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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Kerk Moerzeke 0000

Periode:
1402-1885

Archiefbloknummer:
BE-A0514.1558

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 43.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 0.51 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Sint-Martinusparochie te Moerzeke, 1125 - heden
Armentafel van Moerzeke, 13de eeuw - 1796
Broederschap van het Heilig Sacrament in de Sint-Martinusparochie te 
Moerzeke, 1720-1885
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De raadpleging is vrij, mits voorbehoud omwille van de materiële toestand van 
de documenten.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. 
Voor de datering wordt in het algemeen enkel het relevante jaartal 
weergegeven.
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek 
van elke bladzijde), namelijk PAR197, en het bestanddeelnummer dat wordt 
aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. 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 1.

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

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Sint Martinusparochie te Moerzeke
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De Sint-Martinusparochie te Moerzeke ressorteerde tot 1559 onder de dekenij 
Waas, aartsdiaconaat van het bisdom Doornik. Eerste vermelding van een kerk 
in 1125, toen Symon, bisschop van Doornik en Noyon de inkomsten en rechten 
van de kerk schonk aan de Sint-Baafsabdij van Gent. Omstreeks 1200 werd het 
kerkje uitgebreid tot een éénbeukige kruiskerkin Doornikse kalksteen. 
Waarschijnlijk werd al vóór 1352 een Onze-Lieve-Vrouwekapel tegen de 
noordelijke dwarsbeuk gebouwd. Tussen 1480 en 1490 werd de lage romaanse 
torenspits vervangen door een hoge spits in gotische stijl. Deze romaans-
gotische toren werd in 1740 vervangen door een octogonale renaissancetoren 
met een spits van 46 meter hoog.
Na de aankoop van de heerlijkheid Moerzeke op 16 juli 1755 door jonkheer 
Emmanuel Augustijn Joseph Van den Meersche (1714-1791), heer van Berlare, 
besloot de heer samen met de nieuwe kapelaan, Joannes Benedictus De 
Schoesitter, wegens de slechte staat van de kerk een volledig nieuwe kerk te 
bouwen. Uiteindelijk werd besloten om de oude kerk, die naar het oosten 
gericht was, af te breken, maar om de in 1740 gebouwde toren te laten staan 
en een nieuwe kerk te bouwen met het koor naar het zuiden. Pastoor Van 
Damme kocht daarvoor in 1767 de nodige bouwgrond aan. De bouw werd 
voornamelijk gefinancierd met giften van de heer Van den Meersche, zijn 
moeder, vrouwe-weduwe van Bareldonk en de bisschop van Gent. Het ontwerp 
van de nieuwe kerk werd toevertrouwd aan de Gentse architect Jan-Baptist 
Simoens (1715-1779). In 1767 werd een deel van de oude kerk afgebroken en 
werd begonnen aan de funderingen van de nieuwe kerk. Op het plein aan de 
kerk werd een houten noodkerkje met strodak opgericht.
De nieuwe kerk was nog niet gewijd toen op bevel van de Franse bezetter in 
1797 het kruis van de toren werd weggenomen en de kerk werd gesloten. Pas 
na herstel van alle schade uit de Franse tijd werd op 9 juli 1806 de kerk 
plechtig gewijd door Stephanus Fallot de Beamont, bisschop van Gent.
Archief

ARCHIEF

Het oud kerkarchief van Moerzeke werd op 27 februari 2019 samen met het 
modern kerkarchief door bemiddeling van Geert, Marc en Julien Van Bockstaele 
overgemaakt aan het Rijksarchief te Gent. Deze overdracht kadert in het 
project rond de Oost-Vlaamse kerkarchieven, een samenwerkingsverband 
tussen het Rijksarchief Oost-Vlaanderen en het bisdom Gent. Samen met een 
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aantal reeds op het Rijksarchief aanwezige stukken, werden deze documenten 
beschreven in onderhavige inventaris.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief bevat voornamelijk documenten betreffende het goederenbeheer 
en het financieel beheer van de kerkfabriek, de parochie en de armendis.
Taal en schrift van de documenten
Het merendeel van de archiefbescheiden is in een eigentijdse hand in het 
Nederlands of het Latijn opgesteld. Naast handgeschreven archiefbescheiden 
komen ook gedrukte documenten voor.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Het integrale archiefbestand is ouder dan 100 jaar, bijgevolg werden geen 
selecties noch vernietigingen doorgevoerd.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Onder voorbehoud van nieuwe aanwinsten worden geen aanvullingen bij het 
oud archief verwacht.
Ordening

ORDENING

Het archief werd geordend volgens het traditionele archiefschema voor 
kerkfabrieken en parochies, met een onderscheid tussen archieven van de 
kerkfabriek, de parochie, de armendis en de parochiale instellingen.
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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. Onroerende goederen algemeen

1. ONROERENDE GOEDEREN ALGEMEEN
1 Renterol van de kerk. 1480.

1 gevlakte rol

2 Cartularium van renten en goederen. 1558-1580.
1 deel

3 Akte van de vicarissen-generaal van het bisdom betreffende een 
verpachtingscontract, afgesloten door de pastoor met Andries 
Storm. 1658.

1 stuk

4 Geannoteerde akte betreffende een rente. 1662-1663.
1 charter

5 Stukken betreffende onroerende goederen van de kerkfabriek. 
17de-18de eeuw.

1 omslag

6 Afschrift van een akte betreffende een rente. 1789.
1 stuk

2. Kerkgebouw

2. KERKGEBOUW
7 Processtukken betreffende (de verantwoordelijkheid voor) werken 

aan de kerk. 1606, 1770.
1 omslag

8 Stukken betreffende de klokken. 1609, 1617.
1 omslag

9 Contract en afschrift ervan voor de aanbesteding van een nieuw 
horloge. 1612.

2 stukken

10 Lijsten van arbeiders die aan de kerk werkten. 1768.
1 omslag

11 Stukken betreffende onkosten gemaakt bij diverse werken aan de 
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kerk. 1768-1771.
1 pak

12 Rekeningen en kwitanties voor onkosten gemaakt bij 
(schrijn)werken aan de kerk. 1775-1783.

1 omslag

13 Aantekening betreffende de bouwgeschiedenis van de kerk, met 
grondplannetje. 18de eeuw.

1 stuk

3. Testamenten, stichtingen en fundaties

3. TESTAMENTEN, STICHTINGEN EN FUNDATIES
14 Legger van renten en goederen van de kerkfabriek. 1402.

1 rol

15 Aantekeningen, akten en uittreksels betreffende de stichting van 
jaargetijden. (1492), 1625-1787, z.d.

1 omslag

16 "Catalogus", kalender van de jaargetijden. 1698.
1 charter

17 Testamenten "sonder consequentie". 17de-18de eeuw.
1 omslag

B. Financieel beheer

B. FINANCIEEL BEHEER
18 Kerkrekeningen. 1478-1530.

1 band

--- - --- Kerkrekeningen. 1600-1805.

--- - --- KERKREKENINGEN. 1600-1805.
--- 1600-1604.

1 pak

--- 1641-1658.
1 pak

--- 1660-1669.
1 pak

--- 1670-1672.
1 pak

--- 1673-1679.
1 pak
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--- 1680-1684.
1 pak

--- 1685-1689.
1 pak

--- 1690-1695.
1 pak

--- 1696-1699.
1 pak

--- 1700-1704.
1 pak

--- 1705-1709.
1 pak

--- 1710-1714.
1 pak

--- 1715-1719.
1 pak

--- 1720-1724.
1 pak

--- 1725-1729.
1 pak

--- 1730-1734.
1 pak

--- 1735-1739.
1 pak

--- 1740-1743.
1 pak

--- 1744-1746.
1 pak

--- 1747-1749.
1 pak

--- 1750-1752.
1 pak

--- 1753-1755.
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1 pak

--- 1756-1757.
1 pak

--- 1760-1763.
1 pak

--- 1763-1765.
1 pak

--- 1766-1769.
1 pak

--- 1770-1773.
1 pak

--- 1773-1776.
1 pak

--- 1776-1779.
1 pak

--- 1780-1783.
1 pak

--- 1783-1787.
1 pak

--- 1787-1789.
1 pak

--- 1790-1804/1805.
1 pak

19 Kwitanties voor diverse uitgaven. 1603, 1630-1631.
1 omslag

20 Rekening van werken aan de pastorij. 1707.
1 katern

21 Rekening voor het leveren van devotionele ornamenten. 1713.
1 stuk

22 Ontvangstbewijs voor de rendant voor het sluiten van de rekening. 
1729.

1 stuk

23 Rekening van de landpachten van de kerk. 1729.
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1 katern

24 Fragment van een kerkrekening. 1732.
1 stuk

25 Kwitantie van de ontvanger van Dendermonde voor bijdragen in de
belastingen. 1795.

1 stuk

26 Kwitanties voor allerhande leveringen en diensten aan de 
kerkfabriek. 18de eeuw, z.d.

1 omslag
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II. Archief van de (onder)pastoor

II. ARCHIEF VAN DE (ONDER)PASTOOR
27 Rekening van de verpachting van een impositie op bier door de 

kerkmeester. 1604.
1 katern

28 Stukken betreffende een miraculeuze verschijning van Onze-Lieve-
Vrouw aan een buitenlandse soldaat te Moerzeke. 1630.

1 omslag

29 Visitatieverslag van de parochie. 1686.
1 stuk

30 Stukken betreffende de verering van relieken en toegekende 
aflaten. 1717, 1720, 1729.

1 omslag

31 Handboekje aangevangen door Reynier, onderpastoor van 
Moerzeke, betreffende pachten. 1733-1769.

1 deel

32 Ontvangstboek van de tienden en pachten van de pastorij 
(ontvangsten tot 1784); status animarum. 1749 (1784).

1 deel



Kerk Moerzeke 0000 15

III. Archief van de armendis

III. ARCHIEF VAN DE ARMENDIS
A. Beheer van goederen

A. BEHEER VAN GOEDEREN
33 Legger van onroerende goederen en renten van de armendis. 

15de-16de eeuw.
1 deel

34 Akten betreffende de aan- en verkoop van armengoederen, met 
transcripties. 1586-1795, 20ste eeuw.

1 omslag

35 Legger van renten en goederen van de armendis. 1590.
1 katern

36 Legger van renten van de armendis. 1605.
1 deel

37 Uittreksel uit een legger van onroerende goederen van de 
armendis. 1613.

1 stuk

38 Lijst van inkomsten uit nieuwe pachten van de Heilige Geest. 1638.
1 stuk

B. Financieel beheer

B. FINANCIEEL BEHEER
--- - --- Rekeningen van de armendis. 1581-1792.

--- - --- REKENINGEN VAN DE ARMENDIS. 1581-1792.
--- 1581-1649.

1 pak

--- 1582-1599, 1604-1605, 1616-1617, 1646.
1 pak

--- 1650-1659.
1 pak

--- 1660-1669.
1 pak

--- 1670-1673.
1 pak

--- 1674-1679.
1 pak

--- 1680-1684.
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1 pak

--- 1686.
1 pak

--- 1686-1689.
1 pak

--- 1690-1694.
1 pak

--- 1695-1698.
1 pak

--- 1700-1703.
1 pak

--- 1703-1705.
1 pak

--- 1706-1709.
1 pak

--- 1710-1714.
1 pak

--- 1715-1719.
1 pak

--- 1720-1724.
1 pak

--- 1725-1729.
1 pak

--- 1730-1732.
1 pak

--- 1733-1736.
1 pak

--- 1737-1739.
1 pak

--- 1737-1739.
1 pak

--- 1743-1745.
1 pak
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--- 1746-1749.
1 pak

--- 1750-1752.
1 pak

--- 1753-1755.
1 pak

--- 1756-1759.
1 pak

--- 1760-1762.
1 pak

--- 1765-1766.
1 pak

--- 1767-1769.
1 pak

--- 1770-1772.
1 pak

--- 1773-1777.
1 pak

--- 1780-1783.
1 pak

--- 1783-1788.
1 pak

--- 1788-1792.
1 pak

39 Beschikking namens de bisschop van Gent op een rekest in 
verband met de aanwending van de geïnde opbrengsten van een 
korenrente van de armendis ten behoeve van de kerk. 1590.

1 stuk

40 - --- Bewijsstukken bij de rekeningen van de armendis. 1625-1789, 1762-1788.

40 - --- BEWIJSSTUKKEN BIJ DE REKENINGEN VAN DE ARMENDIS. 
1625-1789, 1762-1788.

40 1625-1789.
1 omslag



18 Kerk Moerzeke 0000

--- 1762-1788.
1 pak

41 Lijst van betalingen (uittreksel uit een rekening?), vermoedelijk van
de armendis. Z.d.

1 stuk
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IV. Broederschap van het Heilig Sacrament

IV. BROEDERSCHAP VAN HET HEILIG SACRAMENT
42 Broederschapsboek van het Heilig Sacrament, bevattende 

ledenlijsten, resoluties, rekeningen. 1720-1885.
1 deel
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V. Varia

V. VARIA
43 Figuratief plan van de Roggemanspolder gelegen binnen de 

heerlijkheid Moerzeke. Z.d.
1 stuk
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