevrughtinge van de selve 

Veronne gehoort hebbende aen de comparante geseyt heeft: is het waer dat sij bevrught is, 

sij is eene groote deugeniete dat sij mij sulke niet en heeft geseyt. Dat het ook waerachtig 

is dat de voors. Veronne niet noodig en was om den dienst van het huyshouden van den 

selven pastor te doen mits sij comparante daer toe alleene suffissant was ende dat de selve 

Veronne haer meest occupeerde met spinnen ende dat den heere pastor de comparante 

gehuert hebbende haer heeft aengeseyt dat hij de voors. Veronne soude hebben laeten 

weghghaen als sij wilde. Waermede sluytende haere depositie heeft bij de sleve naer 

voorlesinge gepersisteert ende dese ondt. Pitronelle Thienpont.”
349
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Bijlage 2: Status Animarum   
 

Naam gemeente jaartal inwonenden leeftijd functie aantal inwoners 

Sint-Laureins 1736 Petronella De Calvere  38 dienstmeid 1719 

    Joannes De Vos  31 vicepastor   

Lovendegem 1757 Jacobus Franciscus 43 pastoor 2731 

    Joannes De Geldere  35 vicepastoor   

    Theresia Martina  35 zus van de pastoor   

    Catharina Verbeke  39 Familie   

    Jacobus Verschorren  22 Familie   

Watervliet 1758 Jacob Verduyn   pastoor niet gekend 

    Franciscus Huberti Kleemaeyer   onderpastoor   

  1764 Jacob Verduyn    pastoor 1330 

    Petris Hermie   onderpastoor   

    Isabella Clara Declerck  34 dienstmeid   

    Maria Vrambout   Familie   

Waarschoot 1777 J. Pauwels   pastoor 4000 

    J. Poppe   onderpastoor   

    Marie Isidora De Vos   dienstmeid   

Machelen 1713 Carolus Francois   onderpastoor 201 huishoudens 

  1722 Thomas Barry   pastoor 1070 

  1726 Thomas Barry   pastoor 1051 

  1729 Thomas Barry   pastoor 1051 

  1776 L. Aernaut   pastoor 1482 

    G. De Geest   onderpastoor   

    Franciscus De Muynck       

    Isabelle Aernaut       

    Benedictus Kesteloot       

    Marie de Boiserie       

Desteldonk 1726 Onbekend   pastoor 427 

    Joannes van Bogaert   onderpastoor   

    Maria Strymersch   dienstmeid   

    Joanna de Nobel   familie   

Poesele 1728 Paulus Leyten  60 pastoor 413 
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    Sorov Cornelis 57     

    Joanna Straten  53 dienstmeid   

    Wilhelmus Leyten 13 familie   

  1737 Paulus Leyten  69 pastoor niet gekend 

    Livina van der Wind 53 dienstmeid   

    Wilhelmus Leyten 22 familie   

  1748-1749 Paulus Leyten  80 pastoor niet gekend 

    Wilhelmina Leyten 17 familie in derde graad   

    Maria Vanparys  26 dienstmeid   

    Cornelia Leyten  13     

Beveren 1673 Joannem Pasteels 51 pastoor niet gekend 

    Pascanius Suey   dienstmeid   

    Laurentia Backx 40 familie   

  1670 Joannes Pasteels   pastoor niet gekend 

    Jacobus Maut   familie   

  1676 Huys   pastoor niet gekend 

    Joannes Meus   onderpastoor   

    Laurentia Backx   familie   

    Jacobus Christiaans   familie   

Overmere 1687 adriaan Bauwens   pastoor niet gekend 

    Maaike       

    Janneken       

Kemzeke 1762 Du Coulombier 51 pastoor 780 

    Joanna De Coene       

    Isabella Macque 56     

  1771 Du Coulombier 60 pastoor 658 communicanten 

    De Clercq 35 onderpastoor   

    Isabella Macque 65     

    Maria Bogaert 27 dienstmeid   

  1774 Du Coulombier 63 pastoor 708 communicanten 

    Gerardus Duyvetter   onderpastoor   

    Teresia Du Coumombier 73     

    Isabella Macque 68     

  1766 Du Coulombier 55 pastoor niet gekend 
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    Isabella Macque 60     

    Joanna Petronella Wijn   dienstmeid   
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Bijlage 3: Volkstelling 1796 
 

Gemeente inwonenden functie leeftijd Sex BS Afkomst inw. 

Opbrakel De Lantsheer pastoor   m     2007 

  Rogiers onderpastoor   m       

  Lucia de Pue dienstmeid   v       

Uitbergen Fernand Beertens pastoor 45 m     658 

Nederbrakel niet gekend pastoor 49 m   0 3145 

  Francoise Fransman zuster 43 v   0   

  niet gekend onderpastoor 30 m   0   

Ronse (4de kanton) Moereman pastoor 78 m     3897 

  Julie Mercier dienstmeid 22 v   niet van daar   

  Bruno Nobels tuinman 30 m   niet van daar   

  Willem mennsier 38 m       

  Jaspart Venregenmaeter domestique 40 m       

Elst Jacobus Achten pastoor 30 m     890 

  Catharina van Horle dienstmeid 30 v       

Deinze Joseph Laridon pastoor 39 m   4 jaar 2674 

  Bernard Acke vicaris 40 m   9   

  Therese Simoens dienstmeid 30 v   5   

Machelen Carolus Arnaud pastoor 57 m   21 1693 

  Caroline Arnaud nicht 23 v   2   

  Rosali Arnaud nicht 14 v   2   

Maria-Leerne Nicolas van Mieghem pastoor 63 m   14 693 

Appels Joannes van Grootsent pastoor 44 m     951 

  Francis De keyser onderpastoor 30 m       

Aspere Gabriel van Rekendaele pastoor 70 m   31 1622 

  Jan Baptiste De Groote onderpastoor 33 m       

  Livin Pluyvier domestique 45 m       

  Anne-Marie de Wilde dienstmeid ? v       

Baaigem Melchior van Bousche pastoor 54 m     489 

  Catharine d'Hert dienstmeid 50 v       

Baarle Bouvi Pasten pastoor 56 m   4 216 
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  Frans Dragon knecht 32 m   3   

  Joanne Coucke dienstmeid 34 v   9   

Balegem Joannes Anthonius Rostelen pastoor 33 m   3 2185 

  Catharina Braband dienstmeid           

Bellem Van Herrewege pastoor 64 m   45 1203 

Beveren Pierre Frans Smet pastoor 51 m   1 maand 1037 

  Juliana Sutman dienstmeid 40 v       

Bottelare Cornelis de Spiegelaere pastoor 49 m   15 686 

  Marie Judoca Adam dienstmeid 36 v   15   

Daknam Jean Baptiste Degelder pastoor 74 m   22 361 

  Marie-Therese Degelder nicht 39 v   22   

Petegem Nicolas van Mieghem pastoor 63 m   14 702 

Ninove Hubertus Aerts pastoor 68 m     1435 

  Hendrik Huyghe onderpastoor 34 m       

  Jacobus Bonjan knecht 32 m       

  Annemie van Breudelt dienstmeid 30 v       

Denderwindeken Albertus Le Duc kappelaan 84 m     1820 

  Bonifacius van Volsem deservitor 50 m   Ninove (5)   

  Carolus van Geel onderpastoor 29 m   Mechelen (1)   

  Frans van Lesbecke knecht 49 m       

  Joannes Bilterijst knecht 27 m       

  Berlinde van Lesbecke dienstmeid 44 v       

Desteldonk Livin Lannoy pastoor 69 m   10 951 

  Albert Govaerts vicaris 36 m   1   

  Livine Geeraerds dienstmeid 48 v   10   

Dickele Guillemus vander Hasselt pastoor 55 m     252 

  Anna Marie dienstmeid 40 v   20   

Elsegem Van Verchele pastoor 35 m     1509 

  Barbe Dans dienstmeid 28 v       

Erwetegem Michael van opden Bosch pastoor 50 m   13 1505 

  Guillemus Van Dijck onderpastoor 40 m   3   

  Berlinde Watte dienstmeid 24 v       

Etikhove Jean Anthonius Rommes pastoor 64 m     1999 
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  Therese Rommes zus 67 v       

  Suzanne de Greve dienstmeid 63 v       

  Pierre Gillis comensal 41 m       

Hontenesse Adriaan Jecré pastoor 69 m   35 Nopeldijk 2093 

  Theodor Visidor domestique 28 m   5 Beveren   

  Rosalie Hanotte dienstmeid 35 v   6 maand Zereel   

Heusden Jose Moeul pastoor 52 m     1504 

  Norbert Framoishaek vicaris 36 m   3   

  Eva Van Trappen dienstmeid 42 v       

  Josephine Spoort dienstmeid 32 v   11   

Hansbeke Joannes van Baten pastoor 67 m   34 2098 

  Bernardus van Petegem onderpastoor 30 m   10 maand   

  Judocus Vlieger knecht 24 m   2   

  Marianne Anturens dienstmeid 60 v   34   

  Carolina Van Vijnck gesuprimeerde zuster 48 v       

Hamme Albertus van Oudekercke pastoor 44 m   0 4418 

  Theresia Windey dienstmeid 48 v   0   

  Joanna Marie Verlackt nicht van dienstmeid 22 v   8   

Grootenberge Pieter Joannes Heveny pastoor 45 m   4 762 

  Anna Carolina Meesman dienstmeid 40 v   8   

Gijzenzele Bernard van Hauwermeier pastoor 46 m   7 407 

  Bernard Scheppers onderpastoor 47 m   2   

  Francisca de Bauwer dienstmeid 33 v   7   

Gavere J. De Smet pastoor 45 m     947 

  Frans De Cock knecht 37 m       

  Marie De Cautere dienstmeid 29 v       

Lamswaarde Frans Thierens pastoor 45 m   13 1644 

  Nicolaus Brouwers onderpastoor 44 m   12   

  Pieter Borgerjon knecht 40 m   8   

  Joanna Jacoba Schelhout dienstmeid 28 v   12   

Lebbeke C. De Backer pastoor 40 m   6 2649 

  Marie Joanna Van Haute dienstmeid 33 v   3   

  Joanna De Bruyn dienstmeid 19 v       
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Leupegem Francois Crockaert pastoor 56 m   24 695 

  Jean Baptiste Vergauwen vicaris 40 m   7   

  Therese van Calsten dienstmeid 57 v       

Lessegem J. Mehonders pastoor 76 m     127 

  niet bekend dienstmeid 38 v       

Meerbeke Joseph Lader pastoor 39 m   14 1729 

  Caroline Michiels dienstmeid 23 v   5   

Lede Laurentius Kesteloot pastoor 80 m   natif 396 

  Catharina Spiesens dienstmeid 48 v   native   

Moortsele Cornelis van Biest pastoor 38 m   2 640 

    moeder 70 v   1   

  Michael Galmaerden onderpastoor 36 m   1   

  Joanna Galmaerden dienstmeid 30 v   1   

Munte Jan Baptiste Baten pastoor 49 m     680 

  Alexander de Tournay knecht 37 m       

Nevele Bernardus de Mortier pastoor 60 m   7 1725 

  J. Onderbeke knecht 26 m   2 weken   

Oostakker Pierre van Grimbergen pastoor 50 m   10 4143 

  Barbe Pauwels dienstmeid 25 v   2   

Opdorp Marinus Walgraeve pastoor 59 m     939 

  Emilianus Derijdt onderpastoor 42 m       

  Cornelia Boelen dienstmeid 34         

Oudegem Joannes De Bruycker pastoor 42 m     1257 

  Anna Catharina Raes dienstmeid 31 v       

Poeke Carel Mattens pastoor 52 m   20 963 

  Frans Sadeleire  onderpastoor 37 m   4   

  Francoise Coppernolle dienstmeid 56 v       

Pollare Arnoldus Huysen pastoor 50 m   26 510 

  Catharina De Cooman dienstmeid 30 v   hier geboren   

Outer Jean Phillipe Prieels pastoor 64 m   hier geboren 863 

Schelderode Judocus de Liege pastoor 68 m     582 

Scheldewindeke Cornelis de Sperre pastoor 45 m     1536 

  Gerardus de Vuyst onderpastoor 71 m       
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  Marie Josepha de Mey dienstmeid 29 v       

St-Anna ter Muden Jacobus de Kanter predikant 27 m   4 179 

  Joanna Demer dienstmeid 40 v   2   

Wijnckele Judocus de Waegenaere pastoor 64 m   33 1743 

  Anna Gijsele dienstmeid 38 v   16   

Velzeke Anthonius van Gansbeke onderpastoor 45 m   Godveerdegem 5 1693 

  Joanna Marie De Dekker dienstmeid 30 v   Zottegem 8   

Vinkt Henricus van Saelen pastoor 66 m   3 1283 

  Marie Van Saelen nicht 26 v   14   

  Coletha Schepens dienstmeid 15 v   4 maand   

Volkegem I. De La Hoese pastoor 63 m   5 583 

  Jeanne Mastelez dienstmeid 69 v   40   

Vosselare Joannes Delaer pastoor 62 m   8 695 

  Jacobus Hertoge knecht 25 m   8   

  Jacobus Walgraeve knecht 21 m   6 maand   

  Pieternelle de Raedt dienstmeid 50 v   6   

  Jan Frans De la Val neef 21 m   1 maand   

Wiele Petrus Vandenbande pastoor 38 m   2 854 (z.k) 

  Maria Mortgat dienstmeid 33 v   2   

  Augustinus Beecman onderpastoor 56 m   0   

  Peternella Leman dienstmeid 38 v   18   

Zeveneken Vercauteren pastoor 30 m   26 1704 

Zingem Joseph van Driessche pastoor 59 m   22 2057 

  Bernard Bullens vicaris 34 m   0   

  Francois de Bruycker coadjutor 33 m   1   

  Angelique Cnudde dienstmeid 38 v   10   

Michelbeke Cornelis van Taelen pastoor 40 m     758 

  Cornelia van Taelen dienstmeid 46 v       

Wetteren J. Van Nuffel pastoor 80 m   45 6274 

  Livinus Bracke onderpastoor 42 m   12   

  J. De Backer onderpastoor 44 m   13   

  Judocus Sedeyn knecht 28 m   0   

  Magdalene Lemmens domestique 42 v   20   
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  Elisabeth Landrien domestique 42 v   15   

Kwaremont Francois Prieels pastoor 46 m   12 2003 

  Pierre La Bois vicaris 60 m   5   

  Francoise Coppernolle dienstmeid 35 v   7   

Ruien Gillis Cnockaert pastoor 60 m     1871 

  N. Marie dienstmeid 43 v       

Russeignies Henry Noël pastoor 60 m   23 927 

  M. Scalon dienstmeid 57 v   idem   

Kerkem L. De Pauw pastoor 69 m   30 241 

  Veronique Demets dienstmeid 36 v       

Sousque Jacobus De Mulder pastoor 42 m   10 1429 

  Marie Jeanne De Coster dienstmeid 33 v       

Nukerke Jean Augustin Vande Putte pastoor 43 m   12 2465 

  Jean Frans Van Herberge vicaris 32 m       

  Jumondine Vande Putte dienstmeid 40 v       

  Joanne Verschulden dienstmeid 35 v       

Sint-Martens Lierde Carolus Maes pastoor 47 m     1168 

  Frans Vander Linden onderpastoor 38 m       

  Petrus Vanden Borre knecht 28 m   4   

  Julia Verhasselt dienstmeid 35 v       

Zegelsem Servaes pastoor nv m     1484 

  Mortier onderpastoor nv m       

  ??? dienstmeid nv v       

Oudenaarde Jean Seyerick pastoor 65 m     3935 

  Jean Fostier pastoor 71 m   2   

  Josepha Speleers dienstmeid 31 v   8   

Belsele Bernardus Zaman pastoor 60 m     1936 

  Pr Martin Zaman ex. Offr. Nupl. 52 m       

  Rosé Zaman   57 v Ongehuwd     

  Petronella Behielt dienstmeid 48 v       

  Pierre Livinus Stauthane pastoor 66 m       

  Brigitte Vanhove dienstmeid 25 v       

  Isabelle De Rechter   75 v Ongehuwd     
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Waasmunster Frans Bogaert pastoor 48 m     3533 

Kemzeke Frans Vanden Audenaarde pastoor 61 m   11 1074 

  Urbain Delplanken onderpastoor 35 m   4   

  Claré van Laeren dienstmeid 40 v   11   

Sint-Pauwels André de Sud pastoor 62 m   15 1369 

  Pierre Frans Colman coadjutor 37 m       

  Marie Veekman dienstmeid 32 v       

  Anna Catharina Vangaeren dienstmeid 18 v       

Sinaai Dominique Verbedrad pastoor 66 m   35 3007 

  Colette Verbruggen dienstmeid 30 v   2   

Eksaarde Matthieu Josse Brusson pastoor 41 m     3272 

  Josse Vereecken vicaris 43 m       

Tielrode Jean Baptiste Vander Steenen pastoor 70 m   30 1306 

  Jean De Craene vicaris 50 m   7   

  Joseph van Geersom domestique 40 m   10   

  Jeanne Catharina Braes dienstmeid 30 v   16   

Elversele Corneil Engels pastoor 45 m     921 

  Frans Goethals vicaris 40 m       

  Marie Wulput dienstmeid 60 v       

  Judoca van Grimbergen dienstmeid 19 v       

 
350
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Bijlage 4: register van testamenten van geestelijken uit het bisdom gent (1678 – 1723) 
 

Gemeente Jaar Pastoor Meid Schenking aan meid aard schenking pond totaal perc. 

Poesele 1678 Joannes De Dryver             

Aspere 1678 Adriani van Simay             

Nazareth 1678 Samberti van Buerch             

Puivelde 1678 Petrus De Smedt             

Zeveneken 1678 Jacobus Bijns Anna van Seghel 300 florijnen geld 50 83,3 60% 

Lebbeke 1678 Petrus Spanoghe Susanna Hoostens lijfrente van negen vaten koren lijfrente       

Waasmunster 1678 Henricus Caerdock             

Hammel 1678 Andreas Bogaert             

Bassevelde 1678 Petrus Thovaert             

Vesel 1678 Erasui van Ranst             

Sint-Jacob 1678 Heveraert Cathalijne Cayvie lijfrente van 12 ponden per jaar lijfrente       

Baasrode 1678 Joannes Peelman             

Sint-Pauwels 1678 Micaelis Cocx             

Zaffelare 1679 Joannes De Wilde             

Wannegem 1679 Petrus Ghyselinc             

Wachtebeke 1679 Joannes De Meyere             

Afsnee 1679 Sebastiaen De Vos Margriete 8 ponden geld 8 20 40% 

Heusden 1679 Loanardus van Riel Marie de Grave 60 ponden+ loon geld/loon 60 187,73 32% 

Vrasene 1679 Guillemus van Brande Barbe Vlassebroeck twee ducaten geld 1,166 111 1% 

Zomergem 1679 Ghaspaert Wandele             

Ruislede 1679 Arnold Fransenius             

Zevergem 1679 Hieronimus Castello             

Sint-Dionisy 1679 Egidy de Vijlder             

Eksaarde 1680 Arnold Roussens             

Tielrode 1680 Petrus Huygheson             

Zwijnaarde 1680 Balthasar de Cnoop Mea van Acker 4 ponden Vlaams geld 4 62,98 6% 

St-Agidy 1680 Augustini             

Oosteekloo 1680 Egidij de Hasselere             

Ronsele 1680 Joannes Michiels             

Assenede 1680 Cornelis Beckers             
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Ranst 1681 Joannes Taelman             

Sint-Jacob 
Gent 1681 Anthonius de Dobbele             

Kanegem 1681 Bullinck onbekend helft van stuk gebleekt lijnwaad materieel       

Petegem 1681 Guillemus Jacobs             

Mullem 1682 Carolus Herenbault             

Sinnaai 1682 Guillemus Statel Joosijne Berleers bed, kussens, lijnwaad,… materieel       

Overmere 1682 Carolus Ghijs             

Lokeren 1682 Augustinus Picavet             

Pamele 1683 Carolus Uuyterschaut             

Lo-Christi 1683 Balssens             

St-Michiels 
Gent 1683 Philippe de Schieter Jenne  6 pond groten geld 6 85 7% 

Baseele 1684 Petrus Maes             

Assende 1684 Petrus De Smedt             

Oostakker 1684 Bernardus van Doorsele             

Wetteren 1684 Paulus Martens 
Cathalyne van 
Wesemael 

50 ponden groot en materiele 
schenking geld/materieel 50 700,58 7% 

Lootenhulle 1685 Andries Casseurs Paschijne Dierickx loon loon       

Tielt 1685 Petrus Vervecken onbekend loon en een rouwkleed loon/materieel       

Vinderhoutte 1685 Van Poucke onbekend rouwkleed materieel       

Haasdonk 1685 Maximiliaan Houweel Janneke de Boeck 50 guldens  geld 8,33 17,5 14% 

Aarsele 1685 Cornelis Verschueren             

Kalken 1686 
Carolus van 
Cranenbroeck             

Belsele 1686 Maarten Walderin Janneke Maes rouwkleed materieel       

St-Jacobs  1686 Andries Bocxstael 
Adriane van 
Weyenberghe 15 patacons geld 7,00 16,3 43% 

St-Salvator 1687 Philippe Commenay             

Niet vermeld 1687 Gaspar De Vos             

Markegem 1687 Egidius Cuypers onbekend rouwkleed en twee zakken koren materieel       

Wakken 1688 Petrus Baert             

Oostwinkel 1689 Franciscus vander Mortel             

Sinaai 1689 Anssems             
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Ertvelde 1689 Jacobus Resy Elisabeth vander 
Straeten 

5 ponden, rouwkleed, loon en lakens geld/loon/materieel 5 41,14 12% 

Heurne 1689 Franciscus van Dijcke             

Ooike 1689 De Smedt Marie de Backere 4 ponden geld 4 36,2 11% 

Zulte 1690 Joannes Mersman onbekend 50 pattacons geld 23,32 109,5 21% 

Zele 1690 Daniel van Wichelen Adriane Cortois ledikant, lakens,… en 500 guldens geld/materieel 83,3 300 28% 

St-Pauwels 1690 Joannes Baptista             

Kanegem 1691 Judocus Wandels Cathalijne de Dobbele 50 guldens en 10 ponden  geld 18,33 262,66 7% 

Oudenaarde 1691 Joannes vande Kerckhove             

St-Gillis 1691 Guillemus de Visser             

Baasrode 1692 Pieter Goms Agnes Lambrecht 6 pond, bed, beddegoed en tinwerk  geld/materieel 6 6 100% 

Melsele 1692 Nicolas de Kop             

Hamme 1692 Leonardus van Houten             

Ouwegem 1693 Jacobus Beer             

St-Jacobs 1693 Alberta onbekend rouwkleed en 2 boeken  materieel       

Baasrode 1693 Guillemus Lambrouck             

St-Jan 1693 Andries Ongheval Joosijne Quadtsueur 6 ponden Vlaams geld 6 96 6% 

Gottem 1694 Mortelmans Margriete de Neve 10 ponden vr rouwkleed, meubelen geld/materieel 10 36,4 27% 

Dentergem 1694 Douey             

Hansbeke 1694 Petrus Sackerens Janneken de Paepe jaarloon loon       

Huize 1694 Paulus Geerinc Catharine Bijl lijfrente van 2 gulden lijfrente       

Eksaarde 1694 Janssens Marie Dinghens 4 pond geld 4 114,5 4% 

Eine 1694 Jacob vande Bundere             

Evergem 1694 Laven             

Zaffelare 1694 Nicolas de Zeer             

St-Michiels 
Gent 1694 Joannes Wuyts             

Ronsele 1694 Philippus Spaukens Joanna Verschiete 100 florijnen geld 16,66 30,66 54% 

Tielrode 1694 Balten de Beer             

Melsele 1694 Hauwe             

St-Joos 1694 E. Coppieters Celie Geerluyde  1 patacon geld 0,466 3 16% 

St-Eloois Vijve 1695 Gerardus Werckmans Anna  dubbel jaarloon en 12gr Vl. loon/geld 12 108 11% 

Beveren 1695 Huys             

Gottem 1695 Joannes Colman             
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Wielsbeke 1695 Adrianus Bellamijn             

Belsele 1695 M. De Paepe Janneken Exsteen 16 ponden  geld 16 45 36% 

Zomergem 1695 F. De Keyser             

Baasrode 1695 Livinus van Ro             

Gentbrugge 1696 De Brauwer             

Wortegem 1696 Petrus Rauwaert             

Lovendegem 1696 Petrus Diericx             

Nokere 1698 Georges van Rekendale             

Poussele 1698 Livinus Verschaffelt Joanna Timmermans 10 geld 10 58 17% 

Kluizen 1699 Lucas De Clercq             

St-Paulus 1701 Jacobus Goethals             

Nieuwkerke 1701 Petrus de Mare             

Winkele 1702 
Augustinus Van 
Brandegem             

Gentbrugge 1703 D. Van Bursel Janneken Coppernolle 25 ponden geld 25 140,3 18% 

Afsnee 1703 Bernardus Ansgaet             

Assenede 1703 Lambertus Gerit             

Grimbergen 1704 Matthijs Cappe             

Destelbergen 1704 Marcus Hendricx             

St-Amandus 1704 Andreas vanden Dale             

Elversele 1704 Joannes vander Haeghen Marie De Groote materiële schenking materieel       

Destelbergen 1704 Augustinus Winnebroodt             

Melsele 1704 Rudolf vander Aenlite onbekend 4 ponden geld 4 30 13% 

Machelen 1704 Joannes Cabiljau             

Gavere 1705 Petrus de Mets             

Berlare 1705 De Wilde Marie Cloet jaarloon loon       

Lo-Christi 1706 
Franciscus Vander 
Wijcken onbekend 4 pond geld 4 147 3% 

Lo-Christi 1706 Livinus vander Bilt Agnes Devriese jaarloon loon       

Kieldrecht 1707 Van Hauten             

Moerzeke 1707 Jaspars Backele Janneken Darincx jaarloon en 50 guldens loon/geld 8,33 1174,53 1% 

Grammene 1707 Fransiscus Crousel             

Baasrode 1707 Matthias Fredricus Matia             

Aarsele 1708 Andreas van Gecken             
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Laarne 1708 Joannes Vanhecke             

Mullem 1708 Fransiscus Goethals Marsijne 10 pond, bed, 2  lakens, kussens,… geld/materieel 10 10 100% 

Waasmunster 1708 Gregory van Daele             

St-Jacobs 1708 Livinus van Daele Livine Santers jaarloon en 10 schellingen loon/geld 0,5 28 2% 

Bornem 1708 Jacobus Bieron             

Heusden 1708 
Jacobus De 
Pannemaecker Gillijne Dewever ledikant, bed, dekens, lakens materieel       

Niet vermeld 1708 De Vleeshauwer             

Deurle 1710 Egidy Van Looven             

Deinze 1710 Joannes Barry             

St-Salvator 1711 Judocus De Smet             

Winkel 1712 Petrus van Damme             

Oosteekloo 1712 Judocus de Merlides             

Belsele 1712 Anthonius Smidts Marie Michiels 60 guldens geld 10 73 14% 

St-Petrus 1712 Verkinderen onbekend bed, lakens, dekens, lijnwaad materieel       

Lokeren 1712 G. De Cuyper onbekend jaarloon en 4 ponden loon/geld 4 89 4% 

Ooike 1712 Verschueren             

Wontergem 1712 Pieter Willems Cathalijne Neirinck Loon en een koe loon/materieel       

Uitbergen 1713 Pieter Mestdagh Elisabeth van Uytbanck 20 pond geld 20 63 32% 

Zele 1713 Joannes van Wichelen Josijne vande Brandt lijfrente van 4 pond lijfrente       

Zingem 1713 Andries Grootaerts             

Bassevelde 1713 Jacob de Waegenaer Marie Lowijs 400 guldens geld 66,64 370 18% 

Eine 1714 Joos Leyers Françoise 6 ponden groot en jaarloon loon/geld 6 94,6 6% 

Meulebeke 1714 Joannes De Cock onbekend jaarloon en 8 pond gr. loon/geld 8 330,6 2% 

Vrasene 1714 Jacob de Noyelle             

Zwijnaarde 1714 Ignatius Raeckelboom Elisabeth Baert bed, 2 dekens en slaaplakens materieel       

Sleidinge 1714 Daniel van Riest             

Beveren 1714 Joannes Nijs             

Grammene 1715 Maarten Crousel Paschine Rondier jaarloon en 3 pond loon/geld 3 11,8 25% 

Sint-Michiels 1715 Egidy vander Haute             

Vinkt 1715 Livinus Goethals             

Tielt 1716 Gerardus de Meulenaere             

Knesselare 1717 Joannes Cardon onbekend 20 schellingen en jaarloon loon/geld 1 22,6 4% 

Wondelgem 1717 Cornelis van den Brande             
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Eke 1717 Guillelmus Swinnen Jacquemijne Diacke loon, bed, materiele schenking loon/materieel       

Stekene 1717 Pieter Degraeve Anna Janssens loon en 5 ponden loon/geld 5 27,3 18% 

Lokeren 1718 Ignatius vande Moene             

Burcht 1719 Livinus Mares Anna 70 gulden geld 11,66 145,5 8% 

Winkel 1719 Ignatius de Plancke Josijne Van Daele een extra jaarloon loon       

Burcht 1719 Egidy de Smet             

Hamme 1720 Fransiscus vander Stelt             

Oosteekloo 1720 J Van Kercke Cornelia Ceutebroeck loon + 2 ponden loon/geld 2 278,5 1% 

Sint-Egidius 1720 Van Rechem             

Eine 1720 Petrus De Cock Janneken Vergauwen lijfrente van 8 pond groot lijfrente       

Sint-Gillis 1720 Egidius Vande Eynde             

Roesbeke 1721 Judocus Kesteloot             

Ooike 1721 François vander Hoeven Janneken Dhondt loon en 5 ponden en een ketel loon/geld/materieel 5 38,8 13% 

Niet vermeld 1721 Joannes vander Canonen Marthe Spa 50 ponden groot geld 50 141 35% 

Oudenaarde 1722 Fransiscus vander Vinckt Elisabeth Pickers 50 gulden en 4 ponden + loon loon/geld 12,33 46,8 26% 

Bellem 1722 A van Belleghem             

Haasdonk 1722 Lambertus Loyaerts             

Nieuwkerke 1722 Cornelis Papenbroeck Catharina van Nuffel 100 gulden geld 16,66 108,3 15% 

Nazareth 1722 Guillelmus Sanders Amerlberghe Dhondt loon en koperwerk loon/materieel       

Schellebelle 1722 Petrus Verlijse             

Daknam 1722 Joos Van Leemputte             

Mariakerke 1722 Arnoldus Verkluysen             

Kanegem 1723 Cornelis Goedenare Livijne Beelaert 6 pond geld 6 12 50% 

Wondelgem 1723 Joos D'Hertoghe             

Merelbeke 1723 Rogiers             

Dentergem 1723 Joannes Hosijn             
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Bijlage 5: Overtredingen van het celibaat volgens De Brouwer 

     Parochie geestelijke jaar misdrijf straf 

Belsele kapelaan Hals 1568 concubinaat en onwettig kind 18 pond par. 

Oostwinkel priester Sabrijs 1569 kind met weduwe 3dagen vasten, 6pp., verwijdering van vrouw uit parochie 

Hamme kapelaan Zwaervel 1569 concubinaat en onwettig kind 20pp 

Sint-Michiels kapelaan Walem 1569 concubinaat 1 dag vasten 

Hamme priester Bacx 1569 bijzit voorwaardelijk 5 zilveren marken 

Asper priester Ghijlens 1569 bijzit verbod op ontmoeting 

Dendermonde priester Penneman 1572 defloratie niet bekend (bewijzen voorleggen) 

Nazareth priester Gheerewijn 1572 concubinaat 
1 halster graan aan armen, 6pp, 4 dagen vasten en verbod op 
ontmoeting  

Sint-Veerle kapelaan Gheerwijn 1572 defloratie 10pp  

Kruibeke priester Vijt 1573 onwettig kind met zuster niet bekend 

dekenij 
Dendermonde priester Dooms 1573 verdachte omgang verbod op ontmoeting 

O.L.Vrouwparochie kanunnik Weens 1573 concubinaat en 2 onwettige kinderen 9 pond par. 

Zuiddorp priester Schelhamer 1573 concubinaat en onwettig kind 18 pond par. + verbod samenwonen 

Latem priester Carijn 1573 overspelige omgang met vrouw gevangenis en beroving van beneficie 

Heurne priester van Huffele 1573 kind 6 pond par. 

Eksaarde priester Oosterlinck 1574 seksuele omgang publieke straf, halster graan aan armen en verwijdering van vrouw 

Waregem pastoor van Winghene 1574 concubinaat niet bekend (bewijzen voorleggen) 

Wetteren priester van Migrode 1574 concubinaat 10 pond par. Of 3 dagen gevangenis op water en brood 

Overmere pastoor Goethals 1574 defloratie geen straf bekend, zij diende een offer te brengen 

Nokere priester Sadonis 1575 seksuele omgang kwijtgescholden 

Eine subdiaken Stichelhout 1575 seksuele omgang 6 pond par. 

Ronsele pastoor Stercman 1575 concubinaat en onwettig kind 10 pond par. 

Sint-Michiels pastoor Calixt 1575 onwettig kind 20 pond par. 

Latem pastoor de Donder 1589 concubinaat en onwettig kind 30 pond par. En 3 dagen vasten 

Meigem pastoor van Brugghe 1589 onwettig kind publieke boetedoening en 6 jaar verbanning uit bisdom 

Sint-Jan-ten-Dullen pater Feron 1590 verdachte omgang publiek vergiffenis vragen 

Oostakker pastoor Stevens 1590 na herhaaldelijke vermaningen beroving beneficie 

  kloosterling van Limburch 1590 seksuele omgang publiek vergiffenis vragen en 30 dagen gevangenisstraf 

Berlare pastoor van Cruicen 1590 concubinaat  15 pond par.  
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Petegem 
pastoor van den 
Bogaerde 1616 verdachte omgang niet bekend 

O.L.Vrouwparochie kanunnik Ketels 1625 defloratie niet bekend 

Kruishoutem priester Frutier 1627 onzedige omgang met gehuwde vrouwen publiek vergiffenis vragen, bedevaart, 8dagen gevangenis 

Lo-Christi Priester Amelinc? 1629 seksuele omgang ontzetting van beneficie en levenslange suspendatie 

Mariakerke priester de Keijsere 1630 concubinaat, onwettige kinderen, incest,… levenslange verbanning en 8 dagen gevangenis 

Uitbergen pastoor Verschrickt 1630 seksuele omgang met meerdere vrouwen beroving beneficie en een boete 

Leerne pastoor Piera 1631 wulpse omgang met verschillende vrouwen 1 jaar beroving van ambt en 200 gulden boete 

Kruishoutem pastoor van den Haute 1632 onwettig kind 15 gulden en 3 stuiver per dag als alimentatie 

  magister van Roye 1633 verdachte omgang onder belofte van dit niet meer te doen: enkel proceskosten betalen 

Olsene pastoor de Wilde 1634 concubinaat en onwettige kinderen niet bekend 

Gent broeder van Belle 1637 
onwettige kinderen bij verschillende 
vrouwen 5 jaar gevangenis en 5 jaar verbanning uit bisdom 

Nevele pastoor de Waghenaere 1637 seksuele omgang beroving beneficie 

Beveren pastoor Arboreus 1639 bordeelbezoek, seksuele omgang 10 jaar verbanning uit bisdom 

Aartsele pastoor Schoormans 1639 wulpse omgang met jongens en overspel 6 jaar suspendatie en 25 jaar verbanning (gaat in beroep) 

  priester Audehaghe 1682 niet expliciet vermeld levenslange gevangenis en proceskosten (34pond en 16 sch. Par.) 

Sint-Veerle kanunnik Lambert 1688 concubinaat en onwettige kinderen Beide worden 20 jaar verbannen 

Gent priester van Hoecke 1720 onwettig kind ten onrechte: vrijspraak 

Gent kapelaan Simon 1759 seksuele omgang met meerdere vrouwen niet bekend, vraagt genade, zat opgesloten in gevangenis 

Oostwinkel priester de Meyere 1768 omgang met gehuwde vrouw jaar gevangenis 

  priester Goethals 1771 verdachte omgang 2 jaar opsluiting 

Gavere pastoor Kieckepoost 1772 concubinaat, seksuele omgang,… vrijspraak in beroep 

  priester Vervisch 1790 niet expliciet vermeld overplaatsing 
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