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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Kerk Meilegem

Periode:
1720-1795

Archiefbloknummer:
BE-A0514.646G

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 14
• Omvang geklasseerd: .09 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden
Armentafel van Meilegem, 13de eeuw - 1795
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor raadpleging en reproductie

VOORWAARDEN VOOR RAADPLEGING EN REPRODUCTIE

Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. Voor de 
reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het 
Rijksarchief zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2009, onder voorbehoud 
van herziening.
Taal en schrift van de documenten

TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN

Enkele stukken zijn in het Latijn opgesteld. Zij werden als dusdanig aangeduid in het 
inventarisgedeelte van deze toegang.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze toegang vervangt de oude hoofdinventaris: VAN DER DONCKT R., Meilegem,in 
Inventarissen van archieven van kerkfabrieken (Oud Regiem), deel I(Rijksarchief te Ronse, 
toegang 201/58), Ronse, 1971, p. 259.
Hij geldt tevens als vervangende toegang voor delen van bestanddeelnummers 132 en 606 
uit de oude inventaris van het Land van Gavere: RENSON S., Inventaris van het archief van 
het Land van Gavere(Rijksarchief te Gent, toegang 085), Gent, 1990 (vertaling van oudere 
versie, ca. 1900).
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Een index 
van persoons- en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra hulpmiddel. De 
documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer van de 
toegang, namelijk 004/4MLG en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links vóór 
elke archiefbeschrijving 1.
Het verdient daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten in een 
wetenschappelijke tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam. 
Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie 2.

1 Bij het ter perse gaan van deze inventaris dienen deze stukken te Gent nog te worden aangevraagd 
onder specifieke vermelding van "Rijksarchief te Ronse", de vroegere bewaarplaats van het bestand. De 
lezer informeert zich best bij de balie over de te volgen werkwijze.

2 Respectievelijk
- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Kerkfabriek en parochie Sint-Martinus te Meilegem, nr. 
[bestanddeelnummer]
- verkort: RAG, KA Meilegem, nr. [bestanddeelnummer]
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormers

ARCHIEFVORMERS
Naam

NAAM

Kerkfabriek en parochie Sint-Martinus te Meilegem
Armentafel te Meilegem
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Kerkfabriek en parochie

KERKFABRIEK EN PAROCHIE

3De oudste middeleeuwse vermelding van de kerk van Meilegem is ons onbekend, hoewel 
de patronaatsrechten van oudsher toebehoorden aan de Onze-Lieve-Vrouwabdij van 
Affligem. Kerk en parochie waren toegewijd aan de heilige Martinus, maar pas vanaf het 
derde kwart van de 18de eeuw is er sprake van de aanwezigheid van een relikwie van deze 
heilige, tevens de eerste relikwie van de Meilegemse kerk.

De parochie behoorde tot 1559 tot het bisdom Kamerijk, het aartsdiaconaat Brussel en de 
dekenij Aalst. Vanaf 1559 werd dit het bisdom Mechelen en de dekenij Ronse. In 1801 werd 
dit gewijzigd naar het bisdom Gent, meer bepaald de dekenij Zottegem en de parochie 
Sint-Maria-Horebeke (tot 1846), vervolgens de dekenijen Zottegem (tot 1912) en Sint-
Maria-Horebeke (tot op heden).
Tot in de 18de eeuw kan het Meilegemse kerkje, een éénbeukig gebouwtje in Doornikse 
kalksteen, als behoorlijk primitief worden beschouwd. Het werd echter minutieus 
onderhouden door de kerkgemeenschap, waarvan een opeenvolging van diverse werken 
getuige zijn. Het dak, dat anno 1612 serieuze stormschade had geleden, werd datzelfde 
jaar hersteld. Tijdens de periode 1636-1639 volgde er een nieuwe bedekking, net als voor 
het dak van de toren. Beide daken werden opnieuw aangepakt in 1658, waarna in 1711 het 
volledige schip werd geplafonneerd en bepleisterd. De toren had reeds in 1653 nieuwe 
plafonnering gekregen, en ook in 1671 werden er torenwerken uitgevoerd. Het schip kreeg 
bovendien nieuwe of herstelde vensters gedurende de jaren 1650-1654.
Enkele meldingen uitgezonderd (anno 1731 werd gerapporteerd dat het hoogkoor vervallen 
was, terwijl er in 1772 problemen waren met een muur aan de noordzijde), kan gesteld 
worden dat het kerkje aan het einde van de 18de eeuw in goede staat was, maar 
onvoldoende bleek voor het groeiende bevolkingsaantal 4.

3 Gebaseerd op DE BROUWER J., Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het 
godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, 1975, 4 dln.; SNAUWAERT 
D, Meilegem, s.l., 2010, URL: http://www.didier-snauwaert.be/Meilegem.htm (geraadpleegd 05/08/2010) 
en VAN TWEMBEKE J., De kerkelijke organisatie in het Land van Aalst, in Land van Aalst, 1959, XI, 5, p. 
238-248. Hoewel kerkfabriek en parochie twee afzonderlijke archiefvormers zijn, wordt hun 
geschiedenis bij wijze van beknopte inleiding hier samen behandeld.

4 Zo kan men spreken van een verdubbeling van het inwonertal tussen de periodes 1695/1706 en 
1766/1775, respectievelijk van 138 naar 277 parochianen. Zie DE BROUWER J., Demografische evolutie 
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Op initiatief van pastoor Carolus Philippus De Leenheer kwam er in 1784 uiteindelijk een 
nieuw kerkgebouw. Deze huidige kerk, in de Bareelstraat gelegen, had herstellingswerken 
nodig tijdens de jaren 1860 en onderging sindsdien twee omvangrijke restauraties, 
namelijk in 1905 en 1997.

Tijdens het grootste deel van het ancien régime, met name tot ca. 1701, kende Meilegem 
weinig eigen pastoors. Meestal was de pastoor van het naburige Beerlegem deservitor in 
de Sint-Martinusparochie. Een pastorie was er met zekerheid vanaf 1717, een enkelvoudig 
lemen gebouw met een ingangsdeur in het midden van de langsgevel. Het bijhorende 
schuurtje was eigendom van de pastoor.
Deze pastorie kreeg een zelfde classificatie als de oude kerk: netjes, maar veel te klein. 
Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat dezelfde pastoor, Carolus Philippus De Leenheer, 
anno 1789 een geheel nieuwe pastorie liet bouwen, te vinden langs de Meilegemstraat.
Armentafel

ARMENTAFEL

Tafels van de Heilige Geest of armendissen werden vanaf de tweede helft van de 13de en 
begin 14de eeuw op parochiaal niveau georganiseerd. Ze ondersteunden enkel de armen 
die tot de desbetreffende parochie behoorden en die een penning of loodje konden 
voorleggen 5. Het beheer van deze instellingen was in handen van de armen- of Heilige 
Geestmeesters, terwijl de controle werd uitgeoefend door de dorps- of stadsmagistraat. 
Bedelingen gebeurden aan huis, meestal in de vorm van levensmiddelen, kledij, brandstof 
of geld. De inkomsten van de Tafels waren vooral uit schenkingen afkomstig 6.
Een precieze "begindatum" voor de armentafel van Meilegem is niet gekend, historisch 
gedocumenteerde feiten evenmin. Het oudste stuk is tevens het enige waarover we hier 
beschikken en dateert van het midden van de 18de eeuw.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De ongelukkige staat van de parochiale gebouwen doorheen het ancien régime, het feit dat 
het dorp slechts heel laat een eigen pastoor kende en het langdurig ontbreken van een 
pastorie is er vermoedelijk de oorzaak van dat bijzonder weinig kerkarchief van Meilegem 
bewaard bleef. De oudste stukken dateren immers pas van de eeuw toen hiervoor een 
gebouw werd voorzien 7.
Bijgevolg is het vrij waarschijnlijk dat deze daar bewaard werden. Daarenboven bevonden 

van het Land van Aalst, 1570 - 1800, Tielt, 1968, passim.
5 DE MECHELEER L., Armoede in de Late Middeleeuwen, in DE MECHELEER L., De armoede in onze 

gewesten van de Middeleeuwen tot nu, Brussel, 1991, p. 29.
6 MARECHAL G., Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden (11de-14de eeuw), in Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden, II, Haarlem, 1980, p. 254-280.
7 Ut supra, p. 8.
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bijna alle bescheiden die in deze inventaris beschreven staan zich in diezelfde pastorie tot 
ze bij het Rijksarchief te Ronse in bewaring gegeven werden.
Verwerving

VERWERVING

Op 8 juni 1966 werd het oud kerkarchief van Meilegem, met een totale omvang van twaalf 
katernen, door de kerkfabriek bij het Rijksarchief te Ronse in bewaring gegeven 8.
In deze inventaris wordt het bovenstaande geheel herenigd met enkele stukken uit het 
conglomeraatbestand "Land van Gavere". De oorsprong van dit bestand bevindt zich in 
twee neerleggingen met bijhorende plaatsingslijsten, respectievelijk uit 1837 en 1846 9. 
Een herinventarisatie volgde ca. 1900, wat resulteerde in een eerder chaotische, 
Franstalige toegang tot het geheel. Deze kende vervolgens heel wat schrappingen en 
supplementen, en tenslotte werd hij ca. 1988 vertaald door Serge Renson, een versie die 
tot 2009 geldig was 10.
Uit de combinatie van bovenstaande toegangen blijkt dat het Gaverse bestand in de loop 
van de 19de en de 20ste eeuw met een groot aantal stukken werd uitgebreid tot het een 
vreemdsoortig conglomeraat vormde. Het latere bestanddeelnummer 132, hier relevant, 
was misschien reeds in één van beide basisneerleggingen aanwezig. Het tweede bestand-
deelnummer van toepassing in deze inventaris, nummer 606, betreft een 20ste-eeuwse 
toevoeging van onbekende oorsprong.
Bij de huidige inventarisatieactie, waardoor uiteindelijk het volledige bestand "Land van 
Gavere" zal herwerkt worden, werden beide stukken dan ook terug uit dat bestand gelicht 
en hier bij hun eigenlijke archiefvormer behandeld.

8 AUGUSTYN B., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde: Deel II, archieven van 
privaatrechtelijke instellingen, bedrijven en personen (Gidsen 57), Brussel, 2002, p. 581-582.

9 De archiefgeschiedenis van het conglomeraatbestand "Land van Gavere" wordt gedetailleerd 
beschreven in VERFAILLIE J., "Of Archives and Men". Identificatie van de archiefvormers in het 
conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820) (Rijksarchief te Gent, toegang 
085/Th085), verhandeling Master na Master in de Archivistiek, VUB, 2006, 2 dln.

10 RENSON S., Inventaris van het archief van het Land van Gavere (Rijksarchief te Gent, toegang 085), Gent, 
1990.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

In dit archiefbestand bevinden zich onder de documenten van de kerkfabriek hoofdzakelijk 
stukken betreffende de verpachting van kerkgoederen en -tienden enerzijds, 
kerkrekeningen anderzijds.
Het archief van de pastoor spitst zich toe op zijn pastorele taken, meer bepaald het 
bijhouden van de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters. Tenslotte is er ook één 
rekening van de armentafel voorhanden.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Het hedendaags kerkarchief van Meilegem wordt nog ter plaatse bewaard 11.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit kleine bestand werd een archiefschema opgesteld conform de 
standaard van het Belgische Rijksarchief, volgens de eigenheid van de stukken 12. De 
basisstructuur, bestaande uit archief van achtereenvolgens de kerkfabriek, de pastoor en 
de armentafel, is als volgt:

I. Archief van de kerkfabriek
A. Beheer van kerkelijke goederen en gelden bestemd voor de eredienst
B. Financieel beheer

II. Archief van de pastoor

III. Archief van de armentafel

11 Sint-Martinusparochie te Meilegem, Bareelstraat 3, 9630 MEILEGEM. Zie ook VAN BOCKSTAELE G., 
Inventarissen van de kerkarchieven van Horebeke en Zwalm, deel I (Oost-Vlaams verbond van de 
kringen voor geschiedenis, Inventarissen 6), Gent, 2007.

12 Gebaseerd op DE KEYZER W., MINKE A., VAN DER EYCKEN M. en VAN LAERE R., Richtlijnen en 
aanbevelingen voor het beheer van het archief van de kerkfabriek en van andere parochiearchieven 
(Miscellanea Archivistica. Studia 96), Brussel, 1997 en Archiefschema voor het archief van een parochie, 
in COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 
beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 
462-474.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van de kerkfabriek.

I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK.
A. Beheer van kerkelijke goederen en gelden bestemd voor de eredienst.

A. BEHEER VAN KERKELIJKE GOEDEREN EN GELDEN BESTEMD VOOR DE  
EREDIENST.

1 - 6 Kopieën van verpachtingsakten van kerkgoederen, telkens verpacht voor zes opeenvolgende jaren. 1758, 1764, 1777, 1788, 1795.

1 - 6 KOPIEËN VAN VERPACHTINGSAKTEN VAN KERKGOEDEREN, TELKENS 
VERPACHT VOOR ZES OPEENVOLGENDE JAREN. 1758, 1764, 1777, 1788, 
1795.

1 Verpachting van 1758. 1758.
1758-1758 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

2 Verpachting van 1764. 1764.
1764-1764 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

3 Fragment, verpachting van 1776. 1777.
1776-1777
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

4 Verpachting van 1788. 1788.
1788-1788 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

5 Verpachting van 1795. 1795.
1795-1795 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

6 Verpachtingsakte van de kerktiende. 1778.
1778-1778 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

B. Financieel beheer.

B. FINANCIEEL BEHEER.
7 - 11 Kerkrekeningen. 1720-1786 (met hiaten).

7 - 11 KERKREKENINGEN. 1720-1786 (MET HIATEN).
7 Door Pieter Van Innis, kerkmeester. 1720-1722.

1720-1722 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

8 Fragment, door onbekende kerkmeester. 1728-1730.
1728-1730
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden
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9 Fragment, door onbekende kerkmeester. ?-1752.
1752-1752
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

10 Fragment, door onbekende kerkmeester. 1759-1761.
1759-1761
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

11 Fragment, door onbekende kerkmeester. ?-1786.
1786-1786
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden
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II. Archief van de pastoor.

II. ARCHIEF VAN DE PASTOOR.
12 Ontvangstbewijzen van de neerlegging van de Meilegemse "Doop-, Trouw- en 

Dood Registers" uit de periode 1782-1788 ten kantore van het hoofdcollege 
van het Land van Aalst. 1783-1789.
1782-1789 1 lias
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden

13 Register van dopen, huwelijken en begrafenissen. 1792.
1792-1792
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - heden
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III. Archief van de armentafel.

III. ARCHIEF VAN DE ARMENTAFEL.
14 Armenrekening, opgesteld door armenmeester Francies Meerschaut. 1750-

1752.
1750-1752 1 katern
Sint-Martinusparochie te Meilegem, 12de eeuw - hedenArmentafel van Meilegem, 13de 
eeuw - 1795
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