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I. NAAMLIJSTEN EN NUMMERS DER PAROCHIES PER ARRONDISSEMENT 

IL FOTOKOPIEËN

Nr. i : Tekst uit de statuten van Mgr. Boussen : ,,De cognitione ovium". 
Tit. III, art. 3, par 1. CEPB., dl II, 1838, p. 98-99.

Nr. 2 : Voorbeeld van een paasrapport. Poelkapelle, 1853, ABB., B 314.
Nr. 3 : Idem. Watou, 1854, ABB., B 314.
Nr. 4 : Idem. Herzeeuw, 1857, ABB., B 316.
Nr. s : Idem. Ten Brielen, 1857, ABB., B 316.
Nr. 6 : Idem. Wijtschate, 1857, ABB., B 316.
Nr. 7 : Idem. Rumbeke, 1859, ABB., B 317.
Nr. 8 : Idem. Bulskamp, 1853, ABB., B 314.
Nr. 9 : Idem. Oostende (St.-Petrus en Paulus), 1853, ABB., B 314.
Nr. 10 : Blad uit gedrukt Liber status animarum, 1910. O.-L.-Vrouw- 

parochie te Kortrijk.
Nr. 11 : Voorbeeld van een ,,biechtbriefje” . Westouter, 1862, ABB., 

B 318.

III. FIGUREN

Nr. 1 : Histogram : rangschikking der jaren volgens het aantal terugge- 
vonden paasrapporten.

Nr. 2 : Leeftijdspiramide der pastoors, 1840, 1865, 1890 en 1910.
Nr. 3 : Leeftijdspiramide der onderpastoors, 1840, 1865, 1890 en 1910.
Nr. 4 : Grafiek : procent paasverzuimers der totale bevolking.
Nr. 5 : Grafiek : verdeling van het verzuim over de sociale klassen : 

landelijke parochies.
Nr. 6 : Grafiek : verdeling van het verzuim over de sociale klassen : 

landelijke en stadsparochies.

IV. TABELLEN

Nr. 1 : Aantal teruggevonden rapporten. Verdeling der rapporten volgens 
de kwalitatieve gegevens die ze bevatten.

Nr. 2 : Grootte der parochies.
Nr. 3 : Gemiddeld aantal inwoners per parochie in het bisdom Brugge en 

de verscheidene arrondissementen.
Nr. 4 : Gemiddeld aantal inwoners per parochie in België, het diocees 

Namen, Mechelen, Brugge en Parijs.
Nr. 5 : Verdeling der onderpastoors volgens de grootte der parochies.
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Nr. 6 : Gemiddeld aantal inwoners per parochie en per priester m- 
geschakeld in het parochieapostolaat in het bisdom Brugge en het 
arrondissement Kortrijk.

Nr. 7 : Gemiddeld aantal inwoners per priester ingeschakeld in het 
parochieapostolaat in België, het diocees Namen, Mechelen, 
Brugge en Parijs.

Nr. 8 : Gemiddelde verblijfsduur der pastoors op eenzelfde parochie.
Nr. 9 : Procent der non paschantes in het bisdom.
Nr. io : Verdeling van het verzuim volgens geslacht per tienjaarlijkse 

période in de rurale parochies.
Nr. 11 : Verdeling van het verzuim volgens het geslacht aan de hand van de 

naamlijsten.
Nr. 12 : Verdeling van het verzuim over de drie sociale klassen per tien

jaarlijkse période.
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période.
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Nr. 17 : Procent der non paschantes in het bisdom (totale bevolking en 

bevolking 15 jaar en ouder), in de arrondissementen (totale be
volking en bevolking 15 jaar en ouder), in de parochies (totale 
bevolking), van 1848 tôt 1910.

V. KAARTEN

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. 
Nr. 10 
Nr. 11 
Nr. 12 
Nr. 13 
Nr. 14 
Nr. 15 
Nr. 16

Bisdom Brugge : 1910.
Spreiding der bevolking en natuurlijke streken.
Bisdom Brugge : parochies in 1910.
% non paschantes van de totale bevolking per parochie in 1848. 
Idem 1854.
Idem 1862.
Idem 1869.
Idem 1871.
Idem 1878.
Idem 1881.
Idem 1883.
Idem 1885.
Idem 1887.
Idem 1893.
Idem 1907.
Idem 1910.
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Nr. 17 : Overzichtskaart 1848-1878.
Nr. 18 : Idem 1881-1887.
Nr. 19 : Idem 1893-1910.
Nr. 20 : Politieke kaart 1879-1884.
Nr. 21 : % non dominicantes per dekenij in 1939. 
Nr. 22 : % non dominicantes per dekenij in 1952.
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B IB L IO G R A F IE

BRONNEN

I. ON UITGEGEVEN  BRONNEN

A. A rchief van het bisdom Brugge 
i . Relationes status
B 208 : Register met de Relationes status van 1839 tôt 1896.
B 99 : De Relatio status van 1838 kan men enkel vinden in de

Acta Episcopatus , p. 206-218.
B 101 : De Relatio status van 1841 kan men eveneens vinden in de

Acta Episcopatus , p. 172 en vv.
B 105 : De Relatio status van 1845 kan men eveneens vinden in de

Acta Episcopatus , p. 191 en w .

2. Acta Episcopatus 
Registers.
B 97-108 
B 109

B 110-124 
B 125

B 126

B 127-155 
B 156

B 157

B 158 
B 159
B 221

Handelingen van Mgr. R.-Fr. Boussen, 1833-1848. 
Handelingen van de vicarissen, sede vacante, 1.10.1848- 
30.3.1849.
Handelingen van Mgr. J.-B. Malou, 1849-1863.
Handelingen van Mgr. J.-B. Malou, 5.1.1864-23.3.1864. 
Handelingen van de vicaris, 23.3.1864-11.10.1864. Hande
lingen van Mgr. J.-J. Faict, 11.10.1864-31.12.1864.
Begrafenis van Mgr. J.-B. Malou. Wijding van Mgr. J.-J. 
Faict, 1864.
Handelingen van Mgr. J.-J. Faict, 1865, 1865-1893. 
Handelingen van Mgr. J.-J. Faict, 1894. Handelingen van de 
vicaris sede vacante, 4.1.1894-31.5.1894. Handelingen van 
Mgr. P. De Brabandere, 31.5.1894-29.12.1894.
Handelingen van Mgr. P. De Brabandere, 1.1.1895-30.3.1895. 
Handelingen van de vicaris, sede vacante, 1.4.1895-8.7.1895. 
Handelingen van Mgr. G. Waffelaert, 8.7.1895-31.12.1895. 
Indices op de Handelingen van de bisschoppen, 1850-1863. 
Idem, 1881-1897.
Register van brieven door Mgr. J.-B. Malou verzonden : 
29.5.1849-23.7.1853.

3. Losse stukken in verband met de bisschoppen van Brugge 
B 271-276: R.-Fr. Boussen, 1834-1848.
B 277-292 : J.-B. Malou, 1848-1864.
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B 293-300: J.-J. Faict, 1864-1894.
B 301-302 : P. De Brabandere, 1894-1895.

De papieren van Mgr. G.-J. Waffelaert staan nog niet ter 
beschikking.

4. Dekanale visitatieverslagen
B 240 : Dekanale kerkvisitaties in de dekenijen :

Avelgem : 1836, 1855, 1859, 1872, 1884, 1888, 1908, 1910,
1929.

Brugge : 1803, 1806-7, 1827, 1855, 1856, 1861-63, i868>
1870, 1884, 1889, 1903, 1911, 1912.

Diksmuide : 1843.
Gistel : 1803, 1806, 1815, 1823, 1833, 1842, 1843-44

1849, 1905.
Ieper : 1833, 1834, 1848, 1860, 1906, 1908.
Kortrijk : 1803, 1833, 1868, 1899, 1907, 1911.
Menen : 1803, 1806, 1806, 1898, 1905, 1911.

B 241 : Dekanale kerkvisitaties in de dekenijen :
Poperinge : 1833, 1850-51, 1866, 1869.
Roeselare : 1922.
Tielt : 1803, 1806, 1809, 1815, 1818, 1833, 1868, 1892,

1899.
Torhout : 1803, 1806, 1809, 1810, 1815, 1818, 1832-33,

1859, 1863, 1907, 1911.
Veurne : 1808, 1809, 1815, 1818, 1823, 1833, 1840-41,

1910-n.
B 242-245 : Losse stukken van dekanale kerkvisitaties in de 19e eeuw en 

het begin der 20e eeuw in verscheidene parochies, alfabetisch 
geordend :
B 242 : parochies beginnend met de letter :

A  B D E G  H
B 243 : parochies beginnend met de letter :

I J K L  M  N O
B 244 : parochies beginnend met de letter : 

p R S
B 245 : parochies beginnend met de letter :

W  Z
B 161 : Register van de dekenij Ieper, 9.4.1827-14.9.1863.

5. Losse stukken over de toestand der parochies. Status animarum, getuig- 
schriften van kosters, namen der leden van de kerkfabriek

B 305 1834-1839.
B 306 1840-1841.
B 307 1842-1843.
B 308 1844-1845.
B 309 1846-1847.
B 310 1848.
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B 311 
B 312 
B 313 
B 314 
B 315 
B 316 
B 317 
B 318 
B 319 
B 320 
B 321 
B 322
B 323 
B 324 
B 32s
B 326
B 327

1849-1850.
1849-1850 (vervolg). 
1851-1852.
1853.
1854-1855.
1856-1857.
1858-1859.
1860-1863.
1868.
1869.
1870-1871.
1873-
1873 (vervolg).
1872-1875; kerkfabriek 1874. 
1877-1879.
1876-1893.
1907-1923.

6. Losse stukken in verband met de parochies

F I-410.

7. Necrologia
N 66 en w . Steekkaartenbakken.

8. Parochiale missies en jubilea
B 195-196.
B 226.

9. Twee registers in verband met de schoolstrijd 
B 365 bis.

10. Drie kaarten
Karton II, nr. 74 en 75 : Bisdom Brugge circa 1839. 
Karton II, nr. 76 : Bisdom Brugge circa 1853.

Aile drie schaal 1/120.000.
B. Stadsbibliotheek van K ortrijk 
Fonds L. Slosse. Rond Kortrijk (1).
C. A rchief van de O.-L.-Vrouwparochie te K ortrijk 
Liber memorialis, 1900-1910.
Liber status animarum, 1910 (2).

(1) D it werk van L. Slosse werd gedrukt in een zeer beperkte oplage (16 exemplaren). 
Het exemplaar dat zich bevindt in de stadsbibliotheek te Kortrijk is door de auteur bijge- 
werkt door met de hand geschreven nota’s.

(2) Dit Liber status animarum bevat gedrukte rubrieken. De gegevens moesten worden 
ingevuld in handschrift.
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II. UITGEGEVEN BRONNEN

Almanach voor het bisdom Brugge. Brugge, 1835-1840. 11 X 17 cm.
Almanach des bisdommen Brugge en Cent. Brugge, 1841-1879.
Almanach van het bisdom Brugge. Brugge, 1880-1914.
Codex Iuris Canonici. Rome, 1918. In-8°, XLVII-784 p.
Collectio Epistolarum Pastoralium Dioecesis Brugensis, dl I-XX, 1832-1922. 

In-8°.
Litterae annuae provinciae Belgicae Societatis Jesu. 1835-1912. (De jaar- 

gangen 1835-1839 zijn met de hand geschreven).
Pastorale Dioecesis Brugensis, ad normam Ritualis Romani jussu Illustrissimi 

ac Reverendissimi Domini Francisci Renati Boussen editum. Gent, 1849. 
In-40.

Statuta dioecesis Brugensis jussu Illustrissimi ac Reverendissimi Domini 
Francisci-Renati Boussen, XVIII eiusdem dioecesis episcopi, édita. Brugge, 
1838. In-8°, 128 p.

Statuta Dioecesis Brugensis diligenter recognita, emendata et denuo édita iussu 
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Joannis-Baptistae Malou, Episcopi 
Brugensis XIX. Brugge, 1854. In-120, XIV +  198 pp.

Statuta Dioecesis Brugensis diligenter recognita in paucis aucta et denuo édita 
iussu Illustrissimi et Reverendissimi Domini Joannis-Josephus Faict Sanctae 
Sedis Praelati domestici, Pontificio solio assistentis, sacro Pallio insigniti, 
Episcopi Brugensis XX. Brugge, 1890. In-120, XXIII +  215 pp.

Statuta Dioecesis Brugensis édita iussu et auctoritate Illustrissimi et Reve
rendissimi Domini Gustavi-Josephi Waffelaert, Episcopi Brugensis XXI. 
Brugge, 1927. In-8°, XIX + 1 8 3  pp.
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Leuven-Parijs, 1968, in-8°, 200 p.
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J. G adille, ..Overzicht van de literatuur betreffende de toepassing van 
de sociologie in de godsdienstgeschiedenis” , Concilium, 1970, dl VI, fasc. 
7, p. 123-134. Met bibliografie p. 133-34.
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IN L E ID IN G

Aanvankelijk werd het uitgangspunt voor ons onderzoek gezocht 
in de bijdrage van R . R é m o n d  op het Colloquium voor vergelijkende 
Kerkgeschiedenis gehouden te Lyon in 1963 (1). In dit rapport geeft 
de auteur een status quaestionis van het onderzoek van de geschiedenis 
van de godsdienstbeleving bij de massa in Frankrijk vanaf het midden 
der 19e eeuw. Als thema neemt hij het begrip ,,ontkerstening” 
(déchristianisation), dat op het ogenblik in Frankrijk en 00k elders 
algemeen wordt gebezigd (2). U it dit rapport zelf en de daarop- 
volgende discussie blijkt dat er geen volkomen eensgezindheid 
bestaat noch over het ontstaan van het woord zelf, de inhoud die het 
dekt en de realiteit die het aanduidt, noch omtrent de oorzaken die 
deze al of niet werkelijke ontkerstening hebben op gang gebracht (3). 
Het wordt duidelijk dat de geschiedenis die het godsdienstig leven van 
de massa in de 19e eeuw wil beschrijven, nog volop zoekt naar de 
juiste afbakening van haar onderwerp en de aangepaste méthodes om 
dit collectief godsdienstig fenomeen te belichten en de oorzaken die 
er hebben op ingewerkt te ontdekken. (4)

Dit is onder meer te wijten aan de eigen aard van het godsdienstige 
fenomeen dat een grote graad van inwendigheid vertoont en meestal 
slechts kan benaderd worden langs bronnen die inlichtingen ver- 
strekken over gestelde daden maar weinig meedelen omtrent de 
innerlijke houding (5). Daarbij komen nog : de moeilijkheden die men 
ontmoet bij het overstappen van de beschrijving der individuele 
naar die der collectieve gedragingen, de veelheid der oorzaken die een

(1) R. R émond, Recherche d'une méthode d’analyse historique de la déchristianisation 
depuis le milieu du X IX e siècle, Colloque d’histoire religieuse (Lyon, octobre 1963), p. 123-154.

(2) R. R émond, o.c., p. 123-130.
(3) Discussion du rapport de M . Rémond sur la déchristianisation au X IX e siècle, Cahiers 

d’Histoire, 1964, dl IX, p. 89-106.
(4) Op het colloquium van 1968 te Cambridge werd het probleem der ontkerstening 

eveneens aangeraakt. Zie : Colloque de Cambridge, 24-28 septembre 1968, uitg. D . Baker, 
Miscellanea Historiae Ecclesiasticae III, Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 
Leuven, 1970, dl 50. Intéressant op methodologisch gebied zijn de artikels van A . L a- 
treille, La déchristianisation en France à l’époque moderne, p. 287-313 en H. W illmer, 
Déchristianisation in England in the 19th and 20th centuries, p. 315-327. Beide artikels zijn een 
verdere reflexie op de problemen van kerstening en ontkerstening, zoals ze werden gesteld 
in 1963 door R. R émond en G. L e Bras. Zie 00k het intéressante artikel van G . C holvy, 
,.Réflexions sur l’apport de la sociologie à l’histoire religieuse, Cahiers d’Histoire, 1970, dl 
XV, p. 9 7 -m .

(5) R. R émond, o.c., p. 134-136.
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bepaalde situatie scheppen (i). En tenslotte de ambivalentie van deze 
oorzaken zelf. Meermaals heeft men immers geconstateerd dat gelijke 
invloeden verschillende gevolgen hebben al naargelang van het aan- 
passingsvermogen van gelovigen en clerus, een vermogen dat op zijn 
beurt historisch is bepaald (2).

Toch treedt uit dit rapport duidelijk naar voor dat er qua gods- 
dienstig gedrag een verschil op te merken valt tussen de steden en de 
rurale gebieden (3). Andere studies hebben reeds op dit onderscheid 
gewezen (4). Meestal ligt de godsdienstpraktijk van een stad lager dan 
die van haar landelijke omgeving. Omtrent de juiste betekenis en de 
oorzaken van dit verschil is men het nog niet eens (5). Evenwel schijnen 
de uitgroei van de steden en de toenemende industrialisatie belangrijke 
factoren te zijn. Men mag hier echter geen deterministische oorzaken 
in zien (6). D e invloed van industrialisatie en urbanisatie is eerder 
indirect te noemen. D e snelle aanwas van de steden gedurende de 
19e eeuw heeft de bestaande parochiestructuren en pastorale méthodes 
ontoereikend gemaakt en geografische milieus geschapen waarin de 
invloed van de kerk niet meer voldoende aanwezig was. D e toenemende 
industrialisatie bevorderde het ontstaan van sociale milieus, die even- 
eens tôt stand kwamen buiten kerkelijke invloeden om. Aldus ont- 
stonden ,,ontkerstende”  milieus, waarin de nieuw aangekomen of 
aangesloten gelovige zwaar op de proef werd gesteld (7). Hier moet

(1) Idem, p. 127-129 en p. 137-152.
(2) R. R émond, o.c., p. 149-150, 152. Discussion du rapport de E. Rémond sur la dé

christianisation au X IX e siècle, in cahiers d’histoire, 1964, dl IX, p. 103.
Y.-M . H ilaire, La vie religieuse dans les pays de la Loire au X IX e siècle, in : L ’Information 
Historique, 1967, dl XXIX, p. 32-33.

(3) R. R émond, o.c., p. 138.
(4) J. C h elin i, La ville et l'Église. Premier bilan des enquêtes de sociologie religieuse 

urbaine, p. 93-114.
A . D ansette, Destin du catholicisme français, p. 20-24.

(5) F. B oulard en J. R emy brengen in Pratique religieuse urbaine et régions culturelles, 
Parijs, 1968, een voorlopige synthèse van vijftien jaar enquête naar de godsdienstpraktijk in 
de steden. Volgens F. Boulard geven de oorzaken die men tôt hiertoe aanvoerde om het 
verschil in gemiddelde praktijk tussen stad en land uit te leggen, geen voldoende ver- 
klaring om 00k de verschillen tussen de gemiddelden der steden onderling te verhelderen. 
Om dit verschil tussen de gemiddelden der steden onderling te verklaren moet men dus uit- 
zien naar nieuwe oorzaken. F. Boulard meent dat de relatie tussen de stad en het platteland 
dat haar omringt, bij het verklaren der onderlinge verschillen tussen de gemiddelden der 
steden van doorslaggevende aard moet zijn. Deze relatie wordt getncameerd in wat F. Bou
lard „ région culturelle" noemt. Dit heeft als gevolg dat men niet enkel de oppositie tussen 
stad en land moet beschouwen maar 00k de eenheid van stad en land in eenzelfde ,,région 
culturelle" als geopponeerd aan de andere ,,régions culturelles". F. Boulard legt dan 00k de 
nadruk op de studie van de evolutie der pastoraal en het doordringen van deze pastoraal in de 
massa, om de eigen situatie van iedere „région culturelle”  te helpen verduidelijken.

(6) R. R émond, o.c., p. 150.
(7) R. R émond, o.c., p. 142.
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nog worden aan toegevoegd dat de invloeden van intellectuele aard 
zich eveneens het sterkst laten gelden in een stad en dat de eisen tôt 
aanpassing, zowel aan de gelovige als aan de clerus gesteld, hoger 
zijn (i). Nochtans moet onmiddellijk worden opgemerkt dat men ook 
hier op de ambivalentie der invloeden stuit, want men heeft eveneens 
kunnen constateren dat ook het omgekeerde zich voordoet. Is de gods- 
dienstpraktijk in de rurale gebieden vrijwel gedaald tôt nul, dan 
steekt de stad soms daartegen af als een eiland met hogere praktijk (2). 
Is de hogere praktijk van deze steden soms een teken van een meer 
persoonlijk beleefd geloof en mag men in deze gevallen spreken niet 
van een ontkerstening maar van een verandering, ja van een mutatie 
in de kwaliteit van het geloof? Elke situatie dient dus zorgvuldig 
afzonderlijk beschouwd te worden en men moet zich hoeden voor 
overhaaste conclusies.

Daarom leek het aangewezen een onderzoek in te stellen naar de 
evolutie van de godsdienstbeleving in een grootstad. Hiervoor werd 
Antwerpen uitgekozen. Deze stad kent immers in de tweede helft van 
de 19e eeuw een sterke expansie van haar bevolking. Haar politieke en 
syndikale geschiedenis werd uitvoeriger dan voor andere steden het 
geval was behandeld door bepaalde auteurs. Het bronnenonderzoek 
werd verricht in het archief van het aartsbisdom Mechelen, waar de 
stukken uit de 19e eeuw die betrekking hebben op het huidige bisdom 
Antwerpen worden bewaard, en in een aantal Antwerpse stads- 
parochies. Het onderzoek leverde echter een teleurstelling op. Een 
korte beschrijving van de onderzochte bronnen kan men vinden in 
hoofdstuk I.

D e artikels van Y .-M . H i l a i r e  en L. T r e n a r d  wezen erop 
dat de verslagen der parochiale missies eveneens intéressante ge- 
gevens kunnen bevatten over de godsdienstbeleving der gelovigen (3). 
Daarom werd gepoogd een aanloop te vinden voor een nieuwe bena- 
dering langs dergelijke verslagen om. Een bronnenonderzoek werd ook 
in die richting aangevat. Vermits de meeste ordes of congregaties 
echter geen verslagen van dergelijke missies uit de 19e eeuw bezitten,

(1) R. R émond, o.c., p. 145.
(2) Idem, p. 139, 149-150.
(3) Y.-M . H ilaire, Les missions intérieures face à la déchristianisation pendant la seconde 

moitié du X IX e siècle dans la région du Nord, in : Revue du Nord, 1964, dl XLVI, p. 51-68.
L . T renard, A ux origines de la déchristianisation: le diocèse de Cambrai de 1830 à 1848, 
in : Revue du Nord, 1965, dl XLVII, p. 399-459.
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werd ook afgezien van een dergelijke studie. Een korte beschrijving 
van het verrichte onderzoek kan men vinden in hoofdstuk I.

Het werd dus tijd uit te zien naar een ander onderzoeksterrein. 
De heer L. P r e n e e l  vestigde onze aandacht op het feit dat in het 
archief van het bisdom Brugge naast de dekanale visitatieverslagen 
eveneens een aanzienelijk aantal Status animarum o f paasrapporten 
aanwezig waren (x). Aanvankelijk verkeerde men in de mening dat 
men aan de hand van deze documenten een vrij volledig beeld zou 
kunnen ophangen van het godsdienstig leven in een bepaalde période 
en in een bepaald gebied, bijvoorbeeld op het vlak van een dekenij, 
zoals dit werd gedaan door de heer M . C l o e t  in zijn voortreffelijke 
studie over de dekenij T ielt in de 17e eeuw (2).

Het huidige onderzoek naar de godsdienstbeleving wil inderdaad 
aile aspecten van het godsdienstig leven behandelen en streeft er 
tevens naar om de godsdienstige uitingen te situeren in het bredere 
kader van een studie naar de mentaliteit (3). Daarom werd op metho- 
dologisch gebied aansluiting gezocht bij de werken van C. M a r c i l - 

h a c y , Le diocèse d’Orléans au milieu du X IX e siècle en Le diocèse 
d’Orléans sous l’épiscopat de Mgr. Dupanloup, 1849-1878.

Het eerste werk, door Y .-M . H i l a i r e  zeer vernieuwend ge- 
noemd, is vooral merkwaardig omdat C. M a r c i l h a c y  langs de weg 
van de sociale psychologie een méthode aanduidt om een beschrijving 
te maken van het godsdienstig fenomeen op collectief niveau. Zij 
onderscheidt de verschillende sociale groepen, plaatst ze terug in hun 
concreet geografisch kader en tekent hun mentaliteit (4).

Daardoor weet zij het godsdienstig feit in een bredere context 
te plaatsen waardoor het mogelijk wordt te peilen naar de plaats die de

(1) Volgens de instructies van de bisschop, Mgr. Boussen, in de vemieuwde bewerking 
der Brugse statuten (1836-40), betekent Status animarum het rapport met het aantal en de 
namen der paasverzuimers dat ieder jaar door de pastoor naar de bisschop moest worden 
gezonden. Zie meer hierover in hoofdstuk II.

(2) M . C loet, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de 
X V IIe eeuw. Tielt van 1609 tôt 1700, (K .U .L. Werken op het gebied van de geschiedenis en 
de filologie, 5e reeks, dl 4), Leuven-Gent, 1968, in-8°, XXXV-622 p.

(3) R. R émond, De ontkerstening, in : Concilium, 1965, dl I, fasc. 7, p. 144-145.
(4) Y.-M . H ilaire, La vie religieuse dans les pays de la Loire au X IX e siècle, in : L ’in

formation historique, 1967, dl XXIX, p. 32.
J. L ory, Le diocèse d’Orléans au milieu du X IX e siècle, (Recensie) in : Revue d’Histoire 
Ecclésiastique, 1965, dl LX, p. 924-925.
C .M arcilhacy, Recherche d’une méthode d'étude historique de la „ déchristianisation" depuis 
le milieu du X IX e siècle, in : Cahiers d’Histoire, 1964, dl IX, p. 116-117.
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godsdienst inneemt in het leven van elke groep (i). In haar tweede 
werk onderzoekt C. M arcilhacy de pastorale méthodes door Mgr. 
Dupanloup aangewend en de resultaten hiervan bij de verschillende 
sociale groepen, zulks in het kader van de sociale en politieke evolutie 
van dit ruraal diocees van de aanvang van het Tweede Keizerrijk tôt 
het begin der Derde Republiek (2) (3).

Het bleek alras onmogelijk de door C. M arcilhacy gevolgde 
méthode toe te passen op een beperkter terrein, zoals bijv. een dekenij. 
Bij het uitwerken van onze studie moest men immers drastische be- 
perkingen aanvaarden, die voortspruiten uit de eigen aard der bronnen 
enerzijds en de stand van het historisch onderzoek anderzijds.

Het werd vrij spoedig duidelijk dat de paasrapporten slechts 
inlichtingen bevatten over de paasverzuimers en ons niets meedelen 
over de gedragingen en inwendige houding der gelovigen, die getrouw 
de paasplichten vervullen. De dekanale visitatieverslagen die bij het 
uitwerken van een studie van het godsdienstig leven in een dekenij een 
onmisbare bron dienden te zijn, hebben tijdens de 19e eeuw een erg 
gemeenplaatsig karakter en bieden weinig mogelijkheden tôt een diep- 
gaand onderzoek. Bovendien had onze speurtocht in het archief van 
de Antwerpse stadsparochies en de enkele steekproeven in Brugge en 
Kortrijk verricht, uitgewezen dat het doorsnuffelen ter plaatse van 
parochiearchieven een zeer tijdrovende bezigheid is en dat deze 
archieven bovendien op het stuk van de godsdienstbeleving weinig

(1) „I1 n’est pas douteux que la qualité religieuse d’un groupe social ne se révèle pas 
seulement par le nombre et la fréquence des gestes religieux accomplis, mais par la place 
qu’occupe la religion dans son univers mental, ce qui implique la nécessité de connaître 
celui-ci dans toute la mesure du possible...” C. M arcilhacy, Le diocèse d’Orléans au milieu 
du X IX e siècle, p. 13.

(2) Hierbij stond C. M arcilhacy een rijk bronnenmateriaal ten dienste. Zij kon 
inderdaad beschikken over de autografen der visitaties door Mgr. Dupanloup zelf verricht 
en over verscheidene enquêtes gehouden op Iast van de bisschop. Daarbij kon zij inzonder- 
heid nog steunen op de uitgebreide en regelmatige rapporten van de vier aartsdekens van 
het diocees. Dergelijke bronnen verstrekken niet alleen gegevens over het paasverzuim of 
over de godsdienstpraktijk, zij werpen 00k licht— en dat is van zeer groot belang— op de in
wendige houding, waaruit het vervullen van deze godsdienstpraktijkvoortspruit. R. A ubert, 
Le diocèse d’Orléans sous l’épiscopat de Mgr. Dupanloup, 1849-1878. Sociologie religieuse 
et mentalités collectives, (Recensie) in : Revue d’Histoire Ecclésiastique, 1965, dl LX, p. 928-9.

(3) Zie 00k de op methodologisch gebied belangrijke thesis van G. C holvy. Géographie 
religieuse de l’Hérault contemporain. Préface du doyen G. Le Bras, Parijs, 1968, in 8°, 513 p. 
Recensie; Y.-M . H ilaire, Rev. de l’Hist. de l’Egl. de France, 1969, dl LVI, nr. 156, p. 173- 
182. De thesis is belangrijk omwille van haar regressieve méthode, d.w.z. zij gaat uit van een 
sociologische studie van het bisdom in 1962 en onderzoekt de oorsprong van deze toestand 
in het verleden. Zij is tevens opmerkelijk wegens haar pluridisciplinair —  geografisch, 
sociologisch, historisch —  karakter. Y.-M . H ilaire, o .c., p. 176.
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nuttige gegevens bevatten. Aan een systematisch onderzoek van deze 
documenten kon bijgevolg in het kader van een licentiaatsverhandeling 
niet worden gedacht. (i)

Ook de stand van het historisch onderzoek stelde bepaalde 
grenzen bij het uitwerken van deze verhandeling. O m  een beschrijving 
te geven van de sociale groepen in hun geografisch kader is men voor- 
lopig nog slecht geoutilleerd. D e meeste studies die de economische 
en sociale geschiedenis behandelen blijven op nationaal vlak. De 
werken die de politieke evolutie beschrijven op het niveau van pro- 
vincie, arrondissement of gemeente zijn schaars. Kortom er is een 
algemeen gebrek aan degelijke werken over régionale geschieds- 
schrijving. M en zal dan allicht begrijpen dat er nog niet kan gedacht 
worden aan de synthèse van al deze factoren —  economische en 
sociale, politieke —  op regionaal vlak om hierdoor de mentaliteit 
der verschillende sociale groepen „en situation”  te tekenen.

Voor het menselijk-geografisch kader beschikt men over de 
studie van R. B l a n c h a r d , La Flandre. Étude géographique de la plaine 
flamande en France, Belgique et Hollande, Rijsel, 1906, en M .A . 
L e f e v r e , L'Habitat rural en Belgique. Étude de géographie humaine, 
Luik, 1926. Deze werken bevatten ook enkele gegevens over de socio- 
economische situatie. Zij bieden echter geen systematisch overzicht 
der historische ontwikkeling.

Over het socio-economische gebied handelt het waardevolle 
werk van G . J a c q u e m y n s , Histoire de la crise économique des Flandres 
(1845-1850), Brussel, 1929. Het omvat echter een beperkter période. 
De studie van B. V e r h a e g e n , Contribution à l’Histoire Économique des 
Flandres, Leuven-Parijs, 1961, wil de economische ontwikkeling 
schetsen der provincies Oost- en West-Vlaanderen door middel van 
de evolutie der beroepsstructuur. B. V e r h a e g e n  heeft echter noch de 
resultaten der volkstellingen aan een grondige kritiek onderworpen,

(1) L. de Sain t-M oulin biedt in zijn artikel : Contribution à l'histoire de la déchristiani
sation. La pratique religieuse à Seraing depuis 1830, in : Annuaire d’Histoire Liégeoise, 
nr. 34, dl X, 1967, p. 33-121, een studie van de verschillende aspecten der godsdienst- 
praktijk op het niveau van een agglommeratie en een voorbeeld van de wijze waarop het 
bronnenmateriaal benut kan worden. De auteur is er in geslaagd twee ononderbroken 
grafieken te construeren die de onthouding van het doopsel en het kerkelijk huwelijk weer- 
geven van 1860 tôt i960. Dit op basis van de doopsel- en huwelijksregisters. Voor de andere 
vormen der godsdienstpraktijk als, kerkelijke begrafenissen, paasplichten en zondagsmis, 
beschikt hij slechts over fragmentarische gegevens. Deze zijn nochtans voldoende om een 
algemene idee van de evolutie te geven. Zie p. 40-45 van het artikel waar de auteur de 
bronnen bespreekt.
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noch de categorieën die in de verschillende tellingen gebruikt werden 
op voldoende wijze met elkaar vergeleken, zodat het uiteindelijk 
aanwenden van zijn conclusies problematisch blijft.

Elementen die de politieke situatie in West-Vlaanderen belichten 
vindt men in S.H. Scholl, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in 
West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, K. V an  Isacker, Het 
Daensisme, Antwerpen, 1965 (2e uitgave) en L. W ils, Het Daensisme, 
Leuven, 1969. Meer systematische gegevens op het niveau der arron- 
dissementen bieden een aantal onuitgegeven licentiaatsverhandelingen 
der Gentse Universiteit. W . M aervoet, De politieke evolutie in het 
arrondissement Oostende 1830-1914, Gent, 1965, P. V ancolen, 
Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, 1966 en M . L aquiere, 
Een bijdrage tôt de geschiedenis der arbeidersbeweging te Roeselare 
(1864-1914), Gent, 1966. D e onuitgegeven doctoraatsverhandeling 
van R. V an  Eenoo, Partijvorming en politieke strekkingen bij de cijns- 
kiezers te Brugge (1830-1893), Gent, 1968, biedt een uitgebreide en 
grondige analyse van de Brugse toestanden op gemeentelijk en arron- 
dissementeel niveau. D e studie van R. V an Eenoo, Een bijdrage tôt de 
geschiedenis van de arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914), Leuven, 
1959, bestrijkt voor Brugge stad de période tôt aan de eerste wereldoor- 
log. Verder verschaffen de persrepertoria die werden gepubliceerd in 
het kader van het Interuniversitair Centrum voor hedendaagse Geschiede
nis een inzicht in de mate waarin de pers van verschillende politieke 
kleur in de Westvlaamse arrondissementen verspreid was gedurende de 
19e eeuw.

Daarom werd besloten de problematiek te concentreren op één 
aspect van de godsdienstbeleving, namelijk het paasverzuim, en 
aldus 00k indirect de paaspraktijk. O p deze wijze kon men reeds de 
evolutie en de geografische spreiding schetsen van het paasverzuim op 
het niveau van een gans diocees en voor een période van ongeveer 
zeventig jaar. Voor zover de bron inlichtingen verschafte, werd ge- 
tracht te achterhalen op welke manier het verzuim verdeeld was over 
de geslachten, leeftijdsgroepen, sociale klassen en beroepen. Tenslotte 
werd gepoogd uit te maken welke oorzaken de evolutie van het paas
verzuim hebben beïinvloed en de spreiding hiervan over het gebied 
van het bisdom hebben gewijzigd.

Hierdoor wordt het reeds mogelijk een vergelijking te maken qua 
praktijk tussen het bestudeerde bisdom en andere gebieden en
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kunnen eventuele régionale verschillen in het licht worden gesteld (i). 
In het algemeen besluit zullen we in deze geest pogen enkele punten 
van verschil en overeenkomst met andere bisdommen aan te wijzen. 
Hoewel de socio-economische en politieke evolutie in W est-Vlaan- 
deren nog onvoldoende gekend is, zullen we toch trachten het wissel- 
spel tussen deze ontwikkeling en het verloop van het paasverzuim te 
belichten, waarbij dan speciaal zal worden gelet op de invloed van 
industrialisatie en urbanisatie aïs mentaliteitsveranderende fac- 
toren (2). Bovendien maken de tellingen der zondagsmispraktijk die 
in 1938-9 voor het diocees Brugge en in 1952 voor gans België werden 
verricht, het mogelijk een idee te geven van het verband tussen de 
situatie op het einde der 19e en die in de helft der 20e eeuw.

Het belang van zulke studies wordt onderstreept door R. R é
mond. Door het ontginnen van dergelijk materiaal en het aanwenden 
der comparatieve méthode —  het vergelijken van toestanden in 
chronologisch en geografisch verschillende ruimten —  kan men wel- 
licht nieuwe en meer synthetische inzichten verwerven omtrent de 
oorzaken die de evolutie der godsdienstbeleving hebben bepaald (3). 
Voor België zijn historische statistieken in verband met de gods- 
dienstpraktijk in de 19e eeuw op het niveau van een diocees een zeld- 
zaamheid. Voor het door ons bewerkte gebied, bijvoorbeeld, kan men 
slechts verwijzen naar de mededeling van J. L o r y  op het Colloquium 
voor vergelijkende Kerkgeschiedenis gehouden te Lyon in 1963 waar 
de auteur bespreekt welke de invloed is geweest op de paaspraktijk 
in België van de instructies die op 1 september 1879 en februari 1880 
door de kerkelijke hiérarchie werden uitgevaardigd ten gevolge van de 
nieuwe wet op het lager onderwijs door het radikaal-liberale ministerie 
van Frère-Orban opgesteld (4). Verder kan nog worden gewezen

(1) C. M a r cilh acy , Recherche d'une méthode d'étude historique de la ,,déchristianisation" 
depuis le milieu du X IX e siècle, in : Cahiers d’Histoire, 1964, dl IX, p. 116.
Y.-M . H ilaire, La vie religieuse dans les pays de la Loire au X IX e siècle, in : L ’Information 
Historique, 1967, dl XXIX, p. 32-33.

(2) R. R émond, Recherche d’une méthode d’analyse historique de la déchristianisation 
depuis le milieu du X IX e siècle, in : Colloque d’histoire religieuse (Lyon, octobre 1963), 
p. 151.

(3) R. R émond, o.c ., p. 137-40.
(4) J. L ory, Un cas de „ déchristianisation cléricale” en Belgique: Le fléchissement de la 

pratique pascale consécutif à la guerre scolaire (1879-1884), in : Cahiers d’Histoire, 1964, 
dl IX, p. m -1 1 3 . In deze instructies verklaarden de Belgische bisschoppen dat het onder
wijs, zoals het door de wet van 1879 zou worden georganiseerd, gevaarlijk was voor het 
geloof. Zij verboden de katholieken aile medewerking aan dit onderwijs. De ouders die hun 
kinderen zonder toelating van de clerus stuurden naar het officieel onderwijs, de onderwij- 
zers die er les gaven, de leden van de officiële schoolcomités en de leraars en leerlingen der 
officiële normaalscholen werden de sacramenten ontzegd.
P. V erhaegen, La lutte scolaire en Belgique, p. 160-166.
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op de enquête van kanunnik K. D u b o i s  gehouden in 1938-39 over 
de zondagmispraktijk in het bisdom Brugge (1). D e situatie der 
zondagsmispraktijk in het diocees wordt 00k weergegeven op de kaart 
die E.A. C o l l a r d  opstelde in 1952 op grond van een onderzoek ver- 
richt in gans België (2).

Een andere reden die het belang van dit onderzoek in het licht 
stelt is het feit dat men hier beschikt over een bron waarmee men 
eenzelfde verschijnsel gedurende lange tijd kan volgen. Aldus wordt 
het mogelijk een onderscheid te maken tussen oorzaken die het ver
schijnsel op een blijvende en andere die het slechts op een tijdelijke 
wijze hebben beïnvloed (3) (4).

Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de inlichtingen die 
in de paasraaporten worden verstrekt, stootte op zeer concrète moei- 
lijkheden. Immers, men heeft te doen met een vrij groot aantal pa- 
rochies, in 1840 : 258 en in 1911 : 302. Elk van deze parochies heeft 
meerdere pastoors gekend, die elk op hun kennis en geloofwaardigheid 
zouden moeten worden getoetst. Bovendien kan de oplettendheid of 
de wil om inlichtingen mee te delen bij de pastoor van jaar tôt jaar 
verschillen. Hier elk document afzonderlijk bespreken, zelfs concreet 
nagaan of elke pastoor gedurende elk jaar geloofwaardig is of niet, is 
een vrijwel onmogelijke opdracht. Daarom werd hier eerder gepoogd 
enkele algemene richtlijnen te formuleren volgens welke de kritiek 
van elk document kan verlopen. Deze geven de mogelijkheid om te 
komen tôt de appreciatie van de waarde van elk document. Een

(1) De resultaten van deze enquête werden gepubliceerd in het werk van A . Van Roy, 
De voortschrijdende ontkerstening van West-Europa en onze tegenweer, p. 31-32.

(2) E.A. C ollard, Carte de la pratique dominicale en Belgique par commune.
(3) F.-A. Isambert, Christianisme et classe ouvrière. Jalons pour une étude de sociologie 

historique, p. 73.
P. C haunu, Une histoire religieuse sérielle. A  propos du diocèse de La Rochelle (1648-1724) et 
sur quelques exemples normands, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1965, dl XII, 
P- 5-34-

(4) Voigens A . L atreille stoot de historicus bij het toepassen der méthode van 
R. R émond en P. C haunu meestal op twee hinderpalen. Het ontbreken van cijfermateriaal 
en het feit dat de tekenwaarde van het getelde dikwijls verandert van période tôt période en 
van plaats tôt plaats. Hij drukt er daarom op dat 00k de meer traditionele méthodes der reli- 
gieuze geschiedschrijving niet mogen verwaarloosd worden. Zie A . L atreille, La dé
christianisation en France à l’époque moderne, Miscellanea Hist. Eccles. III, Bibl. de la Rev. 
D'Hist. Eccl., dl 50, Leuven, 1970, p. 287-313. Zie 00k G. C holvy, ,.Réflexions sur l’ap
port de la sociologie à l’histoire religieuse” , Cahiers d’Histoire, 1970, dl XV, p. 9 7 -m . 
Deze mededeling van A . L atreille op het Colloquium doet het belang van de bron die hier 
behandeld wordt eens te meer uitkomen. Om te kunnen nagaan of in de loop der période de 
tekenwaarde van het getelde zich wijzigde werd onder meer een grondige studie gemaakt van 
de voorschriften en normen omirent de jaarlijkse biecht en paascommunie.
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appreciatie die wellicht geen honderd procent zekerheid verschaft, 
maar wel de uitersten van minimale en maximale geloofwaardigheid 
dichter bij elkaar brengt.

A ls voorafgaande bemerking kan hier tevens worden aan toege- 
voegd dat er zeer weinig of geen mogelijkheid bestond verscheidene 
bronnen of getuigenissen omtrent dezelfde feiten tegenover elkaar te 
stellen. De pastoor is immers de enige bevoorrechte getuige voor zijn 
parochie. Gegevens om de beweringen van de pastoors aan een 
nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen zou men moeten vinden in de 
visitatieverslagen van de bisschop. Dergelijke verslagen o f nota’s 
hiervan werden echter niet aangetroffen in het archief. Ook de deka- 
nale visitatieverslagen helpen ons weinig om de betrouwbaarheid der 
paasrapporten na te gaan, zoals verder zal worden aangetoond. Men 
zal dus vooral moeten zoeken naar interne aanknopingspunten en 
waar het mogelijk is uit andere beschikbare bronnen proberen ge
gevens te puren die kunnen helpen (i).

W e gingen op de volgende manier te werk. Vooreerst werden de 
voorschriften onderzocht die door de bisschop in verband met de 
jaarlijkse biecht, paascommunie en paasrapporten, werden uitge- 
vaardigd. Hierdoor verkrijgt men een klaarder begrip van de plaats 
die de paaspraktijk innam in het geheel van het godsdienstig leven, van 
het belang dat door de bisschop aan deze paasrapporten werd gehecht 
en van de juiste draagwijdte van hetgeen door de pastoor moest 
worden meegedeeld. Daarna werd nagegaan op welke manier de 
pastoors de instructies van de bisschop uitvoerden. O f  zij rekening 
hielden met personen behorend tôt andere belijdenissen, o f zij wisten 
dat sommigen van hun parochianen elders hun paasplichten ver- 
vulden, enz. D it met behulp van verduidelijkende opmerkingen die 
in de rapporten werden neergeschreven. Door de concrète beschrij- 
ving van de clerus in actie komen tevens enkele intéressante gegevens 
aan het licht over de verhouding clerus-parochianen (2). Vervolgens 
werd het probleem op nog een aantal andere wijzen benaderd. Enkele

(1) Een uitmuntend voorbeeld van een dergelijke confrontatie kan men vinden in het 
werk van M . C lo et , Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens 
de X V IIe eeuw. Tielt van 1609 tôt 1700, waar de auteur de dekanale visitatieverslagen ver- 
gelijkt met de bisschoppelijke.

(2) De houding van de rurale clerus tegenover zijn parochianen wordt op een intéres
sante wijze getypeerd door middel van een vocabulariumanalyse in het artikel van Dom. 
Julia, Le clergé paroissial du diocèse de Reims à la fin du X V IIIe siècle, in : Études Ardennaises, 
1967, nr. 49, p. 19-3S en 1968, nr. 55, p. 41-66. Zij behandelt de enquête die in 1774 
gehouden werd in het diocees Reims. Een dergelijke systematische analyse konden wij niet 
doorvoeren, omdat de rapporten der pastoors vaak al te beknopt zijn.
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hulpmiddelen die de pastoor bij zijn pastorale taak dienden te helpen 
als het Liber status animarum het huisbezoek en het testimonium 
werden besproken. Een aantal punten in verband met de pastorale 
structuren van het bisdom als : de zielenlast per priester in het pa- 
rochieapostolaat, het aantal inwoners per parochie, enzv., werden 
onderzocht met het doel na te gaan in hoeverre de pastoors in de 
concrète mogelijkheid verkeerden hun parochianen te kennen. De 
onderlinge afhankelijkheid der rapporten werd getest. Er werd nage- 
gaan o f priesters die opklommen tôt de decanale functie, rapporten 
van hogere kwaliteit verstrekten. En tenslotte of er vanwege de 
dekens of het episcopaat op enige wijze contrôle werd uitgeoefend 
op de stiptheid en de betrouwbaarheid der inlichtingen.

De begrenzing der gekozen période werd als het ware door 
de bronnen zelf bepaald. Het fonds der bewaarde paasrapporten 
vangt aan in 1840 en eindigt in 1911. D e aanvangsdatum stemt 
dus grosso modo overeen met de oprichting van het hedendaagse 
bisdom Brugge in 1834, wat voor West-Vlaanderen een nieuwe 
kerkelijke situatie in het leven roept. D e einddatum valt ongeveer 
samen met de eerste wereldoorlog, die in allerlei opzichten een 
belangrijke ommekeer teweegbracht in de geestesgesteldheid en de 
gedragingen van de clerus en de gelovigen.

Hier kunnen nog enkele inlichtingen worden aan toegevoegd 
over het diocees Brugge. Het bisdom verschijnt voor het eerst op de 
kaart in 1559 bij de hervorming der kerkelijke indeling in de Zuidelijke 
Nederlanden onder Filips II (2). Het omvatte toen echter beduidend 
minder gebied dan het tegenwoordige bisdom Brugge, waarvan de 
grenzen samenvallen met die van de provincie West-Vlaanderen. 
M en kan de territoriale begrenzing van Brugge in 1559 wellicht als 
volgt beschrijven. Het diocees besloeg ongeveer het gebied der arron- 
dissementen Brugge, Oostende, Roeselare, de oostelijke helft van 
Diksmuide, met daarbij nog een deel van Zeeuws-Vlaanderen. De 
overige delen der provincie West-Vlaanderen behoorden respectieve- 
lijk tôt de bisdommen Ieper, Gent en Doomik. Deze toestand bleef 
praktisch ongewijzigd tôt aan het Concordaat (1801). Toen werd het 
diocees Brugge opgeslorpt door het bisdom Gent, dat de beide

(1) E. D e M oreau, art. : Bruges {Évêché), in : Dict. d’Hist. et de Géogr. Eccl., dl X, 
kol. 904.
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departementen Leie en Schelde omvatte. In 1834 werd tenslotte het 
bisdom Brugge heropgericht met als gebied de provincie W est- 
Vlaanderen. Tussen 1834 en x9*4 hebben vijf bisschoppen dit diocees 
bestuurd, Mgr. Fr.-R. Boussen (1834-1848), Mgr. J.-B. Malou 
(1848-1864), M gr. J.-J. Faict (1864-1894), Mgr. P. D e Brabandere 
(1894-95) en Mgr. G.-J. Waffelaert (1895-1931) (1).

Het definitieve plan der studie ziet er dan uit als volgt. In hoofd- 
stuk I wordt een beschrijving gegeven van de bronnen, die in de 
verschillende fasen van het onderzoek werden aangeboord. In hoofd- 
stuk II worden de voorschriften van het episcopaat omtrent de paas- 
plichten en de paasrapporten behandeld en een meer gedetailleerde 
beschrijving gegeven van het fonds. Hoofdstuk III brengt het onder
zoek naar de betrouwbaarheid der bronnen. In hoofdstuk IV  wordt de 
méthode uiteengezet volgens welke de kaarten, grafieken en tabellen, 
die de evolutie van het paasverzuim schetsen, zijn samengesteld. 
Tenslotte vormt hoofdstuk V  het algemeen besluit : hierin worden aile 
belangrijke elementen samengebracht, in een breder perspectief 
gesteld, en wordt de situatie derpaaspraktijk zoals ze bestond op de 
drempel van de Eerste Wereldoorlog, vergeleken met die van de 
zondagsmispraktijk in 1938-9 en 1952.

(1) Mgr. R.-F. Boussen werd geboren te Veume (bisdom Ieper) op 2 december 1774. 
O p 21 december 1805 werd hij priester gewijd. De I7de december 1832 werd hij aangesteld 
tôt hulpbisschop van het diocees Gent en op 21 januari 1833 tôt administrator benoemd voor 
West-Vlaanderen. De 2iste januari 1834 werd hij door Gregorius XVI tôt bisschop van 
Brugge benoemd waar hij overleed op 1 oktober 1848. Zie S. V an O utryve d’YDEWALLE, 
Structuren van het bisdom Brugge tijdens het episcopaat van Fr.-R. Boussen, 1834-1848, 
p. 1-3. Mgr. J.-B. Malou werd geboren te Ieper op 30 juni 1809. De zde november 1834 
verkreeg hij de priesterwijding. O p 11 december 1848 werd hij door Plus IX tôt bisschop 
van Brugge aangesteld, welk diocees hij bestuurde tôt zijn overlijden op 23 maart 1864. 
Zie Th.-J. L amy, art. : Malou (Jean-Baptiste), in : Biographie Nationale, dl XIII, 1894-1895, 
kol. 253-258. Mgr. J.-J. Faict werd geboren te Leffinge op 22 mei 1813 en aanvaardde op 
9 juni 1838 het priesterschap. O p 18 oktober 1856 werd hij vicaris-generaal en in de loop van 
1863 coadjutor met recht van opvolging. O p 18 oktober 1864 werd hij tôt bisschop gewijd. 
Hij overleed te Brugge op 4 januari 1894. Zie A . Simon, art. : Faict (Jean-Joseph), in : 
Biographie Nationale, dl XXX, 1959, kol. 372-374. Mgr. P. De Brabandere werd geboren te 
Ooigem op 25 september 1828. Hij werd priester gewijd de 4de mei 1853 en tôt bisschop 
van Brugge gepreconiseerd op 18 mei 1894. Hij overleed de 3iste maart 1895 ten gevolge 
van een beroerte. Zie A . D e Schrevel, A . H odum en P. A llossery, art. : Le diocèse de 
Bruges, in : Un siècle de l’Église catholique en Belgique, dl II, 1930, p. 495-498. Mgr. 
G.-J. Waffelaert werd geboren op 27 augustus 1847, priester gewijd de i7de december 1870 
en op 28 juni 1895 tôt bisschop aangesteld. Hij overleed te Brugge op 18 december 1931. 
Zie A . Simon, art. : Waffelaert (Gustave-Joseph), in : Biographie Nationale, dl XXXI, 1962, 
kol. 719-723'
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Bij het verschijnen van deze studie stellen wij er prijs op aile 
professoren die tôt onze historische en algemeen-menselijke vorming 
hebben bijgedragen, te danken. Onze erkentelijkheid gaat hierbij 
naar de professoren Dr. Kan. J.-M. D e Smet en Dr. J.-A. V an 
H outte. W ij mogen niet vergeten de professoren Dr. Kan. R. A ubert 
en Dr. Kan. J.-M. D e Smet te danken voor hun bemiddeling, waardoor 
het mogelijk werd documenten uit het archief van het bisdom Brugge 
over te brengen naar de universiteitsbibliotheek van Leuven, wat de 
concrète realisatie van onze verhandeling aanzienlijk heeft verge- 
makkelijkt. W ij danken ook de Z.E.H. Kan. Janssens de B isthoven, 
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HOOFDSTUK I

HEURISTIEK EN BESCHRIJVING 
DER BRONNEN

I. O N D E R Z O E K  N A A R  D E  B R O N N E N  V O O R  D E  
G ESCH IED EN IS V A N  D E  G O D SD IE N ST B E L E V IN G  

IN  D E  S T A D  A N T W E R P E N

A . B isschoppelijk archief te M echelen

1. Relationes status ( Vijfjaarlijks verslag voor Rome)

Aanwezig voor 1836, 1854, 1862, 1883 en 1898.

Deze relationes zijn een soort algemeen overzicht van het bisdom. 
Grenzen van het bisdom, aantal gelovigen, de indeling der dekenijen, 
parochies, aantal priesters, religieuzen en kloosters enz. Dus eerder een 
administratief document. Over het godsdienstig leven der gelovigen zo 
goed als niets. Slechts enkele gemeenplaatsen. D e relatio van 1836 
schijnt iets beter te zijn. Zij is gebaseerd op een enquête (1835), een 
soort grondigere dekanale visitatie. De antwoorden der pastoors zijn 
gebundeld per dekenij.

2. Bisschoppelijke visitatieverslagen

Dergelijke verslagen werden niet teruggevonden.

3. Correspondentie

Voor elke parochie wordt een dossier bijgehouden. Een paar 
steekproeven tonen echter aan dat deze dossiers vooral met een 
pragmatisch doel zijn samengesteld. Documenten van voor de eerste 
wereldoorlog treft men bijna niet aan. D e brieven en andere stukken 
houden praktisch uitsluitend verband met het materiële bezit der 
parochie (kerkfabriek). D e dossiers van de parochies die behoren tôt 
het huidige bisdom Antwerpen zijn nu overgebracht naar het archief 
van het bisdom Antwerpen.
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4. Dekanale visitatieverslagen

Zijn onregelmatig aanwezig van 1830-1849. Vanaf 1849 praktisch 
ononderbroken tôt 1900. (Na 1900 zijn er eveneens nog verslagen. Het 
onderzoek werd echter stopgezet rond de eeuwwisseling).

Ze werden doorgenomen van 1849-1900 voor de dekenij Ant- 
werpen. Voor het ganse bisdom werden steekproeven genomen voor : 
1850, 1870, 1890. U it dit onderzoek bleek dat de vragenlijst van deze 
verslagen betreffende de gelovigen : 1) beperkt is : de vragen zijn 
gering in aantal, 2) algemeen : de vragen zijn niet precies gesteld. D e 
antwoorden blijven dan 00k praktisch beperkt tôt ,,ja” en ,,neen” . 
Gedurende 50 jaar wordt op dezelfde vragen bijna altijd hetzelfde 
antwoord gegeven. M en kreeg dus de indruk dat in deze vragen en 
antwoorden een grote mate van formalisme aanwezig was.

5. Andere documenten

Er werd naar gezocht o f er eventueel nog andere documenten 
bestonden die licht konden werpen op de godsdienstpraktijk der 
gelovigen. Bijvoorbeeld, dossiers over de benoemingen van nieuwe 
pastoors, paasrapporten enz. Er werd echter niets daaromtrent gevon- 
den en de archivaris wist niet af van het bestaan van dergelijke bron- 
nen.

B. Parochiearchieven

Van de parochies der gemeente Antwerpen hebben er vier een 
inventaris van hun archief. Deze parochies zijn : O .-L.-Vrouw , 
St.-Andries, St.-Jacob en St.-Antonius. D e inventaris van de parochie 
van O .-L.-Vrouw  werd opgesteld door de heer J. V an den N ieuw en- 
huizen. M et deze inventaris als leidraad werden dan de archieven 
doorzocht van de parochies : O.-L.-Vrouw , St.-Andries, St.-Antonius, 
St.-Jacobs, St.-Paulus, St.-Joris, St.-Willibrordus (Antwerpen) en 
St.-Willibrordus (Berchem). Verder werden inlichtingen ingewonnen 
over de archieven van de parochies : St.-Carolus, St.-Augustinus, 
St.-Jozef en St.-Amands. Buiten de vier bovengenoemde parochies, die 
een inventaris bezitten en de archieven in afzonderlijke kasten o f in 
een lokaal bewaren, werden de archieven meestal gevonden op een 
zolder boven de sacristij o f in een of andere bergruimte onder dikke 
lagen stof. A ls besluit van dit onderzoek kan men zeggen dat deze 
parochiearchieven in de eerste plaats het archief zijn van de kerk-
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fabriek : correspondentie en rekeningen omtrent de materiële belangen 
der parochie. M en vindt ook wel registers met namenlijsten van de 
leden der verschillende broederschappen en in het gunstigste geval 
eveneens de standregelen dezer broederschappen (i).

II. O N D E R Z O E K  N A A R  D E  B R O N N E N  V O O R  D E  
GESCH IED EN IS D E R  P A R O C H IA L E  MISSIES

Enkele inlichtingen werden ingewonnen bij een aantal religieuze 
orden en congregaties over de aanwezigheid van bronnen voor de 
geschiedenis van de parochiale missies. Het onderzoek is beperkt 
gebleven tôt de archieven o f de huizen van de Vlaamse provincies der 
ordes of congregaties.

1. Dominïkanen

Het was blijkbaar niet de gewoonte verslagen op te stellen van de 
gegeven missies.

2. Kapucijnen

Geen  verslagen voor de 19e eeuw. Het opstellen van dergelijke 
verslagen is eerst in gebruik genomen sinds de laatste decennia. 
Verder sporadische gegevens, bv. in het Annuarium, 1 (1870) p. 97-100 
met een lijst die aangeeft waar volksmissies gehouden werden.

3. Minderbroeders

Normaal bezit elk klooster een lijst waarop de plaatsen vermeld 
staan waar missies werden gehouden en door wie ze werden gepreekt. 
Echter geen verslag. Het modem archief der Minderbroeders te 
St.-Truiden is afgebrand in 1940.

(r) De gewone fondsen die men in de parochiearchieven aantreft, zijn : de doop-> 
huwelijks- en overlijdensregisters. Soms ook vormselregisters. Daarnaast de fondsen die de 
kerkfabriek aanbelangen : Deliberaties van de raad der kerkmeesters, begrotingen, reke
ningen, kopijboeken van brieven der kerkfabriek, fundaties, enzv. Speciaal te vermelden : in 
de St.-Andriesparochie : speciaal doopregister van de vondelingen en een parochiekronijk : 
dl I : -1795, dl II : 1795-1909 en dl III : 1909-1929. St.-Joris : Doopselregister met
van 1811-1820 de aanduiding of het kind onwettig is of niet. St.-Willibrordus (Berchem) : 
zeer goede inventaris die berust op de dekenij. De inventaris geeft ook aan wat zich op het 
Rijksarchief, het stadsarchief, het bisschoppelijk archief (Mechelen) en het archief te Rijsel 
bevindt met betrekking tôt de gemeente en de parochie Berchem.
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4. Redemptoristen

Geen verslagen bewaard.

5. Jezuïeten

O p het archief der Vlaamse provincie (Haachtse stecnweg nr. 8, 
Brussel III) bevinden zich een aantal documenten over missies 
gepredikt door de paters van de Societas Jesu. Er bevinden zich daar- 
onder 00k verslagen. Van 1835-1839 zijn deze verslagen met de hand 
geschreven. Van 1839 vindt men ze in druk in de Litterae annuae 
provinciae Belgicae Societatis Jesu. Van 1839 tôt 1860 staan deze 
verslagen onder de rubriek : missiones. Van 1860 af staan ze vermeld 
bij het huis waartoe de paters behoorden die de missie predikten. 
Vanaf 1860 zijn de verslagen 00k veel beknopter.

Bij het doorlezen van deze verslagen constateert men dat ze eerder 
moeten worden gerangschikt onder het genre der stichtende literatuur. 
W at trouwens volledig overeenkomt met de bedoeling der Litterae 
annuae (1). D e verslagen zijn meestal opgesteld volgens een stereotiep 
schéma : 1) enkele moeilijkheden van algemene aard, 2) het verloop der 
predikaties, 3) enkele spectaculaire bekeringen, meestal van lieden die 
gezworen hebben geen voet in de kerk te zetten. Het mag wel worden 
aangestipt dat de roi van de kinderen bij het totstandkomen van 
dergelijke bekeringen herhaaldelijk wordt benadrukt.

6. Nota

In het bisschoppelijk archief te Mechelen werd een lijst terug- 
gevonden met de plaats en de data der gehouden missies, van 1834 tôt 
1834 tôt 1862. (Fonds Sterckx, F, liasse IV). O p deze lijst komen 
enkel de namen der Redemptoristen en Jezuïeten voor als predikers. 
D e andere missies werden blijkbaar door de seculiere clerus zelf 
gegeven.

7. Nota

Voor de bronnen in verband met de parochiale missies aanwezig 
in het archief van het bisdom Brugge, zie nr. III van dit hoofdstuk.

(1) Reeds van het allereerste begin was het traditie in de Societas Jesu dat men de
medebroeders zou stichten door het schrijven van brieven over het verrichte apostolaat.
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III. O N D E R Z O E K  N A A R  D E  B R O N N E N  IN  V E R B A N D  
M E T  D E  G O D SD IE N ST B E L E V IN G  IN  H E T  BISD O M  

B R U G G E  G E D U R E N D E  D E  19e E E U W

A .  B i s s c h o p p e l i j k  a r c h i e f  t e  B r u g g e  ( i )

i . Relationes Status (vijfjaarlijks verslag voor Rome)

Deze Relationes status zijn van 1839 tôt 1896 overgeschreven in 
een register (ABB., B 208). Documenten van latere datum werden niet 
aangetroffen. D e Relatio van 1838 kan men vinden in de Acta episcopa- 
tus (dl III, p. 206-218).

W at de waarde van deze bronnen betreft komt men tôt dezelfde 
conclusie als deze waartoe men gekomen is bij het doornemen van 
dezelfde verslagen van het bisdom Mechelen. M en vindt er eerder een 
overzicht van de apparatuur van het bisdom dan van de geestelijke 
toestand. Van de tien bladzijden, bijvoorbeeld, wordt er een halve 
gewijd aan de gelovigen en priesters.

2. Bisschoppelijke visitatieverslagen

Er werden geen verslagen van deze visitaties teruggevonden. 
U it de Acta Episcopatus blijkt dat de bisschop zijn bezoeken liet samen- 
vallen met vormingstournees. In de Acta worden 00k de cijfers van het 
aantal nieuwgevormden opgegeven.

3. Correspondentie der bisschoppen

M en moet hier een onderscheid maken tussen de inkomende 
en uitgaande correspondentie. D e brieven die het bisschoppelijk 
paleis verlieten zijn overgeschreven (voluit) in een indrukwekkende 
sérié registers, de Acta Episcopatus. Voor de 19e eeuw een zeventigtal. 
Sérié B, nr. 82-v.v. D e inkomende correspondentie, d.w.z. de brieven 
die naar het bisdom geschreven zijn, bevinden zich onder de docu
menten die op de respectievelijke bisschoppen betrekking hebben.

M gr. Boussen : Sérié B, nrs. 274-276. Mgr. Malou : Sérié B, 
nrs. 22i, 280, 284-287. M gr. Faict : Sérié B, nrs. 295-296. Mgr. De

(1) Door de eerw. heer B. Janssens de B isthoven, werd een inventaris opgemaakt van 
het archief van het bisdom te Brugge. In deze inventaris worden de voomaamste fondsen 
aangegeven. (Getijpt, quarto).
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Brabandere : Sérié B, nrs. 301-302. Mgr. Waffelaert : nog niet ter 
beschikking. M en moet hier echter aan toevoegen dat men af en toe de 
inkomende brief terugvindt tussen de folia van de Acta Episcopatus.

W at is nu de inhoud van deze brieven, overgeschreven in deze 
registers of bewaard in deze liassen. D e bundels der inkomende 
correspondentie werden doorgenomen. Deze liassen blijken brieven te 
bevatten van de overige bisschoppen van België, van personen van het 
Belgisch College te Rome, van de organen der staatsadministratie of 
van vooraanstaande figuren die met de bisschoppen bevriend waren. 
Kortom de inhoud is vooral van politieke, administratieve of maat- 
schappelijke aard. Over het godsdienstig leven der gelovigen treft men 
praktisch niets aan. D e meest ernstige lacune is trouwens het ont- 
breken van de brieven die door de dekens o f de pastoors naar het 
bisdom moeten zijn geschreven. W at de uitgaande correspondentie 
betreft was het ondoenbaar al deze registers stuk voor stuk door te 
nemen. Voor de Acta Episcopatus van Mgr. Boussen werden inlichtin- 
gen ingewonnen bij S. V an O utryve d ’YDEWALLE (1). Verder werden 
er steekproeven genomen en waar het register een inhoudstafel 
bevatte werd deze gelezen. M en komt ongeveer tôt dezelfde gevolg- 
trekkingen als voor de uitgaande correspondentie, dus vooral politiek, 
administratief en maatschappelijk. Nochtans treft men in de Acta 
00k de antwoorden aan van de bisschop op de brieven van zijn clerus. 
Deze behoren echter 00k meestal tôt het administratieve domein. 
Toch kan men in deze Acta een aantal inlichtingen winnen over 
bepaalde aspecten van het godsdienstig leven. Bijvoorbeeld over de 
plaats en data der volksmissies. D e biechtvaders moesten immers een 
spéciale iurisdictie aanvragen. Verder over de oprichting van de 
broederschappen en over bepaalde devoties, het oprichten van een 
kruisweg bijvoorbeeld, waarvoor eveneens de toelating van de bisschop 
vereist was.

4. Dekanale visitatieverslagen (2)

Deze kan men terugvinden in de sérié B, nrs. 240-245 en 161. In 
de liassen nr. 240 en 241 zijn deze verslagen gegroepeerd per dekenij.

(1) S. V an O utryve cTYdewalle, Structuren van het bisdom Brugge tijdens het episco- 
paat van Fr.-R. Boussen, 1834-1848.

(2) In de statuten van Mgr. Boussen werd voorgeschreven om de drie jaar een „plech- 
tige”  visitatie te houden en een privaat controlebezoek te brengen. Fr.-R. Boussen, Statuta 
diocesis Brugensis, Pars I, tit. II, art. V.
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In de nrs. 242-245 zijn de verslagen alfabetisch geordend volgens de 
beginletter der parochies. Nr. 161 is een register dat heeft toebehoord 
aan de deken van Ieper en waarin zich nota’s bevinden van visitatie- 
verslagen van 1830 tôt 1850.

Er zijn een vrij groot aantal van deze verslagen bewaard. T ôt 
±  1840 zijn het manuscripten. Daarna verschijnt het gedrukte 
formulier. Vanaf 1890 krijgt men echter weerom geschreven verslagen 
te zien. Zoals verder in deze studie zal worden aangetoond, brengen 
deze verslagen weinig hulp bij het maken van een studie van de nume- 
rieke ontwikkeling van het paasverzuim. Het gedrukte formulier 
heeft bij de dekens het formalisme in de hand gewerkt. D e antwoorden 
op de vragen zijn dan 00k meestal zeer beknopt. Toch kan men af en 
toe inlichtingen vinden over de broederschappen en goede werken die 
op de parochie bestonden.

5. Status Animarum (1)

Men mag wel zeggen dat dit een belangrijk fonds is. Het bestaat 
uit de liassen sérié B, nrs. 306-326. Over de oorsprong van deze 
rapporten en voor een meer uitvoerige beschrijving, zie hoofdstuk II.

6. De sérié F

In het archief bevindt zich nog een indrukwekkende sérié van 
ongeveer 400 liassen. De sérié F, nrs. 1-410. Elk van deze liassen 
draagt de naam van een gemeente (parochie). Voor de grotere gemeen- 
ten met meerdere parochies vindt men soms tôt 3 liassen. Deze sérié 
werd samengesteld door wijlen M. E n g l i s h , in leven archivaris van het 
bisschoppelijk archief.

Het was onmogelijk al deze bundels door te kijken en daarom 
werden er steekproeven verricht, voor een aantal kleine parochies, een 
aantal middelgrote en een aantal grote. Het bleek alras dat de papieren 
in deze liassen niet geklasseerd waren. U it de steekproeven kon men 
besluiten dat de inhoud der documenten bewaard in elke doorzochte 
liasse ongeveer gelijkaardig was. Verder kwam men tôt de conclusie dat 
in deze bundels allerhande stukken bijeengebracht waren maar zonder

(1) Volgens de voorschriften van Mgr. Boussen in de statuten van het bisdom (zie 
hfdst. II) betekent Status animarum het rapport met het aantal en de namen der paas- 
verzuimers dat elk jaar door de pastoor aan de bisschop moest worden gezonden. Het 
Liber status animarum is een register waarin de pastoor aile nuttige gegevens voor zijn 
pastorale arbeid moest noteren.
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enige systematiek. D e enige norm is dat deze stukken betrekking heb- 
ben op de parochie waarvan de bundel de naam draagt. M en vindt 
er dan ook zowel stukken in uit het Ancien Régime als uit de 19e eeuw. 
Een poging om een analyse te maken van de inhoud van de papieren 
uit de 19e eeuw bracht het volgende aan het licht. In deze bundels 
vindt men een aantal brieven terug van de pastoors gericht aan het 
bisdom. Deze correspondentie handelt echter vooral over admini- 
stratieve onderwerpen zoals : het oprichten van een school in de 
parochie, conflicten tussen de pastoors en de zusters van de school, 
aanvragen om het tarief der missen te mogen veranderen, om wij- 
zigingen te mogen aanbrengen aan het kerkgebouw, enz.

7. De sérié N

Verder bevat het archief in de sérié N  een veertigtal grote steek- 
kaartenbakken met gegevens omtrent de priesters die in het bisdom 
werkzaam geweest zijn (ABB., N  66-v.v.). Meestal bestaan deze 
gegevens uit een doodsprentje, soms enkele krantenknipsels (bijvoor- 
beeld over de inhuldiging van de pastoor op de parochie), soms een 
klein artikeltje door de persoon in kwestie geschreven en af en toe 
enkele brieven. Deze reeks —  necrologia genaamd —  is eveneens 
samengesteld door wijlen M . E n g l i s h .

8. Enkele gegevens over volksmissies enjubilea (1)

Sérié B, nrs. 226, 195 en 196.

D e bundel nr. 226 bevat een agenda waarin de parochiale missies 
van het jaar 1886 worden vermeld. Datum en duur der missie en de 
namen van predikanten en biechtvaders staan genoteerd. D e liasse 
nr. 195 bevat gegevens over de parochiale missies van 1897, 1899, 1900 
en 1901. M en vindt er brieven van de pastoors waarin zij meedelen 
wanneer de laatste missie heeft plaats gehad. D it in antwoord op een 
omzendbrief van 17 oktober 1897. Er is ook een tabel te vinden, 
opgesteld aan de hand van deze brieven der pastoors. Een tweede tabel 
duidt aan welke missies gehouden werden in 1899, 1900 en 1901. D e 
bundel nr. 196 bevat enkele inlichtingen betreffende het jubileum van 
1851.

(1) Zie S. V an O utryve cI’Y dewalle, Bronnen voor de geschiedenis van de parochiale 
missies in de X IX e eeuw op het Archief van het Bisdom te Brugge, in : Colloquium : Bronnen 
voor de religieuze Geschiedenis van België. December 1967, p. 64-69.
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9. Twee registers met beschrijvingen van de schoolstrijd 

Sérié B, nr. 365 bis.

Tw ee registers met de hand geschreven waarin per parochie een 
korte en soms een meer uitgebreide beschrijving wordt gegeven van het 
verloop van de schoolstrijd op de parochie. M en vindt er 00k het be- 
drag vermeld dat verzameld werd om het katholieke onderwijs te 
steunen en soms de namen der voornaamste weldoeners. D e herkomst 
van deze twee registers is moeilijk te bepalen. Blijkbaar lag het in de 
bedoeling dat deze tekst in druk zou verschijnen. Bemerkingen in de 
marge als : ,,niet te zetten”  schijnen hier op te wijzen. D e registers zijn 
zeker geschreven na 1907, vermits dit de laatste datum is die men aan- 
treft. Misschien kan men als auteur vooropstellen de eerwaarde heer 
L a n s s e n , die volgens P. V e r h a e g e n  een enquête heeft gehouden in 
West-Vlaanderen over de opbrengst der katholieke weldadigheid (1).

10. De „ Collectif0 epistolarum pastoralium diocesis Brugensis”

Deze reeks kan als het ware het staatsblad van het bisdom Brugge 
worden genoemd. Zij bevat aile gedrukte documenten door de 
bisschop aan de clerus gericht. D e besluiten van de vergaderingen der 
dekens werden eveneens hierin uitgegeven. Het tweede deel van deze 
reeks bevat bovendien de statuten en het Pastorale van het bisdom zoals 
deze door M gr. Boussen in samenwerking met de dekens tussen 1836 
en 1840 werden opgesteld (2).

B . H e t  R i j k s a r c h i e f  t e  B r u g g e

Bevat slechts documenten over het bisdom Brugge tôt het einde 
van het Ancien Régime. Geen bronnen over de 19e eeuw.

(1) P. V erhaegen, La lutte scolaire en Belgique, 1905, p. 201.
(2) Over het tôt stand komen van Pastorale en statuten zie : St. V an O utryve d’Y de- 

w a lle , Structuren van het bisdom Brugge tijdens het episcopaat van Fr.-R. Boussen, 1834-1848. 
Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1966, p. 79-128, 142-5, 148-216.
De statuten bevatten de toepassing van de algemene princiepes van het kerkelijk recht op de 
eigen situatie van het bisdom. Zij werden dikwijls opgesteld in een diocesaan concilie 
maar traden eerst in werking nadat ze door de bisschop waren uitgevaardigd (gepromul- 
geerd). Dict.d.Droit Can., dl VII, kol. 1086-7 en ” 39- Het Pastorale o f Rituale (meer 
verspreide benaming) beschrijft op welke wijze de sacramenten en sacramentaliën moeten 
worden toegediend, Dict.Dr.Can., dl VI, kol. 602.
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1. Brugge

T e Brugge werd de eerw. heer A . H o d ü m  geraadpleegd over de 
toestand der verscheidene parochiearchieven van de stad Brugge. D it 
leverde echter geen concreet resultaat op.

2. Kortrijk

Voor Kortrijk werd het advies gevraagd van de eerw. heer
J. D e  C u y p e r , toenmalige pastoor van O.-L.-Vrouw . Deze toonde 
ons een aantal registers die vermoedelijk dienden als Liber status 
animarum. D e namen der families waren er per straat in opgetekend. 
Er werden echter geen inlichtingen betreffende de godsdienstpraktijk 
in aangetroffen. Daarnaast bezat het archief der parochie nog een Liber 
memorialis dat de jaren 1900-1910 bestrijkt (1). Het is van de hand 
van de eerw. heer A . D e  C o n i n c k , die van 1894 tôt 1908 pastoor 
was van de parochie. Het boek werd dan nog gedurende twee jaren 
verder aangevuld door de opvolgende pastoor, eerw. heer V.J. Be- 
h e y t . Het bevatte beschrijvingen van de herstellingen verricht aan het 
kerkgebouw, van processies en dergelijke meer. Elk jaar wordt afge- 
sloten met een Status van de parochie, waaronder wordt verstaan : het 
aantal geboorten, het aantal doopsels, eerste communicanten, huwe- 
lijken en overlijdens. Eveneens het aantal communies uitgedeeld 
gedurende het jaar en gedurende de paastijd. D e interessantste ge- 
gevens die dit boek bevatte, waren enkele brieven waarin met het 
bisdom wordt gecorrespondeerd over de oprichting van een nieuwe 
parochie te Kortrijk. D e eerw. heer A . D e  C o n i n c k  geeft zijn mening 
te kennen omtrent de plaats waar deze parochie dient te worden op- 
gericht. Aldus verneemt men een en ander over de toestand van het 
godsdienstig leven in enkele wijken van Kortrijk.

Eerw. heer J. D e  C u y p e r  overhandigde ons eveneens een zeer 
intéressant document. Het is een register (22 X  16 cm.) dat de titel 
draagt : Status Animarum in paroecia: . . . , Sectio: . . . Het werd 
gedrukt in 1910 bij Beyaert te Brugge. Het boek bevat verscheidene 
rubrieken die moeten ingevuld worden. Voorop komen 8 bladzijden

C . P a r o c h ie a r c h ie v e n

(l) Het Liber memorialis werd voorgeschreven in de vergadering der dekens van 1900. 
Hierin zou ailes wat het leven en eventueel 00k de geschiedenis van de parochie aanging 
opgetekend worden. Ook de Status animarum diende te worden genoteerd. CEPB., dl 
XVII, p. 177.
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met de volgende hoofdingen : Aegroti visitandi, via seu vicus, nr. . . . 
Vervolgens eveneens 8 bladzijden met : Vere pauperes adiuvandi, via 
seu vicus, nr. . . .  Daarna volgen 800 bladzijden om de families te 
noteren. Voor elk huis worden 2 bladzijden gebruikt, zodat het register 
400 huizen kan beschrijven. D e rubrieken die moeten worden inge- 
vuld zijn de volgende : Nomen viae seu vici, Domus nr. . . . , Nomen 
Familiae, Praenomen, Nativitatis locus, annus, mensis, dies, Functio seu 
opificium, Opinio politica: C. L. S. D. (1), Suffragiorum numerus: 
legisl., prov., comm., An paschat vel non paschat?, An missat vel non 
missat?, Domus proprietarius, en Animadversiones. (Zie fotocopie nr. 10). 
Het geheel wordt besloten met een gedrukte tabel die plaats voorziet 
voor de jaren 1910 tôt 1920 en drie grote hoofdingen telt, verdeeld in 
meerdere kleine : Numerus eorum qui : Praecepto paschali non satis- 
fecerunt, Vivunt separati a cohabitatione, Praesumuntur electores 
Catholici, Praesumuntur electores Liberales, Praesumuntur electores 
Socialistae, Praesumuntur electores Dubii. Verder : Numerus totalis: 
Domuum, incolarum, Sanctissimarum Communionum per totum annum, 
S.S. Communionum in tempore paschali, S.S. Communionum in adora- 
tione perpétua. En tenslotte de derde hoofding : Summa percepta pro: 
Denario Sancti Pétri, Opéré Sancti Francisci Salesii, Opéré propagationis 
Fidei, Sancta infantia, Universitate catholica, Missionibus africanis, 
Opéré ecclesiarum pauperum, Muleta quadragesimali, Terra Sancta. 
Tenslotte nog enkele witte bladzijden om allerlei nota’s op te tekenen. 
Het geheel is gebonden in een stevige kaft en er is plaats voorzien om 
een potlood in te steken.

Groot was onze verwachting toen het tôt ons doordrong wat dit 
register betekende. Ditmaal had men werkelijk een Status animarum in 
handen. Even groot, zo niet nog groter was de ontgoocheling die 
volgde, toen men moest constateren dat geen enkele bladzijde, meer 
nog, geen enkele rubriek van dit veelbelovende document was ingevuld.

Door eerw. heer Janssens de B isthoven, archivaris van het 
archief van het bisdom Brugge, werd een oproep gericht tôt de pastoors 
om te vragen of er nog dergelijke Libri in de parochiearchieven te 
vinden waren. O p dit schrijven is echter zeer weinig reactie gekomen
(2).

(1) Uit de tabel op het einde van het register kan men opmaken dat de letters C. 
L. S. D. betekenen : Opinio politica: Catholica, Liberalis, Socialista, Dubia.

(2) Deze oproep werd gedaan in het tijdschrift ,,Ministrando. Diocesaan tijdschrift” . 
Er werden twee brieven als antwoord ontvangen. De schrijvers vermeldden wel oude 
documenten maar niets over een eventueel Liber status animarum of memorialis.
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Door de ervaringen opgedaan in Antwerpen, Brugge en Kortrijk, 
alsmede het feit dat het onderzoek naar parochiearchieven een tijd- 
rovende bezigheid is en gezien de moeilijkheden van het reizen en de 
beperkte tijd, werd afgezien van een verder onderzoek naar de bronnen 
der parochiearchieven.

D. Parochieboeken

D it zijn gedrukte beschrijvingen en geschiedenissen van een 
parochie. Gewoonlijk zijn deze werken als volgt ingedeeld. Vooreerst 
komt een etymologische uitleg van de naam der parochie. Vervolgens, 
het eerste ontstaan der parochie, de geschiedenis van het kerkgebouw 
en de beschrijving der voornaamste kunstwerken. Verder, de op- 
schriften van de oude grafzerken. En het geheel wordt afgesloten met 
een lijst der pastoors en onderpastoors die de parochie bediend 
hebben. Een ganse sérié dergelijke werken werd door kanunnik F.G . 
T anghe opgesteld. Voor de studie van de 19e eeuw vertonen deze 
parochieboeken echter een nadeel. Meestal wordt veel aandacht 
besteed aan het Ancien Régime en aan de ,,heldhaftige”  ,,Beloken 
T ijd ” . D e rest van de 19e eeuw wordt gewoonlijk zeer beknopt afge- 
handeld. Bovendien zijn de meeste van deze werken rond 1850 uitge- 
geven, zodat de tweede helft der 19e eeuw niet besproken wordt.

E. Eucharistische C ongressen

In het Rapport présenté par M . le Chanoine Stroom : Le culte 
eucharistique au diocèse de Bruges, op het X Ie Congrès eucharistique 
international, Bruxelles, 13-17 juillet 1898, Brussel, 1899, p. 125-138, 
vindt men een aantal gegevens over het paas- en zondagsmisverzuim 
in het bisdom Brugge voor het jaar 1898. Daarbij inlichtingen over 
verscheidene vormen van devotie tôt het H. Sacrament.

12



HOOFDSTUK II

OORSPRONG, IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING 
DER PAASRAPPORTEN

In dit hoofdstuk worden de instructies behandeld die door de 
bisschop omtrent jaarlijkse biecht, paascommunie en paasrapporten 
aan gelovigen en clerus werden gericht. Hierdoor verkrijgt men een 
beter inzicht in de plaats die de paaspraktijk in het geheel der gods- 
dienstbeleving bekleedde. Het belang dat door de bisschop aan de 
paasrapporten werd gehecht en de draagwijdte van wat moest worden 
meegedeeld wordt hierdoor eveneens in het licht gesteld. Vervolgens 
wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven van het fonds der 
paasrapporten. Deze beschrijving omvat twee delen. Een eerste 
waarin wordt vastgesteld hoeveel rapporten theoretisch moesten aan- 
wezig zijn en hoeveel er in feite werden teruggevonden, de kwantita- 
tieve beschrijving van de bron. En een tweede deel waarin wordt 
onderzocht of deze rapporten opgesteld zijn volgens de normen door 
de statuten voorgeschreven, de kwalitatieve beschrijving van de bron. 
Verder bleek dat uit het onderzoek naar het aantal teruggevonden 
rapporten en de manier waarop zij over de verschillende jaren ge- 
spreid lagen, reeds een aanwijzing te vinden was voor de verder te 
volgen werkmethode.

I. O O R S P R O N G  D E R  P A A SR A P P O R T E N

Het jaarlijkse paasrapport o f Status animarum in het 19e eeuwse 
bisdom Brugge, vindt zijn oorsprong in de voorschriften die door Mgr. 
Boussen omtrent de jaarlijkse biecht en paascommunie in Pastorale en 
statuten werden vastgelegd (1). D e eis dat elke gelovige, die de jaren

(1) De statuten bevatten de toepassing van de algemene princiepes van het kerkelijk 
recht op de eigen situatie van het bisdom. Zij werden dikwijls opgesteld in een diocesaan 
concilie maar traden eerst in werking nadat ze door de bisschop waren uitgevaardigd 
Dict, de Droit Can., dl VII, kol. 1086-7 en 1139■  Het Pastorale o f Rituale (meer verspreide 
benaming) beschrijft op welke wijze de sacramenten en sacramentaliën moeten worden 
toegediend, Dict. de Dr. Can., dl VI, kol. 602. Deze statuten worden soms 00k Constitutiones 
genoemd.
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der discretie had bereikt, minstens éénmaal per jaar zijn biecht moest 
spreken en in de paastijd communiceren, gaat reeds terug tôt het 
concilie van Lateranen (1215) en werd in Trente hernomen. Toen M gr. 
Boussen, onmiddellijk na de heroprichting van het bisdom Brugge, 
tussen 1836 en 1840, door het uitvaardigen van een nieuw pastorale en 
nieuwe statuten de liturgische en kerkrechterlijke tradities in zijn 
bisdom tôt één eenheid versmolt, heeft hij 00k de voorschriften voor 
biecht en paascommunie opnieuw geformuleerd en gepreciseerd (1).

De tekst in het Pastorale:
D e Communione Paschali (i).

I Curet parochus ut in quadragesima per se vel per alios concionatores populo opportune 
denuntietur constitutio Concilii Lateranensis sub Innocentio III., quae sic habet :

II Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit; omnia sua 
solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, et iniunctam 
sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in 
Pascha Eucharistiae Sacramentum, nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam 
causam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum : alioquin et vivens ab 
ingressu Ecclesiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura.

III U t igitur hoc salutare Concilii decretum inviolabiliter servetur, descripta habeat 
parochus nomina suorum parochianorum in Libro status animarum : et qui dicto 
tempore non communicaverint et post octavam Paschae saepius admoniti, propriae 
salutis immemores, praecepto huic satisfacere neglexerint, eos Ordinario suo denuntiet.

IV Alienae vero parochiae fideles ad proprium parochum remittet, praeter peregrinos et 
advenas et qui certum domicilium non habent : quibus ipse sacram praebebit Com- 
munionem, si ad illam accesserint rite parati ;

V  Aegrotis quoque parochianis, etiamsi communionem extra praescriptos Paschales dies 
sumpserint, in Paschalibus diebus illam deferet et ministrabit.

De tekst in de statuten :
D e ovium cognitione (2)

U t totius gregis necessitatibus prospiciat, ac unicuique provideat proportionatam 
mensuram sollicitudinis, necesse est Parochum tam generalem, quam specialem ovium suarum 
habere cognitionem. Quare sapienter a Majoribus nostris statutum est, ut Parochi conficiant 
Librum status animarum, in quo, per vicos, domos et familias, descripti sint omnes parochia- 
ni, illorumque aetas et qualitates, cum particulari nota communicantium, confirmatorum 
illorumque qui tantummodo catechizantur, aut ad scholam catechisticam apti sunt. (Statuta 
Brugensia sub Gulielmo Bassery, an. 1693, Tit. IV, par. 1.) Quod quidem statutum hic 
renovandum et omnibus observandum duximus; dumtaxat exceptis, quorum rationes 
Nobis probatae iis fuerint. Circa advenas autem diligenter inquirant Parochi, an sint 
catholici et matrimonio iuncti. Libro huic semel confecto, novas quotannis mutationes 
superaddere poterunt Parochi, dum suam parochiam, peracto paschali tempore, visitant. 
Hanc annuam totius parochiae visitationem, iis in locis ubi etiamnum in usu est, abrumpere 
aut intermittere vetamus ; desideramusque quamplurimum, ut per totam dioecesim lauda- 
bilis haec consuetudo, ex qua summa in gregem utilitas dimanat, introducatur. Notent hac 
occasione Confessarii, ut poenitentibus alienae parochiae, sibi tempore paschali confitenti- 
bus, testimonium dent institutae confessionis, proprio Parocho exhibendum.

(1) Pastorale Brugense, tit XI, CEPB., dl II, p. 216-7.
(2) Statuta Dioecesis Brugensis, lib. I, tit. III, art. III, par. 1, CEPB., dl II, p. 98-99.
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Mgr. Boussen wenste dat het vervullen der paasplichten in parochie- 
verband zou geschieden onder het waakzame oog van de clerus. Dit 
blijkt uit de concrète bepalingen.

Biechtvaders die in de paastijd biechtelingen kregen uit andere 
parochies, moesten een testimonium meegeven. D it bewijs zou de 
biechteling aan de eigen parochieherder voorleggen. Voor de paas- 
communie zelf waren de voorschriften nog strikter. Gelovigen uit 
andere parochies diende men naar de eigen pastoor te verwijzen. Om 
het vervullen van deze plichten te kunnen controleren en over een 
juiste kennis van de geestelijke toestand der parochie te beschikken, 
werd de pastoor opgelegd een Liber status animarum bij te houden. 
Jaarlijks moest dit Liber worden aangevuld met de gegevens verzameld 
in het huisbezoek dat diende te gebeuren na de paastijd. Tenslotte 
eiste M gr. Boussen dat elk jaar gedurende de eerste veertien dagen van 
augustus de namen van degenen die hun paasplichten niet hadden vol- 
bracht aan de bisschop zouden worden doorgegeven. Voor de grotere 
parochies stelde M gr. Boussen zich tevreden met de opgave van het 
aantal gespreid over de sociale klassen : pauperes, cives, mediae classis, 
divites. In een verklarende noot legde hij er nochtans denadrukop 
dat dit laatste een uitzondering moest blijven en de denunciatie met de 
namen de gewone regel. U it deze nota blijkt ook duidelijk dat de 
bisschop wenste geïnformeerd te worden en niet wilde dat deze 
paragraaf der statuten een dode letter zou blijven. Bij het uitvaardigen 
van deze voorschriften sloot M gr. Boussen aan bij de tradities van het 
Ancien Régime, en vooral dan bij de gewoonten en gebruiken van het 
oude bisdom Ieper waaruit hijzelf afkomstig was. Nieuw daarentegen 
is de mogelijkheid voor de pastoors der grotere parochies de verzui- 
mers per sociale klasse te groeperen. D it moet men als een originele

In locis, ubi ordinatio in Pastorali, de Communione paschali, n° 11 praescripta, sine 
notabili incommodo (A) executioni mandare non potest, saltem conficiatur et ad Secretariam 
Episcopatus mittatur quotannis, statuto tempore, Status sequentis formae :

Status fidelium Parochiae N, qui praecepto 
Confessionis annuae et Communionis 

Paschalis non satisfecerunt.
Inter pauperes Inter cives mediae Inter divites Numerus

classis totalis.
Circiter Circiter Circiter

(A) Noot in de tekst : Illud incommodum creditur tantum existere in majoribus 
quidam parochiis; in aliis vero nihil vitat quominus ii qui praecepto paschali non satis
fecerunt nominatim (onderstreping van Mgr. Boussen) Ordinario deferentur : salvum 
tamen et intactum, in omni casu omnino maneat sacramentale Sigillum.
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vondst van M gr. Boussen beschouwen daar we tôt hiertoe in geen 
andere teksten een dergelijk schéma hebben aangetroffen. Tegelijker- 
tijd wijst dit erop dat in de gewijzigde Kerk-Staatverhoudingen der 
19e eeuw deze denunciatie eerder informatief bedoeld was tegenover 
de informatief-iuridische van het Ancien Régime (1).

In vergelijking met de andere Belgische bisdommen en het 
Noordfranse bisdom Kamerijk kunnen we zeggen dat, gedurende gans 
de 19e eeuw, men in Brugge meer dan elders wenste dat de paas- 
plichten in parochiaal verband werden onderhouden. M en was er 
00k meer veeleisend voor de clerus wat betreft het Liber status anima- 
rum en het huisbezoek. D e praktijk een testimonium te geven en later 
een biechtbriefje bleef de goedkeuring wegdragen van de hiérarchie en 
werd in de nieuwe statuten van 1927 nog aangemoedigd. D e denuncia
tie der verzuimers werd in geen enkel ander bisdom toegepast. D e eis 
de namen der paasverzuimers jaarlijks aan de bisschop door te geven 
bleef te Brugge van kracht tôt in het eerste kwart der 20e eeuw. In 1927 
werden de statuten door M gr. Waffelaert aan de gewijzigde tijds- 
omstandigheden aangepast. D e denunciatie bleef behouden maar 
voortaan mocht in elke parochie het schéma der sociale klassen gevolgd 
worden. Daarmee kreeg deze denunciatie definitief een louter informa
tief karakter (2).

II. BESCH RIJVIN G D E R  P A A SR A P P O R T E N

D e rapporten, ingestuurd door de pastoors, vormen een bonté 
mengeling briefjes in de meest verscheidene formaten en papier- 
soorten (Zie fotocopieën nrs. 2-9).

Blijkbaar werd met de lijst der verzuimers nog een aantal andere 
documenten naar de curie verzonden. Aanvankelijk vindt men bij deze 
rapporten 00k de getuigschriften van de kosters, naderhand 00k de 
rekeningen, het budget en de namen van de leden der kerkfabriek. 
Sommige pastoors bleken meer zin te hebben voor administratie en 
schreven elk van deze documenten op een afzonderlijk blad. Ook het 
formaat wordt mettertijd een standaardtype. Misschien is het wel 
intéressant te vermelden dat het eerste briefje geschreven met een

(1) Zie W . R ombauts, De voorschriften omtrent jaarlijkse biecht, paascommunie en 
denunciatie in de Brugse statuten van Mgr. Boussen (1838). Een voorbeeld van een heraan- 
knopen bij de tradities van het Ancien Régime, in : Standen en Landen, 1970.

(2) Zie W . R ombauts., Jaarlijkse biecht en paascommunie. De evolutie der normen en het 
toezicht van de clerus in België van 1835 tôt 1927 in Belgisch Tijdschrift zoor Hedendaagse Ge- 
schiedenis, 1071.
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tijpmachine verschijnt in 1908 en het komt uit de machine van de 
pastoor van Harelbeke. D e taal waarin de briefjes zijn opgesteld is 
overwegend Latijn, het Frans wordt mettertijd meer en meer gebruikt, 
het Nederlands blijft een uitzondering.

In het archief van het Bisdom Brugge vindt men deze rapporten 
terug verspreid over een twintigtal dozen —  Sérié B, nrs. 306-326 —  
min o f meer per jaar geklasseerd. Een aantal briefjes werden 00k 
teruggevonden in andere dozen die zich in de buurt van de eerste 
bevonden. D e briefjes van x 840 openen de reeks en deze houdt op met 
de rapporten van 1911. Van v66r 1840 werd niets teruggevonden. 
Enkele brieven dateren van na de eerste wereldoorlog. Het meest 
recente is van 1930. Dit zijn echter uitzonderingen.

M en kan zeggen dat het fonds, zoals het nu is bewaard, begint 
met 1840 en eindigt met 1911 (1).

A . K wantitatieve beschrijving van de bron 

1. Hoeveel rapporten moesten er worden ingestuurd?
O m  zich een goed beeld te kunnen vormen van de bron ligt het 

voor de hand dat men eerst en vooral tracht te weten te komen hoeveel 
paasrapporten men had moeten aantreffen en hoeveel er in feite in het 
archief zijn teruggevonden.

Daartoe dient er uitgemaakt wie verplicht was een jaarlijks verslag 
af te leveren. Volgens de statuten zijn aile parochi daartoe gehouden, 
dat wil zeggen iedereen die volgens het kerkelijk recht als pastoor 
wordt beschouwd en dus belast is met de cura animarum. D e lijst met 
het aantal parochi en hun respectievelijke parochies vindt men terug in 
de jaarlijkse almanak van het bisdom.

In deze studie zal geen onderscheid worden gemaakt tussen de 
„cure”  en de ,,succursale” , omdat zowel de pastoor als de desservant de 
volledige cura animarum hebben (2).

M en zal dus enkel de termen ,,pastoor” en ,,parochie” gebruiken. 
M et de kapellen o f bidplaatsen, bediend door een onderpastoor, moet 
dus geen rekening gehouden worden.

(1) Misschien kan de begindatum van het fonds verklaard worden door de trapsge- 
wijze promulgatie der statuten. De titulus I werd gepromulgeerd op 29 mei 1838. De 
tituli II tôt V  op 10 october 1839 en de overige tituli op 15 juli 1840. Het voorschrift omtrent 
het paasrapport bevindt zich in de titulus III. Zie CEPB., dl III, p. 53 en 58, en p. 149 en 133.

(2) Zie hierover : E. De M oreau, L'Église en Belgique. Des origines au début du X X e 
siècle, p. 230-231. Zie 00k Acta et Décréta concilii provincialis Mechliniensis quarti, Sectio 
disciplinaris, tit. II, (nr. 144), p. 85-86, waar men 00k verwijst naar toestanden bestaande in 
de 19e eeuw.
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Het aantal parochies, dat in 1840 258 bedraagt, blijft echter niet 
stabiel. Naarmate er verdwijnen o f bijkomen, zal 00k het aantal 
rapporten af- o f toenemen. Het was dus nodig na te gaan welke de 
veranderingen waren tussen 1840 en 1911. Het was echter niet vol- 
doende het jaar te kennen waarin een nieuwe parochie werd opgericht. 
M en diende het nauwkeuriger, minstens tôt op de maand na, te weten. 
Immers tôt en met 1892 moesten de pastoors hun rapporten inzenden 
gedurende de eerste veertien dagen van augustus en na 1892 gedurende 
de eerste veertien dagen van mei (1). Daaruit volgt dat parochies die 
tôt en met 1892 vôôr augustus werden opgericht, verplicht waren 
datzelfde jaar nog een rapport in te zenden. W erden ze na augustus 
opgericht, dan werd hun eerste rapport slechts verwacht het jaar 
daarop. Na 1892 is dezelfde redenering van kracht, maar dan is de 
maand mei de grens. A ls beste critérium werd gekozen de maand 
waarin op de nieuwe parochie de pastoor werd benoemd. Hij is immers 
degene die het verslag moet opmaken en insturen.

Volgens deze vooropgestelde regels werd dan een lijst aangelegd, 
die aangeeft hoeveel antwoorden er elk jaar konden worden verwacht. 
D e parochies werden gegroepeerd in dekenijen, om zo de inbreng van 
elke dekenij in het geheel te kunnen nagaan. D it kon eventueel 
aantonen o f sommige dekens invloed hebben uitgeoefend op hun 
pastoors betreffende dit voorschrift der statuten. D it laatste bracht wel 
enkele moeilijkheden met zich mee, daar de dekanale indelingen aan 
veranderingen onderhevig zijn. Zo werden in 1839 de dekenijen 
Avelgem  en Diksmuide opgericht (2). O p 31 december 1853 werd de 
dekenij Brugge in drie verdeeld : Brugge Stad, Brugge Noord en 
Brugge Zuid (3). En op 14 mei 1872 werden er nog twee dekenijen 
bijgevoegd, Oostende en Roeselare (4). Later werden nog enkele 
parochies geruild.

Voor het ganse bisdom telt men in 1840 258 parochies. O p 
31 december 1911 zijn het er 302 geworden, o f een toename van 44.

(1) CA ., 1892, CEPB., dl XV, p. 280.
(2) Voor de herstructurering van de dekenijen in 1839, zie : St. V an  O utryve d ’YDE- 

w a lle , Structureri van het bisdom Brugge tijdens het episcopaat van Fr.-R. Boussen, 1834-1848, 
p. 217-253, en St. V an  O utryve d’YDEWALLE, De decanale indeling van het bisdom Brugge 
in 1839, in : Handel. v.h. Genootsch. „Soc. d’Ëmulation te Brugge” , 1969, dl CVI, p. 140-

I? I ' (3) C A ., 1853, CEPB., dl VII, p. 334.
(4) CA ., 1872, CEPB., dl XII, p. 404. De parochie Stalhille werd van de dekenij 

Gistel afgenomen en bij Brugge-Noord gevoegd. De parochie Vlissegem werd eveneens 
afgenomen van de dekenij Gistel en bij Oostende gevoegd. CA ., 1897, CEPB., dl XVI, p. 
3&9-
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Geen enkele parochie houdt op te bestaan (i). Aangezien de pastoor 
van de parochie Oostveld (Oedelem) slechts benoemd is in augustus 
1911, telt deze parochie niet meer mee —  volgens de hoger aange- 
toonde normen —  voor de behandelde période. In deze studie loopt 
het aantal parochies dus van 258 tôt 301. Het aantal rapporten dat 
moest worden ingestuurd van 1840 tôt 1911, beide inbegrepen, en 
geteld volgens de vooropgestelde regels, bedraagt 19.817.

2. Hoeveel rapporten werden teruggevonden?

D e rapporten die in het archief van het bisdom werden aan- 
getroffen, bereiken het totaal van 7.649. De meeste rapporten waren 
voorzien van de naam der parochie, de datum waarop ze waren 
geredigeerd en de handtekening van de pastoor. Moeilijkheden rezen 
echter op toen men een aantal rapporten aantrof zonder datum, naam 
of handtekening. Het aantal brieven zonder datum was niet gering. Op 
de volgende manier ging men te werk om zoveel mogelijk stukken te 
identificeren.

Indien de naam der parochie niet op het briefje werd gevonden, 
werd deze langs de handtekening van de pastoor om spoedig ontdekt. 
Soms ontbrak zowel de naam der parochie als de handtekening van de 
pastoor. Door een vergelijking van het geschrift met dit van reeds 
geïdentificieerde parochies, werd gepoogd te achterhalen van welke 
pastoor het briefje in kwestie afkomstig was. Vervolgens werd gecon- 
troleerd waar de schrijver op dat ogenblik pastoor was. U it dit onder- 
zoek bleek o.a. dat aile teruggevonden rapporten, behalve twee, door 
de pastoors eigenhandig geschreven waren. Deze laatste twee rapporten 
werden verstuurd door coadjutors.

In het archief waren de documenten per jaar geklasseerd. Rap
porten zonder datum kregen —  voorlopig —  het jaartal van de sérié 
waartussen ze gevonden werden. Zat dus een ongedateerd rapport 
tussen een sérié briefjes van 1870 bv., dan kreeg het de datum 1870 ? 
Vervolgens werd dit rapport teruggeplaatst in het geheel van de door 
die bepaalde parochie ingezonden stukken. O p die manier werd de 
voorlopig gegeven datum gecontroleerd. Deze werkmethode liet toe 
het aantal onbruikbare —  d.w.z. onidentificeerbare —  brieven terug te 
brengen tôt 28 o f 0,35 %  van het totaal der teruggevonden rapporten. 
Vermits deze antwoorden slechts 0,35 %  uitmaken van het totaal,

(1) De parochie Walle (dek. Kortrijk) die in 1843 in de almanak te vinden is en er in 
1844 reeds uit verdwenen, heeft nooit als parochie gefunctioneerd.
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werden zij niet in deze studie verwerkt. Het aantal bruikbare brieven 
bedraagt dus 7.621 o f 38,45 %  van de 19.817 die men normaal had 
mogen verwachten.

D it is betrekkelijk weinig. Iets meer dan een derde. Maar wanneer 
men de verhouding nagaat tussen het aantal rapporten dat per jaar 
moest worden ingezonden, en het aantal teruggevonden rapporten per 
jaar, ontdekt men daarin een zekere structuur. Zo bezit men voor 
bepaalde jaren bijna aile briefjes. Bijvoorbeeld :

1878 : 92,05 %
1883 : 93,50 %
1907 : 92,85 %

Kortom voor de période van 72 jaar ( 1840-1911 ) beschikt men over
3 jaren met : 91-100 %
4 jaren met : 81- 90 

11 jaren met : 71- 80
8 jaren met : 61- 70
5 jaren met : 51- 60
5 jaren met : 41- 50
6 jaren met : 31- 40
1 jaar met : 21- 30
o jaar met : 11 - 20

29 jaren met : o- 10
In de categorie 0-10 %  zijn bevat de jaren waarvan geen enkel briefje 
is bewaard, ofwel waarvan er enkele tussen de papieren van de 
„betere”  jaren waren verzeild geraakt. Zo is er bijvoorbeeld van de 
jaren 1864 en 1865 geen enkel rapport teruggevonden. Evenmin voor 
de période 1894-1906, uitgezonderd : 1896 : 4,94 % , 1904 : 1,70 %  en 
1906 : 0,86 % . Van de rapporten van 1909 eveneens geen spoor. 
Houdt men geen rekening met de 29 jaar waarvan men maximum 10 %  
der rapporten heeft teruggevonden, dan wordt het gemiddelde aantal 
voor de resterende 43 jaar : 64 % , wat reeds aanzienlijk meer is dan de 
38 %  die men bereikt door de 72 jaren te beschouwen. O p  het bijge- 
voegde histogram kan men de spreiding der verschillende jaren na- 
gaan. (Zie figuur nr. 1).

Het feit dat sommige jaren zeer goed vertegenwoordigd zijn en 
het gelukkig toeval dat deze jaren verspreid liggen over de hele 
période van 72 jaar, wezen vanzelf de te volgen werkmethode aan.
Door van deze „goede”  jaren telkens een kaart op te maken zou men 
een aantal elkaar min o f meer regelmatig opvolgende doorsneden 
kunnen bekomen en aldus een overzichtelijk beeld geven van de paas- 
praktijk gedurende de 19e eeuw (1840-1911).
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Deze beste jaren zijn :

1848 : 71 %  (afgerond)
52 : 78 
62 : 74 
69 : 79 
7 i : 85 
78 : 92 
81 : 90 
83 : 94 
85 : 62 
87 = 87
93 : 59 

1907 : 93 
1910 : 76

Het jaar 1885 telt slechts 62 % . Het werd toch opgenomen, omdat men 
daardoor de evolutie der paaspraktijk tijdens de schoolstrijd beter kon 
volgen. Het jaar 1893, slechts 59 % , werd eveneens gebruikt vermits 
men voor de hele période 1889-1906 zeer slecht voorzien is en het 
samen met 1890 : 48 %  het enige jaar van betekenis vormt (1).
D e doorsneden van 1869 en 1871, 1907 en 1910, die respectievelijk 
kort op elkaar volgen, zijn bedoeld als een vom i van contrôle. De 
jaren 1881, 1883, 1885 en 1887 moeten natuurlijk de schommelingen 
van de praktijk volgen in deze bewogen période.

Het onderzoek naar de inbreng der afzonderlijke dekenijen 
leverde weinig tastbaar resultaat op. D e procenten der dekenijen 
verschillen te weinig om iets met zekerheid te kunnen zeggen. Men 
moest hier natuurlijk eerst en vooral de hypothèse voorop stellen dat, 
volgens de zegswijze : ,,het toeval is voor iedereen gelijk” , er van elke 
dekenij evenveel rapporten verloren gegaan zijn (2). Door de be- 
rekening van de excentriciteit ten opzichte van het algemeen gemid- 
delde van het bisdom werd gepoogd vast te stellen o f er een signi- 
ficant verschil was. D it werd 00k gedaan voor de tienjaarlijkse périodes

( 1 ) Voor meer details betreffende het opstellen van de kaarten, zie hoofdstuk IV.
(2) Er werd nauwkeurig onderzocht of er andere dan toevallige oorzaken een roi 

hebben gespeeld bij het verloren gaan der rapporten. De dekenijen werden vergeleken, 
parochies die met dezelfde letter van het alfabet begonnen, enzv. Slechts in één geval werd 
een niet toevallige factor vastgesteld, in het jaar 1885. Voor dat jaar werden bijna geen 
rapporten teruggevonden van de dekenijen Torhout, Veurne en Ieper. Dit kan worden 
verklaard, wanneer men aanneemt dat de briefjes per dekenij geklasseerd waren. Volgens de 
oude schrijfwijze —  en de nederlandse namen —  kwamen deze dekenijen laatst in de reeks : 
Torhout, Veume en Yper. De drie laatste pakjes zouden dan verloren zijn gegaan.
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(1840-9, 1850-9 enzv.) waar 00k de excentriciteit van het tienjaarlijks 
gemiddelde van elke dekenij ten opzichte van dit van het ganse bisdom 
werd berekend. Hieruit bleek dat alleen het aartspriesterdom Brugge, 
d.w.z. de acht parochies van Brugge stad, zowel voor het totaal als 
voor drie van de zeven tienjaarlijkse périodes een uitzonderlijk lage 
excentriciteit bezat. D it kan gemakkelijk verklaard worden door het 
gering aantal parochies van deze omschrijving. Het is voldoende dat 
een klein aantal van deze rapporten ontbreekt om het procent zeer 
gevoelig te doen dalen. Het geringe verschil tussen aile dekenij en 
onderling, zowel voor het totaal als voor de tienjaarlijkse périodes kan 
misschien uitgelegd worden door er op te wijzen dat deze rapporten 
rechtstreeks van de parochie naar het bisdom moesten worden ge- 
stuurd. D e invloed der dekens op deze procedure zal wel van weinig 
belang zijn geweest.

B. K walitatieve beschrijving van de bron

In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat in de statuten en het 
Pastorale door de bisschop een aantal voorschriften worden gegeven 
waaraan de jaarlijkse rapporten moeten voldoen. D e bisschop vraagt 
dat de namen der verzuimers zouden worden doorgezonden. Pastoors 
uit grotere parochies mogen —  toch eerder bij uitzondering —  zich 
tevreden stellen met een aantal, bij benadering verdeeld over de drie 
sociale klassen. Hier wordt nu onderzocht o f het rapport van de pas- 
toor tenminste formeel aan deze voorwaarden voldoet. Er wordt 
dus geen oordeel uitgesproken over het al o f niet juist zijn van het 
aantal non pascantes door de pastoor vernoemd. Enkel het formele 
karakter wordt beschouwd. Blijkt het dat de rapporten wel of niet 
voldoen aan deze voorschriften, dan kan deze kennis een nuttige, zij 
het indirecte, bijdrage leveren voor de gezagskritiek.

Het bleek dat sommige pastoors zich tevreden stellen met de 
mededeling : ,,omnes paschaverunt". Anderen gaven enkel een getal op 
zonder meer. Er zijn er echter heel wat die meer details verstrekken 
dan door de bisschop werd gevraagd, bijvoorbeeld omtrent beroepen, 
geslacht, leeftijd o f motieven. Voortgaande op deze verscheidenheid 
werd een poging gedaan om deze te structureren.

M en nam als critérium dat een rapport des te waardevoller werd 
naarmate het meer details verstrekte. Er werd een getrapte schaal 
opgesteld, waarbij de kwaliteit telkens stijgt naarmate men een trede 
hoger klimt. Zo bekwam men de volgende categorieën :
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I) Omnes paschaverunt 

II) i) Aantal.
2) Aantal +  klassen.
3) Aantal -f klassen +  geslacht.
4) Aantal +  klassen +  geslacht +  beroepen.
5) Aantal +  klassen +  geslacht -f- beroepen +  namen.
6) Aantal +  klassen +  geslacht +  beroepen -f- namen +

motieven.

D e eerste categorie ,,omnes" staat apart. Immers, wanneer een pastoor 
schrijft dat iedereen zijn pasen heeft gehouden, dan kan men van hem 
niet eisen dat hij verdere details verstrekt omtrent de verzuimers. Er 
zijn er geen. D e categorie II, 1 is een negatieve categorie, de pastoors 
die zich er mee tevreden stellen enkel het aantal op te geven, blijven 
onder de minimumeis van de bisschop.
Nochtans lieten de rapporten zich —  zoals wel een beetje te ver-
wachten was —  niet zo netjes indelen. Er kwamen immers —  zelfs
veruit het meest —  mengvormen voor. Het gebeurt bijvoorbeeld dat 
pastoors enkel een cijfer meedelen maar het motief der onthouding 
erbij voegen. Soms geven zij een sérié namen, vermelden het beroep 
van enkele personen van de andere echter niet. Sommige pastoors 
geven aanduidingen over het geslacht van aile verzuimers en vermel
den het beroep van slechts één.

Om  deze mengvormen eveneens te kunnen plaatsen werden de 
categorieën vereenvoudigd, aldus :

I) Omnes.
II) 1) Aantal.

2) Aantal +  klassen.
3) Aantal +  geslacht.
4) Aantal +  beroep.
5) Aantal +  namen.
6) Aantal +  motieven.

Indien nu een rapport zowel de sociale klassen als de motieven ver- 
meldde, dan werd het geteld zowel bij categorie II, 1 als II, 6, enzv. (1).

(1) Vermits de twee groepen apart staan werden de procenten ook op een andere 
manier berekend. Bijvoorbeeld, men zou ioo antwoorden moeten terugvinden. Daarvan 
werden er 80 aangetroffen, dus 80 % . Van deze 80 antwoorden zijn er bijvoorbeeld 60 met 
„omnes” , of 75 % van het aantal teruggevonden rapporten. Van deze 80 antwoorden 
blijven er dan nog 20 over voor de volgende categorieën. Bijvoorbeeld 5 met alleen het 
aantal, dat is dus 25 % van groep II.
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Er werd nu onderzocht o f er een bepaalde evolutie waar te nemen 
viel tijdens het verloop der bestudeerde période. Bijvoorbeeld, nam het 
aantal rapporten dat de namen vermeldde toe o f af ? Enzv. D it werd 
gedaan voor het ganse bisdom en de dekenijen afzonderlijk. D e ganse 
période werd hier ook verdeeld in schijven van tien jaar. Natuurlijk 
moet men ook hier veronderstellen dat het aantal verloren gegane 
rapporten het beeld niet fundamenteel wijzigt. D e procenten kan men 
vinden in de tabellen in de bijvoegsels. (Zie tabel nr. i).

W elke zijn de besluiten die men kan trekken ?

D e categorie I : Omnes, in de période 1840-9 15 % , stijgt geleidelijk 
tôt 46 %  in 1870-9. Ze kent een scherpe vermindering gedurende de 
période 1880-9, tôt 13 % , wat reeds duidelijk het belang van de school- 
strijd in het verloop der paaspraktijk aangeeft. Ze stijgt weer tôt 24 %  
in 1890-9 en haalt 25 %  in 1900-11. D e rapporten die enkel het aantal 
vermelden zijn niet erg talrijk. Zij maken in 1840-9 slechts 12 %  uit 
van groep II. Hun belangrijkheid vermindert geleidelijk nog meer tôt 
6 %  in 1900-11. Het aantal verslagen waarin de sociale klassen worden 
aangegeven is reeds belangrijk in 1840-9 : 57 %  en begint vanaf 1890 
voorgoed aan gewicht te winnen tôt het in 1900-11 70 %  van groep II 
bedraagt. In deze période wordt ook het woord „pauperes”  meer en 
meer vervangen door ,,classis operaria”  o f ,,operarius” . Brieven waarin 
het geslacht der verzuimers wordt meegedeeld tellen in 1840-9 : 37 % , 
het aantal stijgt tôt 53 %  in 1870-9 en vermindert dan weer tôt 38 %  in 
1900-11.

Inlichtingen omtrent de beroepen nemen toe gedurende de hele 
période, 18 %  in 1840-9 en 32 %  in 1900-11. Het hoogtepunt ligt 
echter in de période 1880-9, 44 % . D it is zeer begrijpelijk, aangezien 
er op dat ogenblik heel wat onderwijzers en onderwijzeressen het 
beroepscontingent komen versterken. Paasrapporten met de namen 
der verzuimers vormen in 1840-9 nog bijna één vierde van groep II, 
namelijk 22 % . Hun aantal daalt voortdurend en bereikt in 1900-11 een 
minimum van 7 % . Het verdient te worden aangestipt dat vanaf ±  
1860 de rapporten die uitgebreide naamlijsten bevatten, beginnen te 
verdwijnen. Nochtans mag men hieruit geen voorbarige conclusies 
trekken. M en mag immers niet vergeten dat het aantal parochies 
waar iedereen zijn pasen houdt, tôt 1879 ononderbroken toeneemt. 
Tenslotte kent het aantal rapporten waarin gesproken wordt over de 
motieven o f over de toestand der parochie in ’t algemeen een lichte 
stijging in 1900-11. In 1840-9 : 37 %  en in 1900-n : 47 % . D it is
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waarschijnlijk vooral te wijten aan de rapporten der pastoors uit de 
stadsparochies, die in deze jaren meer en meer inlichtingen verschaffen 
over de algemene situatie der parochie.

Ook hier bracht een vergelijking van de verschillende dekenijen 
weinig tastbaars aan het licht. Zowel voor het totale als voor het 
tienjaarlijkse gemiddelde werd de excentriciteit berekend ten opzichte 
van de gemiddelden van het gehele bisdom. Weerom is het aarts- 
priesterdom Brugge het enige buitenbeentje. W at betreft de categorie 
,,sociale klassen” ligt het procent van de Brugse stadsparochies voort- 
durend uitzonderlijk hoog, terwijl het voor aile andere categorieën, 
geslacht, namen, beroepen enzv., steeds uitzonderlijk laag ligt.

Er is een aannemelijke verklaring hiervoor. D e parochies van 
Brugge stad zijn stuk voor stuk —  behalve de Begijnhofparochie —  
grote parochies (i). Het is niet meer dan normaal dat deze pastoors 
naar het schéma der sociale klassen grepen. Dat men dit niet altijd 
pejoratief moet interpreteren blijkt uit de rapporten van pastoor De 
Houwer van de O.-L.-Vrouwparochie, die zeer nauwkeurig bepaalt 
wie er wel en wie niet in zijn rapport is opgenomen.

C .  B e s l u i t

D e kwantitatieve analyse wijst uit dat men voor de période 
1840-1911 over 38 %  der rapporten beschikt. Houdt men echter 
geen rekening met de jaren waarvoor men geen o f maximum 10 % 
der brieven heeft teruggevonden, dan is het procent aanzienlijk 
hoger : 64 % . Het blijkt immers dat van sommige jaren bijna aile 
rapporten werden teruggevonden. Het toeval wil dat deze beter 
voorziene jaren op min of meer regelmatige afstanden van elkaar 
liggen. Door van deze ,,goede”  jaren gebruik te maken kan men een 
sérié kaarten opstellen die een beeld geven van de evolutie van de 
paaspraktijk in het bisdom tijdens de hoger genoemde période.

D e kwalitatieve analyse, die de formele eigenschappen der 
rapporten behandelt, toont aan dat naast de gevraagde inlichtingen, 
namen of aantal verdeeld over de drie sociale klassen, nog andere 
gegevens worden verstrekt. D e rapporten rangschikken volgens een 
strikt cumulatieve schaal bleek niet mogelijk, wegens het voorkomen 
van mengvormen. Daarom werd een categorieënstelsel ontworpen dat

(1) De Brugse Begijnhofparochie telt ±  90 zielen. Van deze parochie werden slechts 
drie rapporten teruggevonden voor de hele période. Aile rapporten meldden steeds : omnes 
paschaverunt.
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met deze gemengde vormen rekening kon houden. U it het onderzoek 
blijkt dat het aantal rapporten opgesteld volgens het schéma der 
sociale klassen reeds vanaf het begin der période tamelijk veel voor- 
komt in de brieven verstuurd door parochies waar —  althans volgens 
de rapporten —  verzuimers aanwezig zijn. Het aantal van de in deze 
vorm opgestelde rapporten neemt sterk toe naar het einde van de 
bestudeerde période. Waarschijnlijk geeft M gr. Waffelaert toe aan 
deze tendens, wanneer hij in de vernieuwde statuten van 1927, de 
denunciatie blijft eisen, echter nu zonder de namen, enkel volgens het 
schéma der sociale klassen (1). De rapporten waarin namen voorkomen, 
vormen in 1840-9 nog bijna één vierde van het totaal. Zij verminderen 
echter meer en meer. Uitgebreide naamlijsten komen na 1860 bijna 
niet meer voor. Vermoedelijk is rond deze tijd de laatste rest van de 
mentaliteit van het Ancien Régime, die deze denunciatiepraktijk door- 
speelt, verdwenen. Het opstellen van biechtregisters verdwijnt en 
wordt meer en meer vervangen door een nieuwe gewoonte deze der 
biechtbrief jes, zoals verder zal worden aangetoond.

(1) Statuta Diocesis Brugensis, 1927, lib. I, tit. IV, cap. III, art. VIII, p. 50.



HOOFDSTUK III

BRONNENKRITIEK

In de inleiding werd reeds gewezen op de spéciale problemen 
die bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid der inlichtingen 
worden veroorzaakt door het groot aantal rapporten en door het 
ontbreken van bronnenmateriaal dat een confrontatie tussen ver- 
schillende getuigen moet mogelijk maken. In functie van deze eigen 
problematiek wordt de kritiek uitgewerkt als volgt. In een eerste 
gedeelte wordt aan de hand van aanduidingen die in de rapporten te 
vinden zijn, gepoogd op een concrète wijze te reconstrueren op welke 
manier de meerderheid der pastoors de instructies van de bisschop 
opvolgden bij het inwinnen en verschaffen van inlichtingen over de 
paasverzuimers. In een tweede gedeelte wordt hetzelfde probleem op 
een andere manier belicht. Het bestuderen van enkele hulpmiddelen 
die de pastoors bij hun pastorale taak ten dienste stonden, de pastorale 
taakverdeling, de mate van afhankelijkheid van hun voorgangers, van 
het kwalitatieve graadverschil van de rapporten der dekens en de 
contrôle van hogerhand, moeten verdere aanwijzingen brengen over de 
juistheid van de verstrekte gegevens.

I. W E R K W IJZ E  D E R  PA ST O O R S

O m  te onderzoeken op welke manier de pastoors de instructies 
van de bisschop uitvoerden, werden een aantal vragen geformuleerd. 
D e vragen werden samengebracht in drie sériés : A ) Verschaften de 
pastoors inlichtingen omtrent de jaarlijkse biecht o f de paascommunie 
o f omtrent beide? B) Hielden zij rekening met : i) Personen die 
behoorden tôt andere belijdenissen als Protestanten, Anglicanen, 
Joden, Stevenisten enzv. ? 2) M et vreemdelingen die tijdelijk op de 
parochie verbleven ? 3) M et parochianen die elders biechtten of 
communiceerden ? 4) M et parochianen die eventueel na de voorge- 
schreven tijd hun verzuim probeerden goed te maken ? C) W elke is de 
inhoud die men moet toekennen aan de begrippen divites, cives 
mediae classis en pauperes die in de statuten voorkomen.
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D e voorschriften van de statuten eisten —  zoals hoger reeds werd 
verklaard —  dat de pastoors verslag zouden uitbrengen over de ,,paas- 
plichten” , dus zowel over de biecht als de communie. Een onderzoek 
van de brieven der pastoors bracht aan het licht dat sommigen enkel de 
inlichtingen verstrekten over het biechten. D it aantal rapporten was 
echter gering. Meestal is dit het geval bij stadsparochies. Daar was elke 
vorm van contrôle op zichzelf reeds moeilijk en de pastoors stelden er 
zich soms mee tevreden het aantal afgenomen biechten te rapporteren. 
Meestal echter schreven de pastoors dat de parochianen aan de beide 
,,paasplichten” hebben voldaan, behalve die o f die, o f zoveel. Sommige 
pastoors gingen nog verder en gaven het afzonderlijke cijfer voor de 
biecht en de communie. U it een vergelijking van aile dergelijke 
rapporten bleek dat minder gelovigen zich onthielden van de biecht 
dan van de communie. Bijvoorbeeld in Rumbeke in 1863 hebben 16 
parochianen niet gebiecht, maar 21 hebben niet gecommuniceerd (1). 
D e pastoor van Ten Brielen in 1870, 6 niet gebiecht en 20 niet ge
communiceerd (2). Er werd een zeventig dergelijke mededelingen 
gevonden. Opmerkelijk is daarbij een ganse sérié uit Rumbeke, waar 
men dit verschijnsel van 1845 tôt 1871 ononderbroken signaleert (3). 
Er wordt geen enkele reden opgegeven die dit verschijnsel kan ver- 
klaren. Misschien moet men hier veronderstellen dat een aantal 
personen in een andere parochie communiceerden.

U it de paasrapporten bekomt men echter de indruk dat de 
meeste pastoors als maatstaf namen het ontvangen van de paas- 
communie. Enkelen verschaften enkel inlichtingen over de biechten 
afgenomen tijdens de paastijd. Een minderheid verschaft bovendien 
gegevens zowel over de biecht als de communie. Bovendien blijkt uit 
de boven aangehaalde voorbeelden dat, wanneer men de paascommu- 
nie en niet de biechten telt, men de slechtste voorstelling van de 
zaken heeft.

A .  P a a s b i e c h t  o f  - c o m m u n i e  ?

(1) Rumbeke, 1863, ABB., B 318.
(2) Ten Brielen, 1870, ABB., B 321.
(3) Alveringem, 1841. Anzegem, 1853, 1854. Brielen, 1842, 1843. Dikkebus, 1869. 

Dranouter, 1851, 1855, 1863. Dudzele, 1874. Izegem (St.-Hil.), 1855. Leke, 1868. Lende- 
lede, 1850. Lichtervelde, 1862, 1863, 1872, 1874, 1875. Schore, 1869. Ten Brielen, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 1862, 1863, 1869, 1870. Vlissegem, 1868. Westkerke, 1841. 
Wulvergem, 1848. Zuidschote, 1854, 1857. Marialoop, 1910. Marke, 1852. Mesen, 1843. 
Neerwaasten, 1844, 1845, 1850. Oudekapelle, 1868. Rumbeke, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 
1850, 1853, 1854, 1855, 1856,1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1868, 1870, 1871.
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B. I e d e r e e n  m e e g e t e l d  ?

Het tweede probleem betrof de vraag o f de pastoors wel iedereen 
op hun parochie hebben meegeteld die ze moesten meetellen. Bij 
nader onderzoek bleek dat men deze vragen rond vier punten kon 
concentreren. Vooreerst, hebben de pastoors ook rekening gehouden 
met de inwoners van hun parochie die tôt een andere belij dénis 
behoorden, bv. Protestanten, Anglikanen o f Stevenisten ? Ten tweede, 
hebben ze voldoende rekening gehouden met de vreemdelingen die op 
hun parochie zijn komen wonen of die er tijdelijk verbleven? Ten 
derde, konden zij op een of andere manier te weten komen wie er 
elders zijn paasplichten vervulde? En ten vierde, rekenden zij ook 
degenen die niet binnen de voorgeschreven veertien dagen van de 
paastijd, maar eventueel nadien hun plichten vervulden, tôt de ver- 
zuimers o f niet ?

i. Andere belijdenissen

Regelmatig vond men in de rapporten aanduidingen over A ngli
kanen, Calvinisten en soms ook Joden die op de parochie verbleven (i). 
Het groot aantal vermeldingen bewees dat de aandacht der pastoors 
zich ook uitstrekte tôt deze personen. Eveneens was het een goed 
teken dat er in de rapporten meestal gesproken werd over ,,families” . 
D it wees erop dat men met goed omschreven en bekende groepen te 
doen had. Natuurlijk bezat men niet de garantie dat elke pastoor deze 
personen ook had meegeteld. M en was echter wel gewaarschuwd. 
Verminderde het globaalcijfer der verzuimers in een parochie plotse- 
ling en sprak de nieuw benoemde pastoor niet meer over personen van 
andere belijdenissen, dan kon men dit onverwachte cijfer corrigeren. 
Een goed voorbeeld hiervan waren de Stevenistenfamilies. Doorgaans

(i) Brugge (St.-Jacob), 1883, 1887; Brugge (St.-Walburga), 1840, 1841, 1842, 1843,
1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1853, 1854, 1862, 1863. Assebroek, 1893. Blankenberge,
1848. Jabbeke, 1868. Koolkerke, 1880, 1881, 1885. Loppem, 1856. St.-Andries, 1843, 1844,
1845, 1848, 1888. St.-Kruis, 1871, 1872. Westkapeîle, 1875, 1876. Zeebrugge, 1907.
Jonkershove, 1887. Koekelare, 1841, 1842, 1844, 1846. Kortemark, 1910. Vladslo, 1840.
Aalbeke, 1841, 1844, 1847, 1849. Dottenijs, 1862, 1863. Herzeeuw, 1841. Luigne, 1843, 
1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1853, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878. Rekkem, 1840, 
1841. Rollegem, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1862, 1863, 1868, 1874, 
1875, 1877, 1878. Waarmaarde, 1887. Waregem, 1907. Moeskroen, 1907. Bikschote, 1847, 
1850, 1851. Mesen, 1840. Oostvleteren, 1875. Oostende (St.-Paulus), 1844, 1851, 1853. 
Gistel, 1848, 1865, 1878. Bekegem, 1857, 1859. Middelkerke, 1869. Snaaskerke, 1874, 
1875, 1877, 1885. Stene, 1872, 1873. Zande, 1847. Izegem (St.-Hil.), 1843, 1844, 1843,
1868, 1869, 1870, 1871, 1872. Adinkerke, 1907. Alveringem, 1855. Hoogstade, 1851.
Koksijde, 1910.
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werden ze trouw aangeduid (i). Indien ze in sommige rapporten niet 
meer vermeld werden en uit latere documenten bleek dat ze op de 
parochie nog aanwezig waren, werd het globaalcijfer aangepast.

D e aanhangers van andere belijdenissen worden in deze studie op 
gelijke voet gesteld met verzuimers, aangezien de kaarten die werden 
opgemaakt, gebaseerd zijn op de cijfers der volkstellingen, waarin 
iedereen werd meegerekend. Bij de bespreking der motieven voor de 
onthouding, zal men echter deze cijfers kunnen vergelijken met het 
totale aantal der verzuimers.

2. Vreemdelingen

W at nu de vreemdelingen betrof, d.w.z. zij die slechts gedurende 
korte tijd in de parochie verbleven of die er zich slechts onlangs 
gevestigd hadden, bleek uit het groot aantal rapporten die over zulke 
brieven handelen, dat de pastoors ook voor hen aandacht hadden (2). 1 2

(1) Bavikhove, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853,
1854, 1855, 1857, 1859, 1862, 1868, 1871. Beveren (Roeselare), 1907. Bikschote, 1853. 
Dadizele, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850, 1853. Deerlijk, 1840, 1841, 1843, 1844, 1851, 
1862. Gistel, 1849, 1854, 1855, 1857, 1859, 1860, 1862, 1868, 1869, 1870, 1871, 1874, 1875, 
1876, 1878. 1883, 1885, 1887, 1888, 1890, 1893, 1907, 1908. Gullegem, 1849, 1869. Harel- 
beke, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851. Ledegem, 1842. Passendale, 
1849, 1853, 1837, 1859, 1860, 1868, 1869, 1871, 1874, 1883, 1907, 1908. Poelkapelle, 1854,
1855, 1857, 1859, 1860, 1910. Rollegem, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850,
1851, 1862, 1863, 1868, 1874, 1875, 1877. Zonnebeke, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851,
1852, 1853, 1863. Zwevegem, 1842, 1843.

(2) Brugge (St.-Walburga), 1840, 1841, 1842,1843, 1844, 184s, 1846, 1847. 1848, 1850,
1853, 1854, 1862, 1863. Torhout, 1869, 1870. Aartrijke, 1872, 1873, 1874, 1875. Assebroek,
1840, 1869. Blankenberge, 1851, 1866. Damme, 1865, 1893. Houtave, 1873, 1892. Knokke, 
1907, 1908. Lapscheure, 1878. Lissewege, 1863. 1908, 1910, 1911. Meetkerke, 1863. 
Moerkerke, 1907. Oostkerke (B.), 1848, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1881, 1910, 1911. 
Ramskapelle (B.), 1848. Ruddervoorde, 1907. Sijsele, 1888, 1907, 1908. St.-Andries, 1843, 
1848, 1862. St.-Kruis, 1910. St.-Michiels, 1911. St.-Pieters, 1911. Gullegem, 1878. Stalhille,
1854, Uitkerke, 1868, 1911. Waardamme, 1908. Wenduine, 1907, 1908, 1910, 1911. 
Westkapelle, 1845, 1846, 1911. Zeebrugge, 1907. Zerkegem, 1843. Esen, 1845, 1851, 1853. 
Houthulst, 1862, 1885, 1887. Kaaskerke, 1848, 1910. Klerken, 1849, 1851, 1853, 1854, 1856, 
1857, 1881, 1883, 1885, 1887, 1890. Kortemark, 1910. Leke, 1866, 1868, 1869, 1871. 
Oudekapelle, 1887. Stuivekenskerke, 1871. Woumen, 1890. Poperinge (O .-L.-V.), 1873, 
1881, 1883. Poperinge (St.-Jan), 1851, 1855, 1857, 1859, 1862. Ieper (St.-Jacob), 1840. 
Ieper (St.-Niklaas), 1890. Boezinge, 1846, 1851. Brielen, 1893. Dikkebus, 1871, 1872. 
Dranouter, 1844, 1845, 1868, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1907, 1911. Geluveld, 
1848. Haringe, 1907, 1908. Hollebeke, 1911. Kemmel, 1869. Komen, 1841, 1907. Krombeke,
1841, 1868, 1883, 1887. Neerwaasten, 1908. Ploegsteert, 1860, 1868, 1877, 1878, 1883. 
Roesbrugge, 1853, 1907, 1908, 19:1. Ten Brielen, 1907, 1908, 1910, 1911. Voormezele,
1845, 1846, 1849. Watou, 1850, 1853, 1854, 1855, 1837, 1860, 1863, 1868, 1870, 1871, 1872. 
1874. Wervik, 1881, 1887. Westouter, 1887. Westvleteren, 1862, 1870. Woesten, 1845,
1846. Zonnebeke, 1846. Avelgem, 1842. Bissegem, 1887. Deseelgem, 1874. Heestert, 1841, 
1853, 1854, 1855, 1887, 1888. Helkijn, 1910. Herzeeuw, 1871. Hulste, 1863. Kaster, 1854. 
Kortrijk (St.-Martin.), 1881. Lendelede, 1870. Luigne, 1847, 1854, 1856, 1863. Marke, 
1907, 1908, 1910, ig n .M o e n , 1847, 1859, 1860. Outrijve. 1857, 1862, 1870. Rollegem, 
1893. St.-Lodewijk (Deerlijk), 1881. Spiere, 184s, 1873. Tiegem, 1872. Waarmaarde, 1887.
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3. Elders

Bij het doorlopen van de documenten bleek reeds vlug dat men 
in dit geval een onderscheid moest maken tussen de situatie in de 
steden en deze op het platteland. Dat is wel begrijpelijk. D e menig- 
vuldigheid der kerken in één en dezelfde stad, zal wel, anders dan op 
het platteland, de gewoonte hebben doen ingang vinden om zijn paas- 
plichten in de meest nabij gelegen o f geschikte kerk te vervullen. Op 
het platteland was de afscheiding tussen de verschillende parochies 
klaarder en wie elders zijn plichten vervulde, liep meer kans om opge- 
merkt te worden.

Sommige pastoors op het platteland klagen er toch over dat 
enkele van hun parochianen elders niet alleen te biechten maar ook 
te communie gaan. Het bleek dat er twee soorten aantrekkingscentra 
bestonden die parochianen uit vreemde parochies aantrokken. Dat 
zijn, de steden, en voor de parochies langsheen de Franse grens, 
Frankrijk. Immers, het aantal rapporten waarin werd vermeld dat de 
parochianen in een andere landelijke gemeente hun plichten hebben 
vervuld was gering (i). D e grotere of kleinere steden oefenden blijk- 
baar wel aantrekkingskracht uit op de omliggende parochies. Deze 
klacht vond men tenminste herhaaldelijk geformuleerd (2). Frankrijk 
was het andere aantrekkingsgebied. Zo schreef bijvoorbeeld de 
pastoor van Dranouter in 1875 : forte alii dantur de quibus indicare * 1 2

Waregem, 1878, 1910, 1911. Wevelgem, 1840, 1850, 1893. Mont-à-Leux, 1907, 1908, 1910, 
1911. Risquons-Tout, 1908. Oostende (St.-Pieters en Paul), 1853, 1855, 1862, 1877, 1878. 
1881, 1887. Oostende (O.-L.-V.), 1865. Oostende (St.-Antonius), 1907, 1908, 1911. Gistel, 
1878. Eernegem, 1868. Leffinge, 1871, 1874, 1875, 1877. Middelkerke, 1885, 1907, 1908, 
1910, 1911. Molendorp, 1862. Snaaskerke, 1870, 1871, 1872, 1873. Stene, 1848. Vlissegem, 
1842, 1911. Westende, 1910. Westkerke, 1849, 1851. Zandvoorde, 1851. Izegem (St.-Hil.), 
1860. Izegem (H.-Hart), 1908. Emelgem, 1907, 1910. Gits, 1856, 1878. Hooglede, 1853, 
1855, 1869, 1870, 1874. Ingelmunster, 1850, 1907. Kachtem, 1907. Lichtervelde, 1870. 
Rumbeke, 1851, 1907. St.-Eloois-Winkel, 1853, 1834. Aarsele, 1888. Egem, 1907, 1908,
1910. Markegem, 1872. Meulebeke, 1868. Ooigem, 1870. Oostrozebeke, 1853, 1854, 1871, 
1872, 1910. Ruiselede, 1888, 1890, 1893. Schuiferskapelle, 1907. St.-Baafs-Vijve, 1873. 
Wielsbeke, 1885. Zwevezele, 1851, 1854, 1863, 1873, 1910. Veume (St.-Niklaas), 1859, 
Beveren, 1878, 1911. Bulskamp, 1851, 1857, 1868. Izenberge, 1870, 1911. Koksijde, 1910,
1911. Leisele, 1908. Oostduinkerke, 1869, 1870, 1878, 1907, 1908. Ramskapelle, 1911. 
Stavele, 1863, 1890.

(1) Beveren (Poperinge), 1854, 1855. Desselgem, 1840. Hollebeke, 1908. Lissewege, 
1862, 1863. Wijtschate, 1878, 1881.

(2) Adinkerke, 1881. Assebroek, 1888. Beernem, 1874. Boezinge, 1881, 1883, 1887. 
Brielen, 1846, 1893. Emelgem, 1872. Heule, 1907, 1908. Houtave, 1880. Jabbeke, 1848,
1849. Koolkerke, 1907, 1908. Langemark, 1863. Meulebeke, 1868. Oostkamp, 1845, 1847,
1850, 1851, 1868, 1869, 1870, 1871. St.-Michiels, 1910, 1911. St.-Pieters op den Dijk, 1910. 
Stene, 1907. Zuienkerke, 1849.
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difficilepossumus, quia tendunt in Galliam”  (i). En andere gelijkluidende 
bemerkingen (2).

In de steden zelf bemoeilijkte, naast het groot aantal parochianen, 
00k nog de nabijheid van andere kerken een nauwkeurige contrôle. 
Vele pastoors van een stadsparochie schreven dat zij het aantal ver- 
zuimers slechts konden schatten. Enkelen vernoemden daarbij expli- 
ciet als oorzaak de gewoonte om niet in de eigen parochiekerk te vol- 
doen aan de paasplichten. Aldus de klacht van de pastoor van St.- 
Anna te Brugge : ,,Etsi prae nimis parochianorum numéro eorundemque 
varias ecclesias adeundi more, haud sciri valeat quot et quidem hoc 
defecerint..." (3). En de pastoor van Oostende-Mariakerke in 1908 : 

.quasi impossibile, siquidem Ostendae viget mos hoc S. munus implendi 
in Ecclesia quam proxima, sive aliéna, sive parochiali”  (4). Niet zelden 
waren het de kerken der religieuze orden en congregaties die de 
gelovigen aantrokken. D e pastoors waren daar dikwijls niet erg 
gelukkig mee, want de religieuzen gaven meestal geen ,,testimonium” 
mee, o f ze schreven de namen der biechtelingen niet op. Zo bijvoor- 
beeld te Tielt in 1862 : „Huius classis (media classis) et classis pauperum 
hic vix nosci possunt. PP. Recolettae plurimorum excipiunt confessiones 
et horum et aliorum plurimorum extraneorum nomina non inscribunt”  (5). 
Terloops zij aangestipt dat juist de armen en de middenklas naar de 
Minderbroeders gingen. Ook de pastoors van de plattelandsparochies 
kloegen over de populariteit van de religieuzen. D e Kapucienen te 
Brugge, de Minderbroeders te T ielt en de Redemptoristen te Roese- 
lare (6).

M en moet echter een onderscheid maken tussen biecht en com
munie. Immers de statuten van het bisdom stonden toe dat de pa
rochianen bij een vreemde biechtvader gingen op voorwaarde dat ze 
een ,,testimonium”  meebrachten. D e paascommunie moest echter in de 
parochiekerk gebeuren. W elnu de boven geschetste situatie betreft 
vooral het biechten. In de stad en in Frankrijk vond men een vreemde 
biechtvader. Waarom juist de religieuzen in de steden en de Franse 1 2 3 4 5 6

(1) Dranouter, 1875, ABB., B 324.
(2) Beveren (Poperinge), 1834, 1855. 1857, 1859. Dranouter, 1872, 1873, 1874, 1875, 

1878, 1881, 1882, 1885, 1886, 1887, 1908, 1911. Herzeeuw, 1907, 1911. Houtem (Veume), 
1883. Komen, 1853, 1854, 1855. Le Tuquet, 1907, 1911. Montaleux (Moeskroen), 1908, 
1910. Risquons-Tout (Moeskroen), 1875, 1876. Westnieuwkerke, 1873.

(3) Brugge (St.-Anna), 1863, ABB., B 318.
(4) Oostende-Mariakerke, 1908, 1878, 1881, 1883, 1890, 1893, 1907, 1908. Kortrijk 

(St.-Elooi), 1878.
(5) Tielt, 1862, 1869, 1878, 1881. Brugge (St.-Jacob), 1878.
(6) Jabbeke, 1848, 1849. Koolkerke, 1910, 1908, 1911. Meulebeke, 1868.
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parochies deze voorkeur genoten was niet uit de bronnen op te maken. 
Misschien mag men veronderstellen dat de religieuzen en de Franse 
clerus er een minder gestrenge biechtpraktijk op nahielden? Vele 
pastoors wezen er dan ook op dat sommige van hun parochianen wei 
elders te biechten zijn geweest maar in de parochiekerk te communie 
gingen (i). Maar andere getuigenissen toonden daarentegen aan dat de 
parochianen ook elders te communie gingen (2). Het bleek dat in dat 
geval dezelfde gebieden hun aantrekkingskracht bleven uitoefenen, 
namelijk de steden op de omliggende parochies en de Franse parochies 
op de grensparochies. Er was echter een zekere evolutie waar te nemen. 
M en vond namelijk met verloop van de tijd meer en meer aanduidingen 
dat de gelovigen ook elders communiceerden. D it was vooral te 
merken in de parochies langsheen de Franse grens. Het bleek dus dat 
de voorschriften geleidelijk aan niet meer zo goed werden onder- 
houden. Dit verschijnsel ging samen —  zoals later nog zal worden 
aangetoond —  met een losser worden van de parochiebanden in deze 
grensparochies, door de pendelarbeid in Frankrijk. W at de stads- 
parochies zelf betreft, mag men wel veronderstellen dat ook hier een- 
zelfde evolutie heeft plaats gehad. Men kan immers aannemen dat de 
gewoonte om in de meest geschikte kerk zijn paasplichten te vervullen 
ook hier eerder toenam dan minder werd.

Een speciaal probleem vergde nog de aandacht, de seizoenarbei- 
ders. Zij konden er zich op beroepen dat zij, gezien hun afwezigheid 
en de verre afstand, hun plichten ter plaatse hadden volbracht. Dit 
probleem is echter veel minder belangrijk dan het wel schijnt. Immers, 
een onderzoek naar het aantal seizoenarbeiders en naar de spreiding 
van de migratie over de verschillende maanden van het jaar leerde dat 
in de paasperiode zelf (vroegste mogelijkheid 16 maart, uiterste 3 mei), 
slechts een gering aantal der arbeiders in Frankrijk of elders vertoefde. 
D e grote uittocht begon eerst in de zomermaanden, wanneer de oogst 1 2

(1) Beemem, 1874. Bissegem, 1843, 1845. Brugge (St.-Jacob), 1878. Emelgem, 1872. 
Houtave, 1880. Jabbeke, 1848, 1849. Kerkhove, 1841, 1851. Komen, 1853, 1854, 1855. 
Lendelede, 1893. Molendorp, 1862. Oostkamp, 1868, 1869, 1870, 1871. Tielt, 1862, 1869, 
1878, 1881. Westnieuwkerke, 1873. Zonnebeke, 1845. Zuienkerke, 1849.

(2) Assebroek, 1888. Beveren (Pop.), 1845, 1846, 1848, 1849, 1850, 1853, 1854, 1855, 
1857, 1859. Dranouter, 1878, 1881, 1882, 1908, 1911. Herzeeuw, 1907, 1911. Hollebeke, 
1908. Houtem (Veume), 1883. Koolkerke, 1907, 1908, 1911. Kortrijk (St.-Elooi), 1878. 
Langemark, 1863. Le Tuquet (Moeskroen), 1907, 1911. Lissewege, 1862, 1863. Montaleux 
(Moeskroen), 1908, 1910. Oostende-Mariakerke, 1878, 1881, 1883, 1890, 1893, 1907, 1908,
1910. Oostkamp, 1845, 1847, 1850, 1851. Oostkerke (Diksmuide), 1910. Oudekapelle,
1911. Poperinge (O .-L.-V.), 1873. Rekkem, 1881, 1910, 1911. Risquons-Tout (Moeskroen), 
1875, 1876. St.-Michiels, 1910,1911. St.-Pieters op den Dijk, 1910. Stene, 1907. Wijtschate, 
1878, 1881. Wildenburg, 1911.
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werd binnengehaald (i). D e rapporten der pastoors waren op dit punt 
ook zeer moeilijk te interpreteren. Meestal gebruikten zij vage be- 
woordingen als : élaborant in Gallia” . D e aard van dit werk werd 
zelden gepreciseerd. Nochtans kon een onderscheid gemaakt worden, 
volgens de minder o f meer lange duur van dit verblijf in Frankrijk. 
Een aantal pastoors van parochies in het zuiden van West-Vlaanderen 
maar ook van dieper in het binnenland, spraken over een langdurig 
verblijf in Frankrijk (2). Pastoors van parochies in de meer onmiddel- 
lijke omgeving van de grens hadden het eerder over ,,dagelijkse” of 
,,wekelijkse”  arbeid en dan meer bepaald arbeid in de fabrieken van 
Roubaix en Tourcoing (3). Opmerkelijk was ook dat deze laatste 
documenten bijna aile dateerden uit de période 1890-1911 en het 
merendeel zelfs uit 1907-1911.

W elke zijn nu de besluiten die men moet trekken uit deze ge- 
gevens ? Moet men de parochianen die elders communiceerden ook 
beschouwen als verzuimers ? Behalve voor de steden en de parochies 
langs de Franse grens is dit aantal niet groot. Meestal zijn het enke- 
lingen, die blijkbaar door de pastoor gekend zijn. Een gelukkige 
omstandigheid is wel dat de pastoors meestal hun oordeel uitspraken 
over de parochianen die elders geweest waren, o f  aldus beweerden. 
M en besloot dan ook voort te gaan op het oordeel van de pastoors en 
deze mensen als verzuimers te beschouwen, wanneer de pastoors hun 
beweringen voor onwaar aanzagen. Zoals verder nog zal worden aan- 
getoond, staafden de pastoors dit oordeel soms aan de hand van 
,,testimonia”  en ,,schedulae”  o f door het raadplegen van hun collega’s 
van de andere parochies.

4. Nadxen

D e pastoors waren er blijkbaar van op de hoogte dat een deel der 
parochianen die niet in de vastgestelde tijd —  de week vôôr en na 
Pasen —  hadden gecommuniceerd, later wel aan deze verplichtingen 1 2 3

(1) E. R onse, L'Emigration Saisonnière Belge, p. 81-87. De vroegste datum waarop 
Paaszondag kan vallen is : 23 maart en de laatste 26 april. De vroegste datum waarop 
Palmzondag kan vallen is dan 16 maart en de uiterste datum van Beloken Pasen : 3 mei.

(2) Avelgem, 1847. Beselare, 1868, 1874, 1875, 1878. Dadizele, 1907, 1911. Eemegem, 
1911. Ettelgem, 1911. Gistel, 1871, 1872, 1877. Hulste, 1871. Ieper (St.-Pieter), 1862, 1863, 
1868, 1869, 1871, 1873, 1877, 1878, 1881. Ingelmunster, 1853, 1857, 1859, 1860, 1862, 1878. 
Oeselgem, 1881. Ploegsteert, 1877. Ruddervoorde, 1861, 1863, 1868, 1878. Ten Brielen, 
1907, 1908. Zerkegem, 1910, 1911. Zillebeke, 1887, 1893. Zonnebeke, 1890.

(3) Boezinge, ig io . Helkijn, 1890, 1910, 1911. Kooigem, 1885, 1887. Lauwe, 1907. 
Ledegem, 1911. Lendelede, 1907, 1908. Luingne, 1907, 1908. Moeskroen, 1910, 1911. 
Moorsele, 1887, 1907. Rumbeke, 1908, 1911. Tiegem, 1910. Waasten, 1858.
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zouden voldoen. Ze waren er zich van bewust dat er achterblijvers 
waren en hieruit bleek dat, tenminste op het land, zij tamelijk goed 
wisten wie zijn paasplichten niet volbracht. De volgende teksten 
kunnen dit verduidelijken. Bijvoorbeeld volgens de pastoor van 
St.-Niklaas te Veurne in 1846 : ,,...etiam inveniantur qui post tempus 
paschale satisfecerunt”  (1). D e pastoor van Moeskroen gaf in 1874 de 
volgende categorieën onder zijn parochianen :
1) gebiecht gedurende de 15 dagen van de paastijd : 5.3x8
2) Plechtige communicanten : 180
3) Zieken die thuis communiceerden : 52
4) Achterblijvers die na de 15 dagen van de paastijd voldeden : 50 
(op een totaal van ± 1 5 0  non-paschantes) (2).

Andere pastoors spraken in dezelfde zin : ,,...paucissimi inveniun- 
tur qui numquam paschant, hi v.g, qui non satisfaciunt hoc quindene 
paschali, saepe accedunt ante proximo pascha”  (3). ,,...attamen postea ad 
meliora reversi sunt”  (4). ,,...qui neglexerat infra quindenam paschalem 
servare praeceptum illud, praeterito mense adimplevit”  (5). .postea 
adimplevit”  (6). ,,...qui tamen paucis ah hinc diebus satisfecit”  (7). 
,,...se emendavit”  (8). ,,...Ad pentecostem omnes parochiani mei debito 
paschali satisfecerunt”  (9). „...qui non satisfecerunt sed ante festum 
pentecostes confessi sunt”  (10).

D e pastoors schenen het als ’t ware te verwachten dat onder 
degenen die niet voldeden gedurende de paastijd er later wel tôt inkeer 
zouden komen : inter quos infra annum ut spero adhuc sunt satis-
facturi" (11). ,,Equidem spero quod ad meliora conversi brevi suae obliga
tion satisfacient”  (12) . qui probabilitervenietin decursuhuius anni”  
( 1 3 spero ut inposterum meliorentur”  (14). „... unum ex illis brevi 
satisfacturum esse”  (15). mox esse satisfacturum”  (16). sed spero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(1) Veurne (St.-Niklaas), 1846, ABB., B 309.
(2) Moeskroen, 1874, ABB., B 324.
(3) Wervik, 1849, ABB., B 312.
(4) Hooglede, 1863, ABB., B 318.
(5) Keiem, 1846, ABB., B 309.
(6) Schuiferskapelle, 1849, ABB., B 312.
(7) Watou, 1873, ABB., B 323.
(8) Westkerke, 1870, ABB., B 321.
(9) Rollegemskapelle, 1848, ABB., B 310.

(10) Zonnebeke, 1877, ABB., B 325.
(11) Bellegem, 1844, ABB., B 308.
(12) Emelgem, 1863, ABB., B 318.
(13) Jabbeke, 1876, ABB., B 326.
(14) Langemark, 1872, ABB., B 324.
(15) Ooigem, 1910, ABB., B 327.
(16) Woumen, 1911, ABB., B 327.
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fore ut numerus delinquentium, profesto omni sanctorum, sit reductus ad 
50”  (1). N og andere pastoors vertolkten dezelfde gedachte (2). Men 
kan reeds vaststellen dat de grote feesten, zoals Pinksteren en Aller- 
heiligen, een goede invloed uitoefenen en voor de verzuimers een 
gelegenheid waren om de niet vervulde plicht toch na te komen (3).

Had de pastoor eenmaal vastgesteld dat sommige van zijn 
parochianen in de paastijd in gebreke waren gebleven dan gebeurde het 
niet zelden dat hij die verzuimers eens ging bezoeken en ze probeerde 
te overtuigen toch te biechten en te communiceren. D it gebeurde 
dikwijls tijdens het huisbezoek na de paastijd. En zo schreven zij
hierover naar de bisschop : ..... post salutares monitiones tandem ab
aliquibus diebus sacramentaliter confessus est”  (4). monitus iam satis
fecit”  (5). „... de novo admonito et adiuto omnes adimpleverunt”  (6).

coeteri, qui tempore paschali non satisfecerunt saepius monendo nunc 
praeceptis satisfecerunt”  (7). quos statim monui et laudes sint Deo, 
antefestum Pentecostis saltem, suae obligationi paschali satisfecerunt”  (8). 
Het gebeurde echter blijkbaar meer dan eens dat de pastoor moest 
bekennen dat zijn vermaningen en aansporingen vruchteloos gebleven 
waren : admonui et non volunt venire”  (9). pluries monitus”  (10).
..... quem hucusque frustra ad sacramenta accipienda admonui”  (11).

pluries admonitus sed usquemodo pertinax”  (12). En zoals de pastoor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1) Brugge (O .-L.-V.), 1843, ABB., B  307.
(2) Bellegem, 1850, i8si.H eu le, 1872. Izegem, 1851. Leffinge, 1854. Merkem, 1850, 

1853, 1856, 1857, 1862, 1869. Moen, 1841. Oostvleteren, 1857. St.-Joris ten Distel, 1873. 
Snellegem, 1856. Vlissegem, 1873. Watou, 1840. Wervik, 1854. Westkerke, 1842. Wingene, 
1845, 1883. Elverdinge, 1872. Ramskapelle (Brugge), 1859. Roesbrugge, 1850. Zonnebeke, 
l8 77-

(3) E. C harpin ontmoet gelijkaardige feiten in zijn studie over het toedienen van het 
doopsel. Het einde van de week, veertien dagen, de maand, zijn drempels. De ouders her- 
inneren zich dat hun kind nog moet gedoopt worden. E. C harpin, Pratique religieuse et 
formation d’une grande ville, p. 30-60.

(4) Beveren (Kortrijk), 1834, ABB., B 313.
(5) Dentergem, 1863, ABB., B 318.
(6) Kortemark, 1834, ABB., B 313.
(7) Zedelgem, 1837, ABB., B 316.
(8) Houtave, 1872. Damme, 1907. Houtave, 1892. Ingelmunster, 1851, 1857. Koeke- 

lare, 1844. Kortemark, 1849, 1830. Merkem, 1851. Middelkerke, 1873. Outrijve, 1834. 
Passendale, 1847. Pittem, 1847. Reningelst, 1847. Roesbrugge, 1850. St.-Lodewijks (Deer- 
lijk), 1839. Stahille, 1840. Tiegem, 1843. Varsenare, 1863. Vlissegem, 1840, 1857. West- 
vleteren, 1847. Wingene, 1843, 1859. Woesten, 1842, 1843. Zuienkerke, 1854.

(9) Snellegem, 1843, ABB., B 307. „
(10) Ploegsteert, 1871, ABB., B 321.
(11) Oostvleteren, 1893, ABB., B 326.
(12) St.-Baafs Vijve, 1890, ABB., B 326.
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van Westrozebeke in 1873 en anderen moesten vaststellen : non-
obstantibus monitis”  (1).

D e mensen vermanen was echter een délicate opdracht en 
soms vond de pastoor het beter maar te zwijgen. Misschien is het 
best hier de pastoor van Beernem zelf aan het woord te laten die dat 
moest ondervinden. In 1843 heeft hij aile verzuimers vermaand en 
sommigen hebben reeds hun plichten vervuld. In 1844 schrijft hij : 
,,In solita visitatione parochiae omnes accessi et admonui, paucis exceptis 
quos domi non reperi vel apud quos monitionem ad tempus magis op- 
portunum differendam iudicavi, fere omnes sese accepturos promiserunt...” . 
Geleidelijk aan begint hij in te zien dat aansporen niet altijd even 
gemakkelijk is, in 1845 noteert hij : ,,Hic non addidi admonitos qui post 
pasca satisfecerunt; varios non admonui, quia praefero ut non accédant 
donec effulgeat spes meliora vita” . En in 1848 : ,,Inter pauperes fere 
omnes promiserunt satisfacturos infra paucos dies, et etiam maior pars 
mediae classis; nobiles non amplius directe moneo sed tantum opportuna 
data occasione verbulam addo”  (2). Hetzelfde moest de pastoor van 
St.-Maria Magdalena te Brugge vaststellen in 1840 : „... Singulo 
anno potui pauperes négligentes, parvo numéro excepto, perducere, versus 
hoc tempus, ut suae obligationi satisfecerint, non sic tam bene cives, qui 
nimis sunt arrogantes. Hoc anno tamen, deo dante, successio spero fore 
obtinere inter pauperes, seductis civibus”  (3).

Wanneer de nalatige parochianen door hun parochieherder 
werden aangespoord, beloofden ze dikwijls te zullen voldoen aan 
het verzoek van de pastoor en zo kon deze noteren : duae pauperes
mulieres, qui nunc promiserunt se quam primum idfacturos”  (4). qui 
promiserunt”  (5). „... non malae voluntatis qui promiserunt”  (6). pro- 
mittunt quod sint venturi statim ac erit possibile" (7). „Iterum atque 1 2 3 4 5 6 7

(1) Westrozebeke, 1873. Beveren (Kortrijk), 1855, 1857, 1859, 1862. Brugge (St.- 
Maria-Magdalena), 1844. Molendorp, 1862. Oostkamp, 1841. Oostrozebeke, 1859. Oost- 
vleteren, 1863. Rekkem, 1907. Rollegem, 1853. Ruddervoorde, 1907. Ruiselede, 1840. 
Schuiferskapelle, 1850. St.-Andries, 1844. St.-Baafs-Vijve, 1843. St.-Eloois-Winkel, 1872. 
St.-Jan bij leper, 1854, 1855, 1857, 1859. Stavele, 1863. Stene, 1848. Tiegem, 1841, 1854, 
1859. Veume (St.-Niklaas), 1842. Veume (St.-Walburga), 1840. Wevelgem, 1849. Wiels- 
beke, 1842, 1844. Woesten, 1843, 1853, 1834, 1855, 1857. Zedelgem, 1862. Zevekote, 1855. 
Zuienkerke, 1841.

(2) Beernem, 1843, 1844, 1843, 1848.
(3) Brugge (St.-Mar.-Magd.), 1840, ABB., B 306.
(4) Moen, 1843, ABB., B 307.
(5) Stavele, 1855, ABB., B 313.
(6) Vladslo, 1849, ABB., B 312.
(7) Uitkerke, 1868, ABB., B 319.
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iterum promisit..." (i). mihi promisit emendationem”  (2). Niet altijd 
echter kon de pastoor na verkregen toezeggingen o f beloften gerust 
zijn. Meer dan één der parochianen deed zijn woord niet gestand en zo 
moesten de pastoors vaststellen : nitllus horum recusavit, omnes
promiserunt se satisfacturos, sed promissio hucusque non steterunt”  (3). 
,,... monitus semper promittit sed promissio non stat”  ( 4 ) . admonui, non 
absolute récusant tamen hucusque non satisfecerunt”  (5). pluries 
promisit sed promissioni non stetit”  (6). quamquam promisit emenda
tionem hucusque non vidi eum in ecclesiam”  (7). Het aantal teksten 
echter waarin wordt gesproken over personen die hun beloften niet 
hielden, is wel minder talrijk dan de andere, zodat men mag aannemen 
dat de meerderheid der parochianen die beloofden te komen in de loop 
van het jaar wel voldeden. Ook in dit geval duikt het klasseverschil 
soms op, zo deelt de pastoor van Woesten in 1844 mee dat van de drie 
verzuimers die hun pasen niet gehouden hebben, er twee, die arm zijn, 
beloofd hebben te zullen voldoen, maar de derde, een jongeman die 
bediende is (commis), heeft niets willen beloven (8).

Reeds hoger is erop gewezen dat grote feesten dikwijls een 
gelegenheid waren voor de parochianen om nog niet vervulde plichten 
te volbrengen. Sommige gelegenheden werden door de pastoors 
speciaal als gunstig vermeld, o.a. jubilea, missies en de ,,eeuwig- 
durende aanbidding” . De getuigenissen lieten hieromtrent geen 
twijfel bestaan : quem occasione jubilaei allicere conabor ad meliorem”
zo schreef de pastoor van Dikkebus in 1869 (9). promisitque con- 
versionem, quam nunc spero occasione jubilaei”  (10). sed firmiter 
credo ex illo numéro dimidiam partem ad minus nunc satisfecisse, cum hoc 
jubileo, quia ipsos admonuimus et verbum dederunt”  (11) . , .Intérim cum 
jubilaeo anni 1858 multo plures praeceptum paschale satisfecerunt, Deo 
sint laudes, quam alüs annis”  (12). ,,Dabit Deus ut, occasione jubilaei, quod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1) Slijpe, 1907, ABB., B 327.
(2) Wulveringem, 1910. Beernem, 1843, 1844, 1845, 1846, 1848, 1850. Brugge 

(St.-Mar.-Magd.), 1844. Gistel, 1865. Middelkerke, 1873. St.-Baafs-Vijve, 1847. West- 
kerke, 1857. Wingene, 1844. Wulvergem, 1870. Zerkegem, 1843.

(3) Rumbeke, 1841, ABB., B 306.
(4) Spiere, 1850, ABB., B 311.
(5) Woesten, 1853, ABB., B 314.
(6) Oostduinkerke, 1871, ABB., B 321.
(7) Wulveringem, 1911. Outrijve, 1870. Woesten, 1843, 1854.
(8) Woesten, 1844, ABB., B  308.
(9) Dikkebus, 1869, ABB., B 320.
(10) Dudzele, 1875, ABB., B 324.
(11) Brugge (St.-Mar.-Magd.), 1844, ABB., B 308.
(12) Ieper (St.-Pieters), 1859, ABB., B 317.
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a pâtre capucino a S°-8° mensi proximi tradetur, omnes hi errantes ad 
veram viam reverterentur”  (r). sed quem ante finem jubilaei adducen- 
dum esse spero ut praeceptis ecclesiae satisfaciat”  (2). ,,Spero hos numéros 
gratia jubilaei et Missionis brevi minuendos”  (3). ,,Tempore missionis 
quae initio mensis julii pro iubïleo optime cum successu tradita fuit 1400 
communiones distributa sunt. E  quattuor familiis, qui propter quaestionem 
scholarem praecepto paschali non satisfecerunt, una, occasione iubilei ad 
meliorem viam reversa est...”  (4). Er waren er echter 00k die van deze 
gelegenheid geen gebruik maakten o f wilden maken, hoewel de teksten 
hieromtrent minder talrijk zijn. Van de ±  120 ,,non paschantes”  zijn er 
nog ±  50 die niet van het jubileum hebben willen genieten zo schreef 
de pastoor van Moeskroen in 1851 (5). En in 1859 : numerus
ergo maior quam aliis, ut fieri solet post celebratum jubilaeum”  (6). 
Andere pastoors stelden hetzelfde vast : nonpaschavit nec jubilavit" 
(7). O f  : neque conatus est lucrari jubileum”  (8). En : nec hucusque
cor suum gratiae jubilaei praebuit”  (9). ,,Observavimus cum dolore etiam 
post jubilaei gratiam perpaucos ad sensum meliorem reversos esse”  (10).

Enkele teksten wezen er reeds op dat soms bij gelegenheid 
van een jubileum een missie werd gepredikt. Ook hiervan verwachtten 
de pastoors veel. Zo meende de pastoor van St.-Bertinus te Poperinge 
in 1845 : speranda conversio eorum occasione Missionis 10. dec.
incipiendae...”  (11). Sommige pastoors gaven de cijfers der ,,non 
paschantes”  vôôr en na de missie. Zo de pastoor van Beernem in 1840, 
23 vôôr en 17 na (12). En deze van Sijsele in 1846, 7 vôôr en 2 na (13). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(1) Kaaskerke, 1881, ABB., B 326.
(2) Kooigem, 1881, ABB., B 326.
(3) Moeskroen, 1875, ABB., B 324.
(4) St.-Andries, 1881. Aarsele, 1851. Avelgem, 1847. Beselare, 1851. Dadizele, 1875. 

Deerlijk, 1851. Dudzele, 1869. Gijverinkhove, 1851. Gistel, 1847. Heestert, 1851. Izegem, 
1842, 1851. Kortemark, 1851. Ledegem, 1842. Leffinge, 1851. Lichtervelde, 1859. Moer- 
kerke, 1842, 1851, 1855. Oudekapelle, 1842. Passendale, 1851, Pervijze, 1851. Roesbrugge, 
1851. Roeselare (St.-Michiels), 1842. Rumbeke, 1842, 1851. St.-Lodewijks (Deerlijk), 1858. 
Tiegem, 1881. Torhout, 1855. Vlamertinge, 1847. Vlissegem, 1842, 1859. Wakken, 1849. 
Wijtschate, 1858, 1869. Woesten, 1875. Zarren, 1842. Zuienkerke, 1850, 1851. Zwevegem, 
1875.

(5) Moeskroen, 1851, ABB., B 313.
(6) Moeskroen, 1859, ABB., B 317.
(7) Bikschote, 1851, ABB., B 313.
(8) Beveren (Roeselare), 1875, ABB., B 324.
(9) Kooigem, 1875, ABB., B 324.

(10) Avelgem, 1881. Beernem, 1851. Hoogstade, 1875. Koolskamp, 1851. Mannekens- 
vere, 1851. Ledegem, 1875.

(11) Poperinge (St.-Bertinus), 1845, ABB., B 308.
(12) Beernem, 1840, ABB., B 306.
(13) Sijsele, 1846, ABB., B 309.
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Anderen schreven ook met veel lof over de heilzame invloed van 
de missie : viri in valde maiori numéro ad Sacram communionem
accesserunt et hoc tribuendum est instructionibus quae in hebdomada 
Passionis traditae fuerunt" (i). iuvenis qui tempore missionis ad 
sacramenta accessit”  (2). „... sed nunc occasione missionis pater et mater 
unius domi (sic) praecepta Ecclesiae satisfecerunt”  (3). Ook de her- 
nieuwing van de missie werd geprezen (4). Dat de pastoors zich er 
wel van bewust waren dat de missie een soort ,,schok-therapie”  was 
en er aldus ook gebruik van maakten, bewijst de volgende tekst uit 
1883 : ,,Cum licentia Illustrissimae vestrae Reverentiae, anno proximo 
supremum tentabo remedium, dando, occasione X L  precum horarum, quae 
celebrantur cum magno populi concursu, missionem ad quam RR. DD. 
Redemptoristes advocabo”  (5). M en vond dan ook heel wat minder 
brieven die lieten vermoeden dat de missie haar effect had gemist.
Enkele bijvoorbeeld : ..... qui nec tempore missionis suae obligationi
satisfacere voluit”  (6). En de pastoor van Diksmuide moest vaststellen 
in 1907 : ,,Nonobstantibus exercitiis missionis ±  300 Diksmudenses 
tempore paschali non satisfecerunt praecepto confessionis et communionis 
paschalis”  (7). Zulke teksten vormen echter een uitzondering en men 
mag wel besluiten dat weinig mensen bestand waren tegen de psycho- 
logische sfeer van een missie.

Naast het jubileum en de missie was ook de ,,gedurige aan- 
bidding”  en het „veertigurengebed”  een goede gelegenheid om zich 
in orde te brengen. Daarop wijzen de volgende getuigenissen : ,,Dubito 
adhuc de duobus vel tribus aliis, quos non inveni in visitatione paschali; 
sed qui probabïliter veniunt in adoratione perpétua”  (8). ex illis 
septem, quinque a nobis admoniti, occasione adorationis perpetuae in 
mense julio, confessi sunt”  (9)....... accedunt ad adorationem perpetuam” 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) Brugge (St.-Anna), 1874, ABB., B 324.
(2) Gits, 1875, ABB., B 324.
(3) Oudekapelle, 1883, ABB., B 326.
(4) Vladslo, 1853, ABB., B 326.
(5) Avelgem, 1883. Aartrijke, 1844. Beernem, 1885. Brugge (O .-L.-V.), 1910. Brugge 

(St.-Jacob), 1910. Brugge (St.-Walburga), 1910. Brugge (St.-Anna), 1910. Brugge (St.- 
Mar.-Magd.), 1910. Harelbeke, 1911, Houtem (Veume), 1841. Hulste, 1840. Keiem, 1843. 
Kornen, 1843. Kortemark, 1844. Oostduinkerke, 1845. Oostende (St.-Antonius), 1910. 
Oostvleteren, 1844. Stavele, 1840. Ten Brielen, 1844, 1851. Woesten, 1893. Westkerke, 
1841, 1875. Zedelgem, 1851. Zeebrugge, 1911.

(6) Moerkerke, 1843, ABB., B 307.
(7) Diksmuide, 1907. Mesen, 1840. Zevekote, 1850. Zwevegem, 1841.
(8) Westouter, 1868, ABB., B 319.
(9) Ingelmunster, 1857, ABB., B 316.
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(i). accesserunt in adoratione perpétua die 9 martii 1878” ( 2 ) . qui 
communicaverunt die adorationis perpetuae”  (3). vel tendunt tantum 
tempore pentecostes occasione precum 40 horarum”  (4). W ellicht konden 
de vreemde biechtvaders die tijdens de missie, jubilea o f de adoratio 
perpétua in de parochie aanwezig waren veel bijdragen tôt de terug- 
keer van een aantal verzuimers. Zo schreef de pastoor van Izegem dat 
sommige lieden vertelden dat ze waren uitgesteld door de biecht
vaders en niet meer zouden terugkeren tenzij op de ,,eeuwigdurende 
aanbidding” of een gelijkaardige gelegenheid (5). En 00k andere 
pastoors : hucusque non apparuit nisi forsan occasione adorationis
perpetuae ad extraneum sacerdotem sese récépissét”  (6). Een aansporing 
was misschien 00k de mogelijkheid om een aflaat te winnen : ,, Tempore 
adorationis perpetuae iam communicarunt 1100 et adhuc supersunt dies 
dominica proxima etferia secunda (de octava) pro indulgentiis lucrandis" 

(7)■
Moest men degenen die nadien hun paasplichten vervulden 

00k als verzuimers verrekenen? Besloten werd hen wel als zodanig 
te beschouwen. Om  de volgende redenen. D e paasplichten moesten 
worden vervuld binnen een welbepaalde période, voorgeschreven door 
de concilies van Lateranen en Trente en de statuten van het bisdom. 
M en kan hiertegen opwerpen dat degenen die elders communiceerden, 
niet als verzuimers beschouwd werden, indien de pastoor hun be- 
weringen als gefundeerd beschouwde. En het vervullen van de paas
plichten, tenminste de communie, in de parochiekerk zelf was toch 
00k voorgeschreven. Hierop kan men antwoorden dat de statuten 
van 1927 de toelating geven om elders dan in de parochiekerk zijn 
paasplichten te vervullen, maar geen concessies doen wat het tijdstip 
betreft. Zo stelt men, voortgaande op de teksten der statuten en op 
deze van de bron, een dubbele beweging vast. Enerzijds een verrui- 
ming wat de plaats betreft en anderzijds een betere naleving van het 
voorschrift wat het tijdstip aangaat. Voor de arbeiders die gedurende 
de paastijd niet op de parochie aanwezig waren werden faciliteiten 
verleend, maar deze faciliteiten duiden erop dat zij vôôr en niet na de 1 2 3 4 5 6 7

(1) Koekelare, 1863, ABB., B 318.
(2) Wulvergem, 1878, ABB., B 325.
(3) Zeebrugge, 1907. Aartrijke, 1863. Anzegem, 1881. Deerlijk, 1859, 1878. Otegem, 

1845. Spiere, 1870.
(4) Izegem (St.-Hilonius), 1881, ABB., B 326.
(5) Izegem (St.-Hilonius), 1845, 1853.
(6) Desselgem, 1848, ABB., B 310.
(7) Dudzele, 1854, ABB., B 315.
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voorgeschreven paastijd deze verplichtingen moesten vervullen (i).
Naast deze theoretische beschouwingen zijn er ook praktische. 

Het merendeel der pastoors schrijft wel dat sommigen ,,nadien”  
voldeden maar dikwijls wordt er niet bijgevoegd hoeveel. Zij geven het 
aantal verzuimers, maar laten ons in het ongewisse omtrent het 
juiste aantal dat nadien tôt betere gevoelens kwam. D it toont eveneens 
aan dat ook voor de pastoors een onderscheid bestond tussen hen die 
„op tijd”  voldeden en de anderen die dan dikwijls nog na „ver- 
maningen”  hiertoe te bewegen waren.

C. B e r o e p e n  e n  s o c i a l e  k l a s s e n

D e derde sérié vragen heeft tôt doel zo juist mogelijk te bepalen 
welke de inhoud is die door de termen ,,sociale klasse”  en de namen 
der verscheidene beroepen wordt gedekt. Zoals hoger werd aange- 
toond lieten de statuten toe dat de pastoors der ,,grotere”  parochies 
de verzuimers niet met name vernoemden, maar een globaal cijfer 
gaven, in de mate van het mogelijke verdeeld over drie sociale klassen : 
divites, cives mediae classis en pauperes. M en kan hierbij reeds op- 
merken dat Mgr. Boussen er zich blijkbaar van bewust was, dat in de 
grote parochies —  meestal in de steden —  het aantal verzuimers wel 
aanzienlijk hoger moest liggen dan in de landelijke gedeelten. Omtrent 
het meedelen van het beroep dat de verzuimers uitoefenden, werd geen 
enkel voorschrift gegeven. Daaruit volgde dat de pastoors die toch de 
beroepen vermeldden, zelf het initiatief namen.

De interpretatie der beroepen leverde geen al te grote moeilijk- 
heden op. D e Latijnse benamingen vormden wel eens een hinderpaal. 
Gelukkig voegde men er soms de Nederlandse o f Franse term aan toe 
tussen haakjes. D e term ,,operarius”  bleek echter geleidelijk van beteke- 
nis te veranderen. Rond 1840 maakten de pastoors dikwijls het onder
scheid tussen pauper en operarius. Geleidelijk aan begon de term 
operaria classis echter de standaardbenaming te worden voor de derde 
klasse. In het begin van de 20e eeuw kwam deze benaming regelmatig 
voor in de rapporten van het arrondissement Kortrijk en in deze der 
stadsparochies. A l met al bleef de term vaag en weinig scherp om- 
schreven. Om  deze gegevens toch te kunnen gebruiken in deze 1

(1) CA ., 1878, CEPB., dl XIII, p. 106 : ,,Si qui operarii aliive parochiani ante tempus 
paschale discedere debeant in aliam regionem in qua fundato periculo exponuntur non 
paschandi, respectu horum Pascha praeoccupantium omnibus confessariis facultates, 
paschales dictas, indulgemus” .
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studie, werden deze operarii als een afzonderlijke categorie beschouwd. 
Enkel wanneer er uitdrukkelijk vermeld stond operarii o f ex classe 
operaria, werden de aantallen verzuimers in deze groep ondergebracht.

Om  een beter inzicht te krijgen in de inhoud die werd gedekt 
door het begrip sociale Masse, werden de volgende vragen gesteld. 
Bestond er een zekere eenstemmigheid bij de pastoors wanneer zij 
er over moesten oordelen tôt welke klasse iemand behoorde ? Immers, 
wil men personen samenbrengen in groepen met gelijke kenmerken, 
dan moet men eerst weten of de kenmerken die deze personen ver- 
tonen werkelijk gelijk zijn. Men kan nu eenmaal geen appelen en 
peren samentellen. W erd deze vraag op bevredigende wijze be- 
antwoord, dan kon men een aanvang maken met het onderzoek of 
er een verband bestond tussen de sociale situatie der verzuimers en hun 
houding tegenover de godsdienstpraktijk. Vervolgens vroeg men zich 
af welke delen van de bevolking in de 19e eeuw en het begin der 20e 
behoorden tôt de pauperes, de cives mediae classis en de divites. W ie was 
er in feite arm, bemiddeld of rijk? Een antwoord hierop zou een 
steentje bijdragen tôt het juister begrip van de sociale klassen in de 19e 
eeuw, iets waarover tenslotte nog niet zoveel bekend is. Bovendien zou 
men hierdoor vermijden de hedendaagse begrippen zonder meer toe te 
passen op de situatie van de vorige eeuw.

Er waren argumenten die pleitten voor de eenstemmigheid 
in oordeel bij de pastoors. M en mag veronderstellen dat wanneer 
Mgr. Boussen de pastoors der grotere parochies toeliet de cijfers per 
klasse mee te delen, hijzelf wel wist dat er klassen bestonden en wie er 
tôt deze klassen behoorde. Meer nog, men mag aannemen dat hij er 00k 
zeker van was dat zijn clerus dit wist. D e verhandeling van L. B il - 
l i o u w  over de sociale herkomst van de seculiere roepingen in het 
arrondissement Roeselare —  met als bronnen het kadaster —  toonde 
aan dat de kandidaten voor het priesterschap bijna aile kwamen uit 
begoede landbouwersgezinnen van het platteland en uit de betere 
middenstand of hogere burgerij der steden (1). Weliswaar bestreek 
deze studie slechts een beperkt terrein —  één arrondissement —  en een 
beperkte tijdspanne —  dertig jaar —  toch was het een aanwijzing. 
W ant het was niet ondenkbaar dat de pastoors bij hun oordeel de 
maatstaven gebruikten die ze van huis uit hadden meegekregen. D e 
Belgische bisschoppen schenen bovendien te hebben gewild dat de

(i)  L. B illio u w , De sekuliere roepingen in het bisdom Brugge (1S35-1914). Sociologische 
analyse van het arrondissement Roeselare (1833-1864), p. 66-67.
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clerus in standing op de burgerij zou gelijken. D it om het prestige van 
de priester te vergroten in een gemeenschap waarin de bourgeoisie 
onbetwist de leiding had (i).

Jammer genoeg viel deze eenstemmigheid niet af te lezen uit de 
commentaren die de pastoors —  trouwens zeer zelden —  aan hun 
cijfers toevoegden. N a het doorlopen van aile rapporten bleek men over 
enkele geïsoleerde documenten te beschikken en een paar sériés die in 
hun uitleg een zekere samenhang vertoonden. Deze laatste rapporten 
kwamen vooral uit de stad Brugge en uit het Brugse, namelijk Asse- 
broek en Loppem.

Vooreerst de meer geïsoleerde rapporten. D e pastoor van Blan- 
kenberge voegde in 1878 bij de woorden cives mediae classis tussen 
haakjes de term „bourgeoisie”  (2). Reeds iets, maar het bracht niet veel 
aarde aan de dijk, want wat betekende voor deze pastoor het woord 
,,bourgeoisie” . Een ander voorbeeld was het rapport van de pastoor van 
St.-Jacob te Brugge. Hij maakte in zijn rapporten van 1883 en 1887 een 
onderscheid tussen degenen die ,,electores generales”  waren —  ver- 
moedelijk kiesgerechtigden voor de wetgevende verkiezingen —  en de 
anderen (3).

Duidelijker en meer continu waren de brieven verstuurd door de 
pastoors van St.-Egidius en St.-Maria Magdalena te Brugge, die 
voor een vrij lange période, 1845-1881 voor de eerste en 1869-1878 
voor de tweede, een bepaling gaven van wat zij onder ,,middenstand” 
en ,,arme klasse”  verstonden. Bijvoorbeeld St.-Egidius in 1846 : 
,,Mediae classis: id est inter illos qui labore manuum, offcina sua, aut 
opificio victitant nec de mensa pauperum participant”  (4). In 1862 : 
,,... qui proprio labore se suamque familiam sustinent”  (5). In 1874 : 
,,... qui sua labore, industria, commercio aut pensione vivunt”  (6). De 
arme klasse daarentegen werd blijkbaar geïdentificeerd met de be- 
hoeftigen. Voorbeeld, 1846 „... qui de mensa Sp. Sancti participant”  
(7). En 1881 :,,... qui ope et subsidiis mensae Sp. Sancti victitant”  (8).

D e notie ,,middenstand”  o f ,,middenklasse”  bleek dus volgens 1 2 3 4 5 6 7 8

(1) R. A ubert, Le pontificat de Pie IX, p. 165.
(2) Biankenberge, 1878, ABB., B 325.
(3) Brugge (St.-Jacob), 1883, 1887, ABB., B 326.
(4) Brugge (St.-Egidius), 1846, ABB., B 309.
(5) Brugge (St.-Egidius), 1862, ABB., B 318.
(6) Brugge (St.-Egidius), 1874, ABB., B 324.
(7) Brugge (St.-Egidius), 1846, ABB., B 309.
(8) Brugge (St.-Egidius), 1881, 1845, 1847, 1848, 1849, 1850, 1868, 1871, 1872. 

Brugge (St.-Mar.-Magd.), 1869, 1870, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878. Assebroek, 1840, 1846. 
Loppem, 1840.
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deze rapporten toepasbaar op personen die geen ondersteuning 
behoefden, wier loon dus voldoende was om in het eigen onderhoud te 
voorzien. Dat hierbij ook de arbeiders gerekend werden —  tenminste 
degenen die geen ondersteuning nodig hadden —  werd indirect 
bewezen door het rapport van 1872, waar ditmaal vier groepen werden 
onderscheiden : 1) pauperes 2) operarii qui suo labore victitant 3) mediae 
classis 4) divites (1). Wanneer men echter de cijfers met deze van de 
voorgaande en de volgende jaren vergeleek, toen er slechts drie 
groepen voorkwamen, bleek dat in deze rapporten de groepen 2 en 3 
als één geheel werden beschouwd, namelijk de middenklasse.

Dezelfde opvatting werd ook naar voor gebracht door P. F. 
B r o e c k a e r t  in zijn studie over de sociale opvattingen van de clerus in 
Vlaanderen gedurende de 19e eeuw. Daar ook schenen de arbeiders 
gerekend te worden tôt de middenstand. Tenminste deze arbeiders die 
door hun spaarzaamheid wisten te voorzien in hun dagelijkse noden. 
Een stand dus die het midden hield tussen de bedelstaf en de rijkdom
(2). Het onderscheid tussen middenstand en rijken bleef echter in het 
ongewisse. Vermoedelijk was het aantal rijken niet groot. Meerdere 
pastoors, vooral in de landelijke gebieden verklaarden dat er op hun 
parochie geen of weinig rijken vertoefden. Een aanwijzing kon men 
vinden in het rapport van Beernem uit 1851, waar de pastoor de rijken 
gelijkstelde met de ,,kasteelbewoners” , qui habitant in castello”  (3).

Andere rapporten kwamen dit beeld echter wijzigen. Zo las men 
bijvoorbeeld in het rapport van de pastoor van St.-Niklaas te Veurne, 
1845, dat hij de pauperes als volgt definiëerde inter quos reputo non 
solum omnino pauperes sed etiam operarios”  (4). In andere brieven trof 
men dezelfde bepaling aan. Onder andere, Ledegem 1847 : „... 
pauperes vel operarii”  (5). En Molendorp in 1885 en 1887 : pauperes 
et operarii”  (6). Verder dienden nog de rapporten van St.-Petrus en 
Paulus te Oostende vermeld te worden, waar van 1853 tôt 1881 de 
pastoor de verzuimers verdeelde over vier, vijf of zelfs zes klassen (7). 
Namelijk ,,pauperes, operarii, cives mediae classis, divites, piscatores, 1 2 3 4 5 6 7

(1) Brugge (St.-Egidius), 1872, ABB., B 324.
(2) P.F. B roeckaert, Predikatie en arbeidersproblemen. Onderzoek van de sociale 

opvattingen van de seculiere clerus in Vlaanderen (1800-1914), p. 260-262.
(3) Beemem, 1851, ABB., B 313.
(4) Veurne (St.-Niklaas), 1845, ABB., B 308.
(5) Ledegem, 1846, ABB., B 309.
(6) Molendorp, 1885, 1887, ABB., B 326.
(7) Oostende (St.-Petrus en Paulus), 1853, 1835, 1857, 1862, 1863, 1869, 1870, 1871, 

1872, 1873, 1874, 1877, 1878, 1881.

45



extranei”  (i). Een vergelijking van de rapporten die zes klassen aan- 
gaven met deze die er slechts vier o f vijf bevatten en met de rapporten 
van vôôr 1853, wees uit dat de pauperes, de operarii en de piscatores niet 
ver van elkaar verwijderd waren op de sociale ladder. Er werden door 
de pastoor jammer genoeg geen verdere verduidelijkingen aan toege- 
voegd.

D e verschillende aangehaalde rapporten bleken elkaar dus tegen te 
spreken. Zij brachten de vooronderstelde eenstemmigheid in het 
gedrang. Enkel de rapporten van de twee Brugse parochies, St.-Egidius 
en St.-Maria Magdalena, toonden aan dat hun pastoors gedurende een 
aanzienlijke période zich aan welbepaalde categorieën hielden. Zij 
gaven een definitie van de pauperes. Zij beschreven een middenstand 
die wel afgelijnd was naar onder maar niet naar boven. Een poging om 
de inhoud van deze klassebegrippen nader te bepalen door de beroepen 
in de studie te betrekken bleek onmogelijk. Hoe wilde men te werk 
gaan ? In sommige rapporten vermeldden de pastoors zowel de klasse 
waartoe de verzuimers behoorden als het beroep dat ze uitoefenden. 
Indien men nu voldoende van deze rapporten zou vinden, was het 
mogelijk om aldus een klaarder inzicht te verwerven omtrent de 
betekenis van deze klassen voor de pastoors. Deze méthode leverde 
niet het verwachte resultaat op. Immers reeds hoger is aangestipt de, 
de pastoors niet verplicht waren het beroep mee te delen. Het aantal 
rapporten dat dan en tegelijk de klasse en het beroep vermeldt is zeer 
klein Bovendien bestaat er geen eensgezindheid tussen de pastoors 
omtrent de sociale situatie der beroepen, D e ene pastoor oordeelt 
dat een bepaald persoon door zijn beroep tôt de middenklasse be- 
hoort. Een ander rekent hem onder de armen of rijken. M eer nog het 
komt meermaals voor dat de opvolgende pastoor op de parochie een 
ander critérium heeft. Slechts eenmaal treft men een rapport aan 
dat een klasse definiëert volgens de beroepen. D e pastoor van St.- 
Jacob te Brugge, die een onderscheid aanbrengt tussen de „elec- 
tores generales”  endeanderen, schrijftin 1883 dat tôt die ,,electores ge
nerales" behoren:,,entrepreneurs, commis, contrôleurs, officiers pensionnés, 
juges, cabaretiers”  (2). D it rapport vormt echter een uitzondering. Deze 
pastoor bezigt trouwens een onorthodoxe verdeling in twee klassen en 
niet in drie, zodat de aanwending van dit critérium moeilijk wordt. 1 2
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In dit verband mag men er wel even aan herinneren dat in het 
begin van de 20e eeuw de „pauperes”  meer en meer gelijkgesteld 
worden met de ,,operarii” . D e term ,,classis operaria”  komt in de plaats 
van de term ,,pauperes” . Hier betreedt men dus een meer vaste grond.

II. A N D E R E  A S P E C T E N  

A . P a s t o r a l e  h u l p m i d d e l e n

Volgens het voorschrift der statuten moest de pastoor een Liber 
status animarum opstellen waarin al zijn parochianen per gezin waren 
genoteerd en daarbij ailes wat nodig was voor het geestelijk welzijn 
van elke persoon. Indien de pastoor een dergelijk liber opstelde, 
kan men reeds veronderstellen dat hij een zekere kennis bezat van 
zijn parochie. Vervolgens moest hij deze kennis bijhouden tijdens 
zijn jaarlijkse rondgang ter gelegenheid van het huisbezoek na de 
paastijd. Mensen die uit een andere parochie bij hem te biechten 
kwamen, diende hij een testimonium te geven dat zij dan weer aan hun 
parochieherder moesten overhandigen om te mogen te communie 
gaan. Bespreken we even deze punten.

1. Liber status animarum.

Langs de archivaris van het bisdom werd een oproep gericht tôt 
aile pastoors met het verzoek mee te delen o f zij dergelijke documenten 
nog bezaten in hun archieven (1). Hierop is echter praktisch geen 
reactie gekomen. Een onderzoek in een paar parochies in Brugge en 
Kortrijk leverde wel een paar registers op die ongeveer beantwoordden 
aan de vereisten van een Liber status animarum. D e families stonden 
er per straat in opgetekend maar er was niet bijgevoegd o f deze mensen 
hun pasen hielden o f niet. D e pastoor van O .L .V . te Kortrijk over- 
handigde ons een register, gedrukt in 1910 te Brugge bij Beyaert, 
waarin naast de gewone inlichtingen 00k nog kolommen waren 
voorzien voor : Opinio politica (C .L .S .D .) ? An paschat vel non? 
An missat vel non? (Zie fotocopie nr. 10). Een prachtig document : 
politieke opinie, paascommunie, zelfs de zondagsmis, ailes was voor-

(1) Deze oproep werd geplaatst in „M in is tr a n d o . D io cesa an  tijd sch rift” . Er werden
twee brieven als antwoord ontvangen. Hierin was wel spraak van bepaalde documenten die
in de parochiearchieven berustten maar niet over een L ib e r  sta tu s anim arum .
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zien. M en kan allicht de ontgoocheling die volgde, begrijpen, toen 
bleek dat geen enkel blad van dit register beschreven was. Het was 
gewoon leeg !

In sommige der dekenale visitatieverslagen werd ook de vraag 
gesteld of de pastoor een Liber status animarum bezat. Meestal was deze 
vraag bevestigend beantwoord met „ja ”  o f ,,habet” , soms met ,,neen” . 
Er werd dan onderzocht o f de rapporten van de parochies waar wel een 
status aanwezig was beter waren dan deze van de parochies waar 
volgens het rapport van de deken er geen aanwezig was. D it leverde 
echter weinig op. Veel verschil was er niet te bespeuren. M en kan uit 
deze en de hoger genoemde feiten besluiten dat de pastoors in de 
liber status wel de gewone gegevens optekenden, de meer discrète 
—  waaronder dan ook het vervullen van de paasplicht moet worden ge- 
rekend —  niet. Een mooi voorbeeld echter, dat illustreert hoe een goed 
bijgehouden Liber status en huisbezoek tôt een degelijk resultaat 
kunnen leiden, is het rapport van de pastoor van Moeskroen van 1877. 
Hij noteerde dat er 173 personen niet voldaan hadden, ,,quarum 
nomina in elencho meo conscripta asservo. (In ultima visitatione pastorali.) 
Iuxta numerum vicepastorum, parochia nostra in très partes seu sectiones 
dividitur.

i°  sectio : 3.575 anim., 107 non pasch.
2° sectio : 2.952 anim., 28 ,,
30 sectio : 2.663 anim., 38 ,, ,,

Tôt. 173 „

i°  sectio in se continet Montaleux et stationem viae ferreae.
30 sectio situatur in vicinio Risquons-Tout et cum praecedenti 

sectione attingit Galliam.
2° sectio situatur ad partent borealem et attingit Rolleghem et 

Aelbeke”  (1).
Een goede analyse per wijk van de praktijk en tevens een bewijs van de 
efficiënte inzet der onderpastoors.

Daarnaast vond men een aantal rapporten waarin gesproken 
werd over „catalogi” . Vermoedelijk ging het hier om tijdelijke lijsten 
die werden opgemaakt in de paastijd. Blijkbaar vroeg men de namen 
van degenen die te biechten kwamen. Zo schreef de pastoor van 1

(1) Moeskroen, 1877, ABB., B 325.
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Oostkamp in 1859 : ..... qui in catalogis paschalibus non inventur (sic)
aut per schedulas dilatas se satisfecisse non iustificaverunt”  (1). In 1868 : 
„In catalogis nostris paschalibus inscripta sunt 3.428 nomina...”  (2). 
En deze van Ruddervoorde in 1854 „... quorum nomina in nullo 
confessionis annuae catalogo inveniuntur, et qui aliunde peracti muneris 
schedulam nondum attulerunt”  (3). Nog andere rapporten bevestigden 
hetzelfde en toonden het tijdelijke karakter van deze lijsten aan (4).

Anderzijds waren er 00k negatieve getuigenissen die op in
directe wijze het bestaan van een gewoonte om zulke „catalogi" 
op te stellen bevestigden. Zo schreef bijvoorbeeld de pastoor van 
Markegem in 1878 : „Non dantur schedulae nec nomina scribuntur, quia 
mos non est in mea parochia ...”  (5). En de pastoor van Moorsele 
noteerde in 1910 : „ Difficile ... quia nomina confitentium fere non 
amplius petuntur ...”  (6). Soms beschuldigde de pastoor zijn onder- 
pastoor van nalatigheid o f „progressieve ideeën” . ,,... eo quo R.D  
vicepastor inscrïbere recusavit nomina, quorum ad Pascha accepit 
confessiones, contrarie ad usum hic inveteratum”  zo kloeg de pastoor van 
Westkerke-Roksem in 1853. ,,Zo kan men geen juiste kennis meer 
bekomen,”  voegde hij eraan toe (7). Elders waren het de religieuzen 
,,... qui sub praetextu servandi sigilli sacramentalis, absolute nolunt 
inscribere nomina poenitentium suorum, ut olim non sine magnofructu apud 
Rolarienses consuetudo fuebat”  (8). Aldus de klacht van de pastoor van 
St.-Michiel te Roeselare in 1878 over de onwilligheid der paters 
Redemptoristen. En andere dergelijke getuigenissen (9). W aar zulke 
„catalogi”  werden opgesteld kan men tamelijk zeker zijn van de 
betrouwbaarheid der verkregen inlichtingen. D e cijfers die in deze 
rapporten werden meegedeeld kunnen dan 00k als toetssteen dienen 
voor de cijfers van de andere parochies met ongeveer hetzelfde 
inwoneraantal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) Oostkamp, 1859, ABB., B 317.
(2) Oostkamp, 1868, ABB., B 319.
(3) Ruddervoorde, 1854, ABB., B 315.
(4) Bovekerke, 1836. Deerlijk, 1841. Lissewege, 1861. Loppem, 1855. Oostkamp, 1856, 

1863, 1869, 1870, 1871. Tiegem, 1871. Torhout, 1857.
(5) Markegem, 1878, ABB., B 325.
(6) Moorsele, 1910. Markegem, 1883. Assebroek, 1846.
(7) Westkerke-Roksem, 1853. Egem, 1850. Herzeeuw, 1853. Izenberge, 1853. Vladslo, 

1850.
(8) Roeselare (St.-Michiel), 1878, ABB., B 324.
(9) Emelgem, 1872. Meulebeke, 1868. Roeselare (St.-Michiel), 1881, 1883, 1885, 1888, 

1893. Tielt, 1862.
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Misschien is het voorbarig uit deze teksten te besluiten dat het 
vragen van de namen der biechtelingen geleidelijk aan in onbruik 
raakte. M en kan echter als hypothèse vooropstellen dat in de plaats 
hiervan de praktijk werd gehuldigd de biechtelingen een briefje te 
geven, zoals verder nog zal worden besproken. Het feit dat in de 
statuten van 1927 de eis om de verzuimers ,,nominatim”  aan te duiden 
verviel, is een bevestiging van deze hypothèse.

2. Het huisbezoek

Een tweede hulpmiddel voor de pastoor was het jaarlijks huis
bezoek. D it werd door de statuten voorgeschreven om de kennis die de 
pastoor van zijn parochianen had, bij te houden en te vervolledigen. 
D it bezoek moest jaarlijks geschieden na de paastijd. D e tekst der 
statuten liet er geen twijfel over bestaan dat de bisschop, Mgr. Bous- 
sen, hieraan groot belang hechtte. In 1864 werd nogmaals door 
Mgr. Faict gewezen op de belangrijkheid van dit jaarlijks bezoek : 
,,De eerste voorwaarde om een goede herder te zijn is de kennis 
van zijn parochianen. Daarom zal de pastoor, zoveel mogelijk zelf, 
een paasvisitatie doen (dus elk jaar) bij al zijn parochianen”  (1). D e 
oudere priesters die werden ondervraagd verklaarden eveneens dat 
gedurende hun opleiding de noodzaak van het huisbezoek werd 
benadrukt. Natuurlijk was de bedoeling van dit huisbezoek niet 
beperkt tôt een contrôle op het vervullen der paasplichten. Het 
bood nochtans de pastoors de gelegenheid om 00k op dit punt informa- 
ties in te winnen. En dat zij hun parochianen wat dit betreft 00k 
inderdaad opzochten, vermaanden en aanspoorden is hoger reeds aan- 
getoond.

Alhoewel de pastoors niet verplicht waren in hun rapporten 
dit bezoek te vermelden, werd er toch in een menigvuldig aantal 
teksten over gesproken. M en vindt deze teksten verspreid over de 
hele période en over bijna aile parochies. Bijvoorbeeld, Bissegem, 1847: 
,,Visitatione et inquisitione facta”  (2). Poperinge (St.-Bertijns), 1847 : 
,,in visitatione paschali”  (3). Loppem, 1853 : ,,quod ex inquisitione ad 
singulas parochiae domos novimus”  (4). Assebroek, 1869 : „peracta 
visitatione paschali”  (5). Poelkapelle, 1875 : „post vigilantem inquisitione 1 2 3 4 5

(1) CA ., 1867, CEPB., dl XI, p. 178.
(2) Bissegem, 1847, ABB., B 309. 9
(3) Poperinge (St.-Bertinus), 1847, ABB., B 309.
(4) Loppem, 1853, ABB., B 314. J
(5) Assebroek, 1869, ABB., B 320.
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facta”  (i). Ten Brielen, 1893 : visitatione rite singulis domibus
peracta”  (2). En 00k weer de ontkenning die indirect de gewoonte 
bevestigt : ,,Hucusque nondum absolverunt rr.dd. vicepastores visitationem 
paschalem Wevelgem, 1907 (3). En vele andere teksten (4).

Natuurlijk kan men opwerpen dat dit huisbezoek wellicht vlug en 
onnauwkeurig is gebeurd. O f  misschien helemaal niet en dat de 
pastoor gemakshalve op zijn rapport noteert dat hij het wel heeft 
gedaan. D it is moeilijk te controleren. De dekenale visitatieverslagen 
stellen hierover geen vragen en lichten ons dus 00k niet in. Toch is 
er reeds vroeger op gewezen dat de pastoors nalatigen hebben op- 
gezocht en aangespoord en dat dezen gevolg gaven aan de vermaningen 
of weigerden. De invoering van de praktijk om iedere biechteling een 
briefje te bezorgen —  zoals later zal worden aangetoond —  zal het 
verkrijgen van inlichtingen wel hebben vergemakkelijkt.

Vervolgens moet er nog op gewezen worden dat in de grotere 
parochies de pastoors moeilijker aile gezinnen zelf konden bezoeken 
en moesten rekenen op het werk van hun onderpastoors. Hier kwam 
het natuurlijk aan op een goede verstandhouding en samenwerking. 
Dat een weloverwogen inzet van de onderpastoors tôt goede resultaten 1 2 3 4

(1) Poelkapelle, 1875, ABB., B 324.
(2) Ten Brielen, 1893, ABB., B 326.
(3) Wevelgem, 1907, ABB., B 327.
(4) Aartrijke, 1862. Adinkerke, 1878. Beernem, 1844. Beveren (Kortrijk), 1853, 1857,

1859, 1862, 1863. Beveren (Poperinge), 1855, 1908. Bissegem, 1854. Brielen, 1846. Denter- 
gem, 1848. Dikkebus, 1853, 1855, 1857, 1868. Dottenijs, 1862. Eernegem, 1844, 1855. 
Elverdinge, 1853, 1860, 1862. Emelgem, 1907. Hertsberge, 1907. Hollebeke, 1908. Houtem 
(Menen), 1871, 1878, 1881, 1874. Houthulst, 1868, 1908. Ieper (St.-Martinus), 1840. Ieper 
(St.-Pieters), 1859, 1873. Izenberge, 1870. Kaaskerke, 1868. Klerken, 1856, 1869, 1877, 
1878. Koekelare, 1844. Kortemark, 1850, 1853, 1855, 1856, 1859, 1860. Kuurne, 1870, 
1871, 1872, 1875, 1885. Langemark, 1853, 1857. Leffinge, 1871, 1872. Loppem, 1840, 1846, 
1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1871. Luigne, 1868, 1869. Merkem, 1853, 
1856. Meulebeke, 1868, 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875, 1878. Moere, 1869, 1870, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1878, 1892. Moerkerke, 1890. Moeskroen, 1877, 1893, 1911. 
Moorsele, 1847, 1848, 1851. Neerwaasten, 1911. Nieuwmunster, 1869, 1872, 1874. Oekene, 
1890. Oudenburg, 1862. Outrijve, 1874, 1907. Passendale, 1848. Pittem, 1846. Ploegsteert,
1860. Poelkapelle, 1869, 1876. Pollinkhove, 1911. Poperinge (St.-Jan), 1908. Proven, 1908. 
Rekkem, 1881, 1910. Reningelst, 1849, 1850. Risquons-Tout (Moeskroen), 1881, 1883. 
Rollegemskapelle, 1867. Schore, 1862. Sijsele, 1878. Sint-Baafs-Vijve, 1847. St.-Jan bij 
Ieper, 1854, 1860, 1865, 1870, 1872. St.-Joris ten Distel, 1878. Sint-Katharina (Kuurne), 
1860. Slijpe, 1877, 1878. Staden, 1870, 1908. Stene, 1875. Stuivekenskerke, 1868. Tiegem,
1871, 1911. Vijvekapelle, 1868, 1869, 1887. Vlamertinge, 1846, 1848. Vlissegem, 1853. 
Wakken, 1881. Waregem, 1878. Watou, 1855. Werken, 1859, 1860, 1862, 1868, 1869, 1870,
1872, 1873, 1883, 1887, 1888, 1893. Wervik, 1847, 1848, 1850, 1853, 1834, 1855. West- 
kerke-Roksem, 1871, 1873. Westnieuwkerke, 1869. Westvleteren, 1850. Wevelgem, 1910. 
Westouter, 1868. Wielsbeke, 1842, 1845. Wijtschate, 1855, 1857, 1858, 1859. Wulvergem, 
1842, 1843. Wingene, 1848. Wulveringem, 1868. Zevekote, 1907. Zonnebeke, 1843. 
Zwevegem, 1907. Zwevezele, 1863.
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kon leiden werd reeds hoger aangetoond (i). A l met al trof men soms 
rapporten aan die door de opgave der namen of andere kenmerken 
erop wezen dat er een grondig uitgevoerd huisbezoek aan de basis 
lag. Zulke rapporten zijn natuurlijk kostbaar, omdat zij een toetssteen 
vormen voor parochies van dezelfde grootte en ongeveer dezelfde 
situatie.

3. Het testimonium

In tamelijk veel rapporten werd er over deze ,,testimonia”  
gesproken. Meestal werden ze ,,schedae”  of ,,schedulae”  genoemd. De 
statuten bepaalden dat iemand die in een andere dan de eigen parochie 
te biechten ging een ,.testimonium" zou meebrengen dat aan de eigen 
parochieherder moest worden overhandigd. Verscheidene teksten 
wezen erop dat men dit gebruik in ere hield. Bijvoorbeeld de pastoor 
van Aalbeke in 1841 : dicit ipse Cortraci se suscepisse sanctam peni-
tentiam sed schedulam monstrare non potest”  (2). In 1862 schreef de 
pastoor van Ingelmunster : „In Gallia laborant et praetendunt se ibidam 
confessionem paschalem instituisse, sed assertionis suae certa testimonia 
adferre vel non possunt vel negligunt”  (3). En deze van Lendelede in 
1893 : sed non afferunt testimonium”  (4).

Het bestaan van dit gebruik wordt 00k hier indirect bewezen 
door de klachten die de pastoors laten horen over collega’s die op 
dit punt de richtlijnen der statuten niet opvolgen. D e pastoor van 
Desselgem kloeg erover in 1840 dat hij geen juist getal kon opgeven. 
Een aantal van zijn parochianen bleken gebiecht te hebben bij de 
pastoor van Beveren (Kortrijk) die ze echter geen ,,testimonium”  had 
meegegeven (5). Evenzo de pastoor van Kerkhove in 1851. D e andere 
biechtvaders uit de omtrek wilden noch de namen meedelen van 
parochianen die bij hen hadden gebiecht, noch een schedula over- 
handigen aan de biechtelingen (6). En andere teksten waarin de 1 2 3 4 * 6

(1) Cfr. pag. 77 - 77.
(2) Aalbeke, 1841, ABB., B 306.
(3) Ingelmunster, 1862, ABB., B 318.
(4) Lendelede, 1893. Beveren (Poperinge), 1845, 1849, 1850. Bissegem, 1845. Gistel 

1853. Heestert, 1849. Herzeeuw, 1856. Houttave, 1878. Ingelmunster, 1853, 1860. Kachtem 
1851. Kemmel, 1868. Langemark, 1853, 1862, 1863. Lendelede, 1850. Luigne, 1855. 
Oedelem, 1844, 1859. Oostkamp, 1859, 1860, 1862, 1868, 1869, 1870, 1871. Oostkerke 
(Brugge), 1849. Ruddervoorde, 1851, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1878. St.-Elooi- 
Winkel, 1854. Zonnebeke, 1843, 1831.

(3) Desselgem, 1840, ABB., B 306.
(6) Kerkhove, 1851, ABB., B 313.
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pastoors hun collega’s aankloegen (i). D e geestelijkheid van Noord- 
Frankrijk scheen ook weinig coôperatief te zijn ingesteld. coeteri 
dicunt sese confessos et communicasse in Roesbrugge vel in Oostcappel 
(Frankrijk); in hac ultima nominata parochia testimonia confessionis non 
dantur” , aldus de pastoor van Beveren (Poperinge) in 1854 (2). En 
andere teksten (3). De religieuzen wilden blijkbaar ook niet weten van 
dergelijke praktijken. Vandaar, ,,non dicere valemus, quia R.D. Patres 
Rollarienses schedulam confessionis suis penitentibus negant”  besloot de 
pastoor van Oostnieuwkerke in 1871 (4). Weliswaar bezorgde het 
testimonium slechts inlichtingen omtrent de biecht en niet omtrent de 
communie. Men moet het toch beschouwen als een goed controle- 
middel, omdat het de pastoor attent maakte op de twijfelachtige 
gevallen. Indien iemand niet in de parochie was te biechten geweest en 
geen testimonium kon voorleggen, was de pastoor minstens gewaar- 
schuwd.

Legt men nu aile gegevens naast elkaar, Liber status animarum, 
huisbezoek met vermaning en aansporing, de „catalogi” en de ,,testi
monia’ ’ dan bemerkt men reeds hoe het vervullen der paasplichten 
door een netwerk van voorschriften en tradities werd beschermd en 
verzekerd. W at er mede toe bijdraagt de betrouwbaarheid van de bron 
te verhogen.

D e teksten die tôt nu toe werden besproken behandelden enkel de 
„ testimonia”  zoals ze in de statuten werden gedefiniëerd. In de loop 
van de eeuw schijnt echter de gewoonte te zijn ontstaan aan iedere 
biechteling een ,,schedula”  te overhandigen, dat dan tijdens het huis
bezoek na de paastijd werd afgehaald. In sommige parochies schijnt 
deze gewoonte vrij vlug ingang te hebben gevonden. Zo bijvoorbeeld 
te Ieper waar de deken meedeelde in 1844 dat er 11.500 ,,schedulae”  
werden uitgedeeld voor de gehele stad (5). Ook in andere parochies, 
meestal uit de streek van Ieper en Poperinge spraken de pastoors 
tamelijk vlug over de ,,schedulae”  in deze nieuwe betekenis (6). Dit 
gebruik verspreidde zich blijkbaar min o f meer over het ganse bisdom, 1 2 3 4 5 6

(1) Gullegem, 1850. Kerkhove, 1841. Leffinge, 1871. Lendelede, 1859. Oostkamp, 
1863.

(2) Beveren (Poperinge), 1854, ABB., B 314.
(3) Beveren (Poperinge), 1855, 1857, 1859. Komen, 1853.
(4) Oostnieuwkerke, 1871. Koolkerke, 1872. Meulebeke, 1868. Roeselare (O.-L.-V.), 

1881. Roeselare (St.-Michiel), 1887, 1888, 1890.
(5) Ieper (St.-Martinus), 1844, ABB., B 308.
(6) Beveren (Poperinge), 1843, 1846, 1849. Dikkebus, 1855, 1857. Ieper (St.-Martinus), 

1855. Ieper (St.-Jacob), 1840, 1844, 1847. Luigne, 1850. Poperinge (O.-L.-V.), 1857, 1860, 
1862. Reninge, 1850. Reningelst, 1849. St.-Jan-bij-Ieper, 1855. Wervik, 1854.
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zodat in het begin van de twintigste eeuw het woord ,,schedulae”  
nog alleen in deze betekenis werd gebruikt (i). T er staving kan nog een 
tekst worden aangehaald van D. L e s c o u h i e r  die in zijn ,,Geschiedenis 
van het kerkelijk engodsdienstig leven in West-Vlaanderen”  het volgende 
schrijft over deze briefjes, en tevens wat licht werpt op de ,,catalogi”  
die in het vorige punt beschreven zijn : ,,In vroeger jaren tôt omtrent 
1840, schreef men te Ardoye de namen op dergenen die met Paschen 
te biechten gingen. Die laatst uit den biechtstoel kwam op Beloken 
Paschen, moest den inktpot indragen, te weten naar de sacristij, en 
kreeg zeven stuivers voor zijn moeite. O p andere plaatsen bestonden 
soortgelijke gebruiken. W at bijna op aile parochiën tôt op het einde der 
19e eeuw en in de eerste jaren der 20e gedaan werd, was een ,,paasch- 
briefje”  geven aan allen die in de Paaschtijd te biechten gingen. 
Dit gedrukt briefje diende als bewijs dat men zijn paaschbiecht 
gesproken had. Na den Paaschtijd werden de ,,paaschbriefjes” ten 
huize afgehaald door de geestelijken” (2). (Zie fotokopie n. 11).

Het aanwenden van de ,,schedulae" in deze zin is herhaaldelijk 
aanbevolen door de bisschoppen, in 1854, 1869, 1907 en nog in de 
nieuwe statuten van 1927 (3). Het is dus niet onredelijk te veronder- 
stellen dat de praktijk elke biechteling een briefje te geven in de 
plaats kwam van de gewoonte de namen der biechtelingen te noteren 
(4). Er bleef dus contrôle, maar in zekere zin minder persoonlijk, 
minder direct. En aldus wordt het 00k begrijpelijk dat in de statuten 
van 1927 niet meer geëist wordt de verzuimers ,,nominatim”  te 1 2 3 4

(1) Beveren (Poperinge), 1907, 1908. Hollebeke, 1908. Ieper (St.-Pieter), 1873. Moere, 
1865. Moeskroen, 1872, 1887, 1890, 1893. Moorslede, 1873. Nieuwmunster, 1878. Oekene, 
1890. Otegem, 1881. Ploegsteert, 1860. Stene, 1862. Tiegem, 1910. Westnieuwkerke, 1865, 
1870, 1871. Wevelgem, 1908. Zeebrugge, 1910, 1911.

(2) D. L escouhier, Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig leven in West-Vlaan- 
deren, p. 584. Dat het gebruik de namen der biechtelingen te noteren nog in voege was in 
1836-1840, wordt bevestigd door twee documenten, op het archief van het bisdom te Brugge. 
Het uitdelen van ,,schedula”  wordt daarin als ,,modemer” voorgesteld. Tevens wordt de 
„biechtpenning” vernoemd, d.w.z. de gewoonte een bepaald bedrag te overhandigen aan de 
biechtvader bij het afleggen der jaarlijkse biecht. Deze beide documenten bevinden zich in 
de bundel B 173/bis, waarin stukken zitten die hebben gediend om tussen 1836 en 1840 
het opstellen der nieuwe statuten en het pastorale voor te bereiden. Zie W . R ombauts, Jaar
lijkse biecht en paascommunie. De evolutie der normen en het toezicht van de clerus in 
België van 1835 tôt 1927 in Belgisch Tijdschrift voor Hed. Gesch., 1971.

(3) CA ., 1854, cap. XIII, CEPB., dl VIII, p. 49.
CA ., 1869, cap. III, CEPB., dl XI, p. 300.
CA ., 1909, cap. I, CEPB., dl XIX, p. 34.
Statuta Diocesis Brugensis, 1927, lib. II, tit. I, cap. VI, art. II, (nr. 119), p. 95-96.

(4) Cfr. Moorsele, 1910 : ..... quia nomina confitentium fere non amplius petuntur”
ABB., B 327. Ook : Anzegem, 1885 : ,,... quia tempore paschali nomina poenitentium non 
rogantur nec testimonium institutae confessionis datur” ABB., B 326. En Markegem, 1878, 
ABB., 325 en 1883, ABB., B 326.
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noemen, iets waaraan Mgr. Boussen in 1838 zo streng hield. Volledig- 
heidshalve kan men hier nog verwijzen naar een aantal teksten, waarin 
00k over ,,schedulae”  gesproken wordt, maar waar het niet duidelijk 
is of het in de eerste dan wel in de tweede betekenis moet worden opge- 
vat (1).

B. P a s t o r a l e  s t r u c t u r e n  

1. Aantal inwoners per parochie

Vooreerst moet men over een critérium kunnen beschikken 
om te beoordelen welke parochies naar menselijke maat gesneden zijn 
en welke parochies bij de zieleherders bovenmenselijke krachten 
veronderstellen. Volgens F. H o u t a r t  wijst de ervaring uit dat een 
parochie met 4000 à 5000 zielen nog toelaat een voldoende kennis te 
hebben van de parochianen (2).

Om  een overzichtelijk beeld te krijgen van de situatie in het 
bisdom Brugge, werden de parochies ingedeeld in vijf klassen :

1. 1 -  999 inwoners
2. 1.000- 2.999 ..
3. 3.000 -  4.999
4. 5.000 -  9.999
5. 10.000 en meer ,,

Men zal opmerken dat de categorieën zo gekozen zijn dat de parochies 
met 1.000-2.999 inwoners nog een ruime zekerheidsmarge bieden. Dit 
omdat men meestal te maken heeft met rurale parochies waar de 
afstanden 00k een roi spelen. De parochies met 3.000-4.999 inwoners 
liggen op de kritieke grens. D e twee laatste klassen bestaan uit pa
rochies die beslist te groot zijn.

Deze onderverdeling werd 00k nog om een andere reden ver- 
kozen. Zij stemt ongeveer overeen met de manier waarop de onder- 
pastoors werden verdeeld over de verschillende parochies om de taak 
van de pastoors te verlichten. 1 2

(1) Brielen, 1855. Brugge (St.-Egidius), 1849, 1854, 1866, 1868, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1878. Leffinge, 1854.

(2) F. H outart, Les paroisses de Bruxelles, 1803-1951. Législation, délimitation, démo
graphie, équipement, in : Bulletin de l’Institut de recherches économiques et sociales, 1953, 
dl XIX, p. 671-748.
Dezelfde criteria worden voorgesteld door G. L ebras, Études de sociologie religieuse, dl I, p. 
595-
Volgens A . D ansette zijn de urbanisten van oordeel dat een stadsparochie van 5.000 tôt 
10.000 inwoners mag tellen, A . D ansette, Destin du catholicisme français, p. 66.
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i -  999 inw. geen onderpastoor(s).
1.000- 2.999 »> 1 ».
3.000- 4.999 „ 2
5.000- 9.999 „ 3-5

10.000 en meer ,, 3-6 ,,

O m  een overzicht te hebben van de evolutie, werden doorsneden opge- 
maakt voor het bisdom in de jaren 1840, 1865, 1890 en 1910. Zo werd 
de bestudeerde période verdeeld in drie delen van elk ongeveer 25 jaar. 
(Zie tabel nr. 2) (1).

Men zal uit deze tabellen reeds hebben opgemaakt dat het 
grootste aantal parochies van het bisdom Brugge zich bevindt in de 
categorieën 1-999 en 1.000-2.999 inwoners.

In : 1840 : 72 %  : 1-2.999 en 90 %  : 1-4.999 inw.
1865 : 72 %  : „  en 90 %  :
1890 : 71 %  : „  en 87 %  :
1910 : 63 %  : en 84 %  :

T ôt 1890 tellen praktisch drie vierden van de parochies niet meer dan 
3.000 inwoners. Bijna 90 %  niet meer dan 5.000. In 1910 is het aantal 
parochies met 3.000-4.999 inwoners toegenomen. M en mag echter 
niet vergeten dat een flink deel van deze parochies eerder rond de 3.000 
dan rond de 5.000 inwoners heeft. Voor het bisdom Brugge is de 
toestand tussen 1840 en 1910 dus gunstig.

D e arrondissementen Veurne en Diksmuide kennen een voor- 
delige situatie gedurende de hele période. Het gemiddeld aantal 
inwoners per parochie ligt in deze arrondissementen gedurende de hele 
tijdspanne onder het gemiddelde van het bisdom. Maakt men 
abstractie van de volkrijke parochies van Oostende en Brugge stad dan 
verkeren deze beide arrondissementen eveneens in een zeer gunstige 
positie. Het gemiddelde van het arrondissement leper ligt eveneens 
onder het gemiddelde van het bisdom. D e andere arrondissementen 
staan boven het gemiddelde van het bisdom. (Zie tabel nr. 3).

Hoe voordelig de situatie van het bisdom Brugge en van België 
in het algemeen is, wordt eerst duidelijk door een vergelijking te 
maken met het bisdom Parijs. (Zie tabel nr. 4). Is het gemiddeld 
aantal inwoners per parochie in het bisdom Brugge in 1840 : 2.438. 
Het bisdom Parijs telde reeds in 1802 gemiddeld 3.430 inwoners per

(1) De gegevens werden geput uit de volkstellingen en de almanak van het bisdom.
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parochie. En wanneer Brugge in 1910 2.904 gelovigen per parochie 
telt dan is het gemiddelde in Parijs gestegen tôt 24.155 inwoners per 
parochie (1). Deze cijfers spreken voor zichzelf.

2. Aantal inwoners per priester ingeschakeld in parochiewerk

Het verschil in inwoneraantal tussen de parochies werd ge- 
compenseerd door het inzetten van één of meerdere onderpastoors. 
Aldus was het gemiddeld aantal gelovigen per priester ongeveer 
overal even groot. Dat het benoemen van onderpastoors met dit 
inzicht geschiedde, bewijst de tabel waarin de parochies gerangschikt 
staan volgens hun aantal gelovigen en volgens het aantal onderpastoors. 
(Zie tabel nr. 5) (2).

Een dubbele vergelijking tussen het gemiddeld aantal inwoners 
per parochie en het gemiddeld aantal gelovigen per priester van het 
diocees Brugge en het arrondissement Kortrijk illustreert op duidelijke 
wijze dat men de bestaande ongelijkheden probeerde af te ronden. 
Zowel in 1840, 1865, 1890 en 1910 ligt het gemiddeld inwoneraantal 
der parochies van het arrondissement Kortrijk ver boven het ge
middelde van het bisdom. Het gemiddeld aantal gelovigen per 
priester daarentegen benadert dit van het bisdom. (Zie tabel nr. 6).

Elke priester ingeschakeld in het parochieapostolaat van het bis
dom Brugge moest dus instaan in 1840 voor gemiddeld 1196 gelovigen, 
in 1865 voor 1126, in 1890 voor 1211 en in 1910 voor 1309. Misschien 
kan men dit nog een zware last en taak noemen. Vergeleken met 
het diocees Parijs kan men de situatie van het bisdom Brugge en België 
enkel als zeer gunstig beschouwen. Stond elke priester te Brugge in 
1840 in voor gemiddeld 1196 gelovigen, een priester uit Parijs zag er 
zich in 1802 reeds gemiddeld 1.600 toebedeeld. Dat wil zeggen 
anderhalf maal zoveel als in Brugge. Rond 1914 is de situatie te Parijs 
nog minder gunstig geworden. In 1914 droeg elke priester te Parijs de 
verantwoordelijkheid voor 4.491 zielen, tegenover 1309 te Brugge (3). 
Dat wil zeggen dat in Parijs elke priester meer dan driemaal zoveel 
gelovigen moest bedienen als te Brugge. (Zie tabel nr. 7). 1 2 3

(1) A . D ansette, Destin du catholicisme français, p. 64.
(2) De gegevens werden geput uit de volkstellingen en de almanak van het bisdom. 

Met de habituanten en de geestelijke kosters werd geen rekening gehouden.
(3) A . D ansette, Destin du catholicisme français, p. 64.
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3. Gemiddelde verblijfsduur der pastoors en onderpastoors

Naast het aantal inwoners per parochie en het aantal inwoners per 
priester werkzaam in het parochieapostolaat is ook het aantal jaren 
gedurende welke de pastoor op de parochie verbleef van belang. 
Krijgt de pastoor voldoende tijd om zich met zijn parochie vertrouwd 
te maken ? De gemiddelde verblijfsduur der pastoors en onderpastoors 
werd berekend door middel van een steekproef. Hiertoe werd het 
arrondissement Kortrijk uitgekozen, omdat dit een tamelijk goede 
verscheidenheid vertoont van kleine, middelgrote en grote parochies 
( i ) .

D e gemiddelde verblijfsduur van aile pastoors van het arrondisse
ment Kortrijk voor de période 1840-1911 was 13,41 jaar. D it is wel 
voldoende om een parochie te leren kennen. Een zeker voorbehoud 
dient gemaakt voor sommige stadsparochies, waar de voortdurende 
mobiliteit der bevolking —  ,population flottante”  zoals ze door som
mige pastoors wordt genoemd —  er de oorzaak van was dat de pastoor 
zijn kennis steeds moest vernieuwen. Vooral gedurende de laatste 
jaren van de 19e en het begin der 20e eeuw. M en kan een verschil vast- 
stellen in verblijfsduur al naargelang het gaat om grotere o f kleinere 
parochies. (Zie tabel nr. 8). Naarmate de parochies groter worden 
schijnen de pastoors ook langer ter plaatse te blijven. M en kan zeggen 
dat op een parochie van 1-999 inwoners de pastoor gemiddeld 8 jaar 
verbleef en op een van 5.000-9.999 inwoners gemiddeld 14 jaar. D e 
cijfers van de stadsparochies liggen iets lager.

Hetzelfde werd gedaan voor de onderpastoors. D e gemiddelde 
verblijfsduur op de parochie bleek hier 9 jaar te zijn. D e verschillen 
tussen de grote en de kleine parochies bleken zo miniem dat men moet 
besluiten dat deze factor geen invloed heeft uitgeoefend op de verblijfs
duur. W el werd er vastgesteld dat er een tendens bestaat om vanaf 
1898-1900 de onderpastoors gedurende langere tijd op dezelfde 
parochie te laten. Voordien zag men meermaals een onderpastoor 
wisselen om de drie, vier en sommigen om het jaar. Vanaf 1898-1900 
echter trof men verscheidene onderpastoors aan die dit nog waren in 
dezelfde parochie in 1911. Misschien is dit een gevolg van een toe- 
nemende specialisatie in het apostolaat. Naarmate er in de parochies

(1) De gegevens werden geput uit de almanak van het bisdom. Met de habituanten en
de geestelijke kosters werd geen rekening gehouden.



meer broederschappen, kringen en sociale werken werden georgani- 
seerd was het belangrijk dat de verantwoordelijke onderpastoor langer 
ter plaatse bleef.

Zowel voor de pastoors als voor de onderpastoors blijkt de 
gemiddelde verblijfsduur gunstig te zijn. Naarmate de parochie groter 
wordt vertoeven de pastoors er langer. D it compenseert het groot 
aantal inwoners waarvan de pastoor kennis moest opdoen. Alhoewel in 
het eerste deel der période de verblijfsduur der onderpastoors eerder 
kort is, wordt hij langer naar het einde der période toe, juist wanneer de 
aangroei van de bevolking en de nieuwe toestanden zich laten gevoelen.

4. De gemiddelde leeftijd der pastoors en onderpastoors

Een onderzoek naar de leeftijd der pastoors en onderpastoors 
draagt er 00k toe bij de beperkingen die door de natuur aan de mense- 
lijke vermogens worden opgelegd, beter te belichten. Een aanzienlijke 
ouderdom kan immers —  hoewel niet noodzakelijk —  een beletsel 
vormen om de zware verplichtingen van het ambt goed te vervullen. 
M en denke bijvoorbeeld aan het jaarlijkse huisbezoek. Is dat het geval 
dan zal de pastoor moeten voortgaan op de inlichtingen die hij ver- 
kreeg van zijn onderpastoor(s) of coadjutor. Elk individueel geval 
behandelen is niet mogelijk. Daarom werd de gemiddelde leeftijd 
berekend langs steekproeven. Vier jaren werden uitgekozen, 1840, 
1865, 1890 en 1910 (1).

Het volgende beeld tekende zich af :
Gemiddelde leeftijd der pastoors :

1840 : 52,25 jaar 
1865 : 59,58 „
1890 : 58,82 „
1910 : 59.33 ..

Gemiddelde leeftijd der onderpastoors :
1840 : 36,27 jaar 
1865 : 39,70 „
1890 : 38,68 „
1910 : 39,56 „

(1) De gegevens werden geput uit de almanak van het bisdom. Met de habituanten en
de geestelijke kosters werd geen rekening gehouden.
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D e ouderdomspiramides van de parochieclerus werden eveneens 
opgesteld. (Zie figuur n. 2 en 3). Het leek echter meer aangepast —  in 
het kader van deze studie —  na te gaan welke de dominerende groep 
was in deze piramides. D it diende nog beter de algemene indruk die 
men wilde wekken.

Zo bleek het dat in 1840 56 %  of 142 pastoors jonger dan o f 50 
jaar oud waren. En 22 pastoors o f 9 %  telde nog geen o f juist 40 jaar. In 
1865 tekende het overwicht van een bepaalde groep zich nog duide- 
lijker af, namelijk 72 %  (192), maar zij lag nu tussen 51 en 70 jaar. 
Dezelfde groep maakte in 1890 65 %  der effectieven uit met 181 
pastoors. En men mag zeggen dat in 1910 bijna aile pastoors tussen de 
51 en 70 jaar telden. Er waren er 249 of 83 % .

Bij de onderpastoors was de belangrijkste groep in 1840 tussen 
26 en 45 jaar oud. M en kan bijna zeggen aile ; want deze groep maakte 
95 %  uit van het geheel. In 1865 was dezelfde sectie echter reeds 
geslonken tôt 71 %  (214). In 1890 liep ze weer op tôt 82 %  (270). 
Maar in 1910 was het ditmaal een groep van 31 tôt 50 jaar die het 
leeuwenaandeel voor zich opeiste, 85 %  of 314 onderpastoors.

De gemiddelde leeftijd der pastoors lag dus rond de 50 jaar in 1840 
en werd aanzienlijk hoger vanaf 1865 wanneer hij de 60 bereikte. Van 
dan af bleek deze praktisch ongewijzigd tôt 1910. In 1890 was er echter 
een lichte verjonging van de piramide te bespeuren. A ls oorzaken van 
de ,,jeugdigheid”  van de piramide in 1840 en de veroudering rond 1865 
moet men enerzijds aanwijzen de gevolgen van het Franse bewind, dat 
vele parochies onbezet had gelaten. Toen de zaken zich normaliseer- 
den, moesten er natuurlijk op korte tijd een heel aantal lege plaatsen 
worden opgevuld. Anderzijds kan men de verlenging van de levens- 
duur in rekening brengen en de uitgroei van het katholieke onderwijs 
dat een aantal jonge priesters opslorpte die eerst op rijpere leeftijd 
pastoor werden. D e veroudering bij de onderpastoors was minder 
aanzienlijk, van 36 naar 40 jaar. Het verdient de aandacht dat hier 
00k in 1890 de piramide een lichte verjonging vertoonde.

M en kan zich afvragen o f deze parochieherders, waarvan de 
meerderheid tussen 51 en 70 jaar oud was, vanaf 1865 tenminste, wel 
in staat was om getrouw aile verplichtingen van het ambt na te komen. 
Weliswaar konden ze steunen op jongere onderpastoors, maar zou het 
verschil van 20 jaar —  bijna een generatie —  niet van tijd tôt tijd 
spanningen hebben verwekt die de verstandhouding tussen de clerici 
onderling niet ten goede kwamen ?
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Hoewel de leeftijd dus eerder als een negatieve factor moest 
worden beschouwd, waren er toch wel enkele gegevens die deze 
negatieve invloed compenseerden. Vooreerst bleek dat de pastoors der 
kleinere parochies, die er alleen voor stonden, over ’t algemeen tôt de 
jongere groep behoorden. In de grotere parochies konden de onder- 
pastoors de ogen en oren van de pastoor zijn. Vervolgens moet men ook 
voor ogen houden dat er in de landelijke parochies —  zoals uit de 
verschillende rapporten eenstemmig bleek —  weinig paasverzuimers 
aanwezig waren. Voor de clerus verscheen de parochie dan als bestaan- 
de uit een groot aantal ,,goede”  en ,,betrouwbare”  gezinnen en enkele 
gezinnen o f personen die „minder”  goed of „slecht”  aangeschreven 
stonden. De clerus kon dus zijn aandacht toespitsen op deze laatsten. 
De overvloedige getuigenissen over het huisbezoek die men in de 
rapporten terugvond, zijn een waarborg voor de vitaliteit der pastoors. 
Voorbehoud diende gemaakt, zoals reeds gezegd voor de steden. W ant 
daar gaven de pastoors meermaals zelf toe dat zij niet op de hoogte 
waren van de werkelijke toestand der massa „pauperes”  of later 
,,operarii”  o f de „population flottante”  der arbeiders in de buurt van de 
Franse grens.

S. Geografische herkomst der pastoors en onderpastoors

Werden de pastoors bij voorkeur benoemd in de eigen streek ? 
Ook dit kan licht werpen op het probleem der bevoegdheid. Priesters 
die in de heimat ingezet werden, waren immers meer vertrouwd met de 
aldaar heersende gewoonten en gebruiken en de eigen aard der 
parochianen.

Voor elk administratief arrondissement werd onderzocht in 
welke gemeente de pastoors die in deze arrondissementen in het 
apostolaat stonden, geboren waren. D it gebeurde door middel van 
steekproeven, waarvoor de jaren 1840, 1865, 1890 en 1910 werden 
gekozen. Tevens werd een tegenproef gemaakt door de geografische 
herkomst van aile pastoors en onderpastoors op te zoeken die ge- 
durende de période 1840-1911 in het arrondissement Kortrijk werk- 
zaam waren (1).

D e verkregen gegevens werden op kaarten uitgezet. Een exten- 
sieve behandeling van deze resultaten werd echter overbodig geacht

(1) De gegevens werden geput uit de almanak van het bisdom. Met de habituanten en
de geestelÿke kosters werd geen rekening gehouden.
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daar zij niet voldoende doorslaggevend waren. Kort samengevat kan 
men het volgende zeggen. Een vergelijking met het aantal priester- 
roepingen leidt tôt het besluit dat de tekorten van de roepingsarme 
gebieden moesten worden gecompenseerd door de beter voorziene 
gewesten. D e scheidingslijn tussen weinig en veel roepingen loopt 
ongeveer van Adinkerke over Torhout en W ingene tôt Ruiselede. Het 
noorden levert zowel minder roepingen als pastoors. Brugge stad is 
echter een uitzondering in dit gebied. Het is dan ook normaal dat men 
in de arrondissementen Kortrijk en Ieper meer pastoors uit de eigen 
streek aantreft. Het mag wel even aangestipt worden dat in 1840 te 
Ieper 12 van de 50 parochies worden bediend door priesters niet af- 
komstig uit het bisdom. In 1865 echter is dit aantal reeds geslonken tôt 
drie.

D e tegenproef verricht op het arrondissement Kortrijk voor de 
période 1840-1911 leverde dezelfde resultaten op. D e cijfers der 
onderpastoors vertoonden een zodanige gelijkenis met deze der 
pastoors dat men wat hoger gezegd is wel mag uitbreiden tôt deze 
categorie.

C .  O n d e r l i n g e  a f h a n k e l i j k h e i d , RAPPORTEN VAN DEKENS, CON

TROLE VAN HOGERHAND

1. Onderlinge afhankelijkheid

Om  na te gaan o f de pastoors de cijfers van hun voorgangers 
overnamen en dus oorspronkelijkheid misten, werd het arrondissement 
Kortrijk nauwkeurig parochie per parochie bestudeerd. D it arrondisse
ment werd verkozen omdat het een goede variëteit vertoont in de 
parochies (kleine, middelgrote, grote). Bovendien werden ook in 
andere arrondissementen enkele steekproeven verricht.

Er werden twee steekkaartenstelsels opgemaakt. Eén per parochie 
met aile pastoors die deze parochie heeft zien voorbijtrekken voor de 
période 1840-1911. Een tweede per priester die in het arrondissement 
werkzaam is geweest in het parochieapostolaat. O p deze manier kon 
men nagaan of er een verandering optrad in het cijfer der non- 
paschanten bij het benoemen van een nieuwe pastoor. Immers een 
nieuwe pastoor, zo mag men veronderstellen, kan nog kritischer staan 
tegenover de parochie. Hij begon, om zich op de hoogte te stellen, een 
visitatie van de parochie. Iets wat misschien verwaarloosd werd door 
zijn voorganger gedurende diens laatste jaren. Hij voelde zich nog niet
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verantwoordelijk voor de toestand der parochie. Hij observeerde en 
constateerde. Misschien schilderde hij de toestand al te zwart. D it kon 
als correctief dienen om de wellicht al te rooskleurige schetsen van zijn 
voorganger tôt juiste proporties terug te brengen. M en kon aldus even- 
eens onderzoeken o f de pastoor gedurende zijn verblijf op de parochie 
geleidelijk aan betere of minder nauwkeurige rapporten instuurde.

M en stelde vast dat de pastoor gewoonlijk het eerste jaar van zijn 
benoeming, soms zelf de eerste twee jaren geen rapport instuurde. 
Zou dit erop wijzen dat de pastoors hun taak ernstig opnamen en eerst 
een zekere tijd besteedden aan het leren kennen van de parochie ? Er 
werd rekening mee gehouden dat voor sommige périodes de ant- 
woorden vrij onregelmatig bewaard zijn. Deze vaststelling is dan ook 
gemaakt in en gefundeerd op die périodes waarvan de antwoorden met 
meer regelmaat bewaard zijn, namelijk de jaren 1840-1850 en 1870- 
1878. Omtrent de veranderingen van het cijfer der non-paschanten 
bij het benoemen van een nieuwe pastoor kan men geen conclusies 
trekken uit de voorhanden zijnde rapporten, die duidelijk in één 
richting wezen. Immers de gevallen waarin het opgegeven cijfer niet of 
niet noemenswaardig verschilde zijn legio. Soms stelde men wel een 
verandering vast. Nochtans was dit niet altijd een vermeerdering, een 
vermindering kwam net zo goed voor. Vermeerdering kwam echter 
meer voor dan vermindering. In welke mate de pastoor afhankelijk was 
van zijn voorganger was moeilijk vast te stellen. Hoger is er reeds op 
gewezen dat de pastoors het eerste jaar van het verblijf over het 
algemeen geen rapport instuurden, wat dit niet gemakkelijk maakte. 
Sommige pastoors verwezen naar wat ze van de onderpastoor hebben 
gehoord bij hun aankomst.

Het getal der non-paschanten maakte soms eigenaardige sprongen 
gedurende de tijd dat eenzelfde pastoor op een parochie verbleef. En 
dit niet alleen gedurende de krisisjaren van de schoolstrijd, waar men 
plotse stijgingen en daarna plotse dalingen kon verwachten. Ook in 
périodes waar minder politieke spanning was, veranderde het cijfer van 
sommige pastoors nogal. Er zijn gevallen waarin men de oorzaak van 
deze veranderingen kon achterhalen. In een kleine parochie van 300 
zielen kon de aankomst van een groep kermislui het cijfer soms naar 
boven trekken. In andere gevallen, zoals reeds hoger is uitgelegd, ver- 
gat de pastoor soms de Stevenisten erbij te voegen. M en mag echter de 
mogelijkheid niet uitsluiten dat de schommelingen die de verstrekte 
cijfers vertonen, veroorzaakt worden door een werkelijke toename of 
vermindering van het aantal verzuimers. T er staving van deze hypo-
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these kunnen hier enkele rapporten van de parochie Beernem worden 
voorgelegd. Van 1843 tôt 1850 bestaat dit rapport uit een uitvoerige 
namenlijst. Aile verzuimers worden met name vernoemd en volgens 
sociale klasse gerangschikt. Er is dus aile reden om te veronderstellen 
dat de pastoor nauwkeurige inlichtingen heeft ingewonnen. Toch ver- 
tonen de cijfers niet onaanzienlijke verschillen. In 1843 bijvoorbeeld 
is het aantal non paschantes op de parochie : 33, in 1844 : 34 en in 1845 : 
38. In 1846 is het aantal echter gedaald tôt 26, in 1847 tôt 22, en in 
1848 tôt 23. In 1849 bedraagt het 29 maar in 1850 is het opgelopen tôt 
53. M en vindt in dit laatste rapport inderdaad 53 namen vermeld (1).

2. Onderzoek van de rapporten van 38 dekens

Men mag veronderstellen dat wie tôt deken werd benoemd het 
vertrouwen genoot van de overheid en beschouwd werd als een man 
met goede kwaliteiten. W as deze kwaliteit nu 00k terug te vinden in de 
rapporten der pastoors die later dekens werden ?

Wanneer men onderzoekt welke functies de priesters die deken 
werden bekleedden vooraleer ze tôt deze nieuwe taak werden geroepen, 
dan kon men hen onderverdelen in twee groepen. D e eerste groep 
bestaat dan uit dekens die hun carrière volledig in het parochiewerk 
gemaakt hebben. T ôt de tweede groep behoren de dekens die eerst in 
het onderwijs werkzaam zijn geweest en dan pastoor o f deken werden. 
Deze tweede groep kan men op haar beurt nog onderverdelen in twee 
subgroepen. D e eerste subgroep : de priesters die aanvankelijk leraar 
waren op een college, daarna pastoor werden van een aanzienlijke 
parochie en tenslotte deken. D e tweede subgroep zijn priesters die 
principaal zijn geweest van een college of professor aan het groot- 
seminarie te Brugge en van daaruit onmiddellijk tôt deken bevorderd 
werden.

Voor dit onderzoek waren de priesters die deken zijn geworden 
langs het apostolaat wel de interessantste. Hun carrière was immers 
langer dan die van de anderen en zij hadden de meest ervaring van het 
apostolaat. Er werden zo 23 dekens gevolgd. D e tweede groep bestaat 
uit 15 dekens, waarvan er 8 eerst pastoor zijn geweest en 7 onmiddellijk 
deken werden. D e opmerkingen die reeds werden gemaakt bij het 
onderzoek van de parochies van het arrondissement Kortrijk gelden 
over het algemeen 00k voor de rapporten van beide groepen dekens. 1

(1) Beernem, 1843-1850, ABB., B 307-311.
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Vermeerdering of vermindering van het aantal non-paschanten bij een 
nieuwe benoeming. Variaties in het opgegeven cijfer tijdens de 
verblijfsduur op een parochie.

Kan men dan toch iets speciaals ontdekken in de rapporten van 
deze dekens ? Vooreerst wat betreft de priesters die langs het parochie- 
werk zijn opgeklommen tôt de functie van deken. Wanneer ze nog 
pastoor waren op een minder belangrijke parochie stuurden deze 
priesters wel rapporten in die gunstig afstaken tegenover de rapporten 
van hun voorganger en opvolger. Hun rapporten bevatten dikwijls de 
namen der non-paschanten. D e toekomstige dekens gaven ook meer 
dan andere pastoors uitleg over de motieven die aanleiding gaven tôt 
het niet vervullen der paasplichten. Naarmate zij echter stegen in de 
hiérarchie en dus grotere parochies onder zich kregen namen de 
intéressante details af en begonnen deze pastoors, nu deken geworden, 
zich te houden aan het stereotiepe schéma : aantal en sociale klassen. 
Men zou dit kunnen beschouwen als een teken van de vermindering 
van hun ijver maar daar staat tegenover dat zij, nu zij een grotere 
parochie toebedeeld kregen en bovendien nog de dekanale functie 
moesten vervullen, aan de minimumeis der statuten voldeden. De 
priesters die vanuit het onderwijs opklommen tôt de dekanale functie, 
grepen onmiddellijk naar dit schéma met aantal en klassen. A f  en toe 
trof men bij hen een priester aan, dan vooral op het einde der période 
in 1907-19x1, die een meer algemeen overzicht gaf van de geestelijke 
toestand der parochie.

Een evolutie tussen de rapporten der dekens in het begin der 
bestudeerde période en het einde werd niet vastgesteld. Behalve dan 
wat juist hoger werd meegedeeld over de meer algemene overzichten.

3. Contrôle vanwege dekens? Bisschop?

Wanneer men weet dat een document nauwkeurig wordt ge- 
controleerd, mag men veronderstellen dat de gegevens betrouw- 
baarder zullen zijn dan deze verstrekt door een document niet onder- 
worpen aan zulke contrôle. D e bemerkingen, kanttekeningen of nota’s 
die men aantreft in de verschillende trappen der contrôle zijn eveneens 
nuttig om de gegevens der documenten beter naar waarde te schatten.

Aangezien de rapporten rechtstreeks naar het bisdom moesten 
gestuurd worden en niet eerst naar de dekens, konden dezen niet hun 
mening geven hieromtrent. D e deken kon wel een zekere contrôle uit- 
oefenen op de cijfers der non-paschanten door gedurende zijn deka-
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nale visitaties inlichtingen in te winnen. In sommige verslagen vond 
men wel cijfers over het aantal verzuimers. Deze getallen stemden, bij 
vergelijking, vrij goed overeen met deze opgegeven door de pastoors in 
hun rapporten. Het ligt dus eerder voor de hand dat de dekens deze 
cijfers van de pastoors hebben overgenomen. Jammer genoeg trof men 
geen commentaar aan van de dekens bij deze cijfers o f de manier 
waarop ze werden bekomen. Dat de visitatieverslagen in zeer beknopte 
o f vage bewoordingen spraken over de pastoors zelf is hoger reeds mee- 
gedeeld.

W as er dan contrôle vanwege de bisschop of vanwege het secre- 
tariaat waar de briefjes ontvangen werden ? Bisschoppelijke visitatie
verslagen werden niet teruggevonden. O m  te achterhalen wat de 
bisschoppen bedoelden, was men dus aangewezen op de teksten der 
statuten en vergaderingen der dekens en andere pastorale documenten. 
Reeds is erop gewezen dat M gr. Boussen wenste nauwkeurig geïnfor- 
meerd te worden. M en mag ook niet vergeten dat er gedurende het 
Ancien Régime een traditie van denunciatie gegroeid was, waarbij de 
Brugse bisschop zich schijnt aan te sluiten. Hoger werd ook aange- 
toond dat de heruitgave der statuten door Mgr. Malou en M gr. Faict 
geen verandering in dit voorschrift had aangebracht. Zelfs de statuten 
van 1927 van Mgr. Waffelaert eisten nog dat het aantal en de sociale 
klassen der non-paschanten werden meegedeeld. In een brief aan de 
clerus, 29 juni 1839 zette Mgr. Boussen nogmaals zijn opvattingen 
omtrent dit rapport uiteen en bevestigde dat ze stipt moesten worden 
onderhouden, zoals in het pastorale en de statuten voorgeschreven 
was (1). Enkele jaren later, 15 februari 1843, stelde M gr. Boussen 
met voldoening vast dat bijna aile pastoors voldaan hadden aan het 
voorschrift om het budget en de rekeningen van de kerkfabriek op te 
sturen, maar wees erop dat men evenzo het rapport met de non- 
paschanten moest inzenden, en wel zoals het was voorgeschreven (2). 
D e opvolgers van Mgr. Boussen hebben hierover niets meer geschre- 
ven. M en kan vermoeden, en de ingezonden rapporten bewijzen het, 
dat de gewoonte toen goed ingeburgerd was.

M en moet nog even herinneren aan de teksten waarin de bisschop
pen wijzen op de noodzaak van het huisbezoek (4 juni 1867) en op de 
plicht een Liber status animarum op te stellen (15 mei 1866, 4 juni 1867, 1 2
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i i  mei 1869 en 3 juni 1919) (1). Bovendien moet 00k nog herinnerd 
worden aan de raad van de bisschoppen het paasbriefje te gebruiken 
(30 mei 1854, 11 mei 1869, 25 mei 1909 en de statuten van 1927) (2).

Er zijn echter nog een paar aanwijzingen gevonden die erop 
duiden dat er toch een zekere contrôle was van de rapporten. Zo werd 
bijvoorbeeld voor het jaar 1847 en 1848 het volgende opgemerkt. De 
briefjes waren alfabetisch geklasseerd. O p de achterkant van het eerste 
briefje dat een nieuwe letter van het alfabet begon, waren de parochies 
genoteerd die nog geen rapport hadden ingestuurd. Bij sommige stond 
tussen haakjes vermeld ,,novus pastor”  nieuwe pastoor. Hetzelfde werd 
gevonden voor 1875. Vanaf 1848 zijn er dan 00k een aantal parochies 
die tôt dan toe geen antwoord hadden ingestuurd, die normaal rappor
ten begonnen te zenden. Voor het jaar 1872 werd een gedrukte lijst van 
aile parochies weergevonden met naast elke parochie, aangeduid met 
streepjes, of het getuigschrift van de koster, de rekening en het budget 
van de kerkfabriek en het paasrapport reeds binnen waren (3). Men 
vond notities in de rand als volgt : deest Paschen (het paasrapport ont- 
breekt) en wel zo aangeduid wanneer de andere documenten over 
koster, kerkfabriek enz. als binnengekomen aangetekend stonden. 
Kwam het paasrapport dan toch aan op het secretariaat, dan werden de 
woorden : deest Paschen, doorgestreept. Weliswaar geldt de hierboven 
vermelde contrôle enkel het feit of het rapport al dan niet werd inge- 
zonden en niet de cijfers zelf. Maar een vorm van contrôle, hoe gering 
00k, die reeds aanduidde dat men op het bisdom wenste dat de rap
porten opgestuurd werden is reeds belangrijk. Er zijn nog enkele 
geïsoleerde voorbeelden waaruit blijkt dat de pastoors op de een of 
andere manier een verwittiging hebben gekregen hun rapporten op te 
zenden (4).

M en kan echter nog verder gaan. Enkele, jammer genoeg slechts 
enkele aanduidingen wijzen erop dat men zich 00k interesseerde voor 1 2 3 4

(1) CA ., 1866, cap. XI, CEPB., dl XI, p. 141.
CA ., 1869, cap. IV, CEPB., dl XI, p. 300.
CA ., 1867, cap. III, CEPB., dl XI, p. 178.
CA ., 1919, cap. XIII, CEPB., dl XX, p. 145-146.

(2) CA ., 1854, cap. XIII, CEPB., dl VIII, p. 49.
CA ., 1869, cap. III, CEPB., dl XI, p. 300.
CA ., 1909, cap. I, CEPB., dl XIX, p. 34.
Statuta Diocesis Brugensis, 1927, lib. II, tit. II, cap. VI, art. II, (nr. 119), p. 95-96.

(3) ABB., B 324.
(4) Keiem, 1862. Oostkerke (Diksmuide), 1848. Passendale, 1848. Sint-Baafs-Vijve, 

1848. Sint-Pieterskapelle, 1848. Stavele, 1848. Woesten, 1848. Waarmaarde, 1870. Wiels- 
beke, 1862. Zandvoorde (Gistel), 1877. Dikkebus, 1848. Ingooigem, 1848. Kooigem, 1876.
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de getallen zelf. Voor het jaar 1883 werd een gedrukte lijst terugge- 
vonden met naast elke parochie het aantal der non-paschanten geno- 
teerd en de totalen per dekenij opgeteld (1). Verder verwees de pastoor 
van St.-Eloois-Vijve van 13 augustus 1872, uitdrukkelijk naar een brief 
uitgaande van de bisschop (niet teruggevonden) waarin deze infor- 
meerde naar het aantal non-paschanten (2). O p het rapport van Beerst 
(19 augustus 1875) was een nota aangebracht in dezelfde hand als van 
degene die de rapporten klasseerde. D e pastoor had geschreven : 
,,omnes paschaverunt” . D e bijgevoegde nota luidt : ,,multi communicant 
Dixmudae etiam non petita licentia parochi”  (3). O p een rapport van 
Vichte (7 september 1848) was eveneens een nota bijgevoegd in een 
ander handschrift en ondertekend door de deken. Hier 00k had de 
pastoor ,,omnes”  geschreven. D e deken had erbij gevoegd dat de 
pastoor hem op zijn vraag hoeveel er hun pasen niet gehouden hadden, 
had geantwoord dat allen voldaan hadden (4). Het is niet erg duidelijk 
hoe de deken op dit rapport een commentaar kon schrijven, aangezien 
het rechtstreeks naar het bisdom werd gestuurd. Zou men mogen ver- 
onderstellen dat men vanuit het bisdom dit rapport naar de deken had 
gezonden, omdat het opgegeven getal twijfelachtig voorkwam ?

In de Acta werd nog een persoonlijk schrijven van M gr. Faict 
teruggevonden, 14 augustus 1880, waarin deze aan de pastoor van 
Waarmaarde schreef, dat hij bezorgd was over het groot aantal pa- 
rochianen dat in deze parochie zijn paasplichten niet had vervuld (5). 
Mgr. Faict informeerde dan verder o f er onder deze parochianen 
geen waren die verontschuldigd konden worden, omdat zij onder druk 
werden gezet. O f  sommigen, bijvoorbeeld de leden die genoten van de 
armentafel, niet door overreding tôt betere gevoelens gebracht konden 
worden. En tenslotte o f de prediking van een missie niet nood- 
zakelijk geacht moest worden om zulk groot kwaad te verhelpen. 1 2 3 4 5

(1) ABB., B 326.
(2) St.-Eloois-Vijve, 1872, ABB., B 324.
(3) Beerst, 1875, ABB., B 324.
(4) Vichte, 1848, ABB., B 310.
(5) 14 augustus 1880, Acta Faict, p. 409.
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III. B E SL U IT  V A N  D E  K R IT IE K

W elke zijn nu de besluiten die men kan trekken uit dit onderzoek 
van de betrouwbaarheid der bron ? Er werd gewezen op de moeilijk- 
heid die het groot aantal rapporten met zich meebracht. Het was 
praktisch gezien onmogelijk, in deze studie, elke pastoor en elk rapport 
jaar voor jaar te bespreken of zelfs aan een nauwkeurig onderzoek te 
onderwerpen. Men poogde een antwoord te vinden op dit probleem 
door algemene princiepen te formuleren volgens welke de kritiek op 
elk document kon worden toegepast. Het leek niet wenselijk de situatie 
op het platteland en in de steden in twee afzonderlijke delen te be- 
handelen. M en zou dan teveel in herhalingen vallen. De eigen situatie 
der steden en deze der randgemeenten kon voldoende worden belicht 
door waar nodig, spéciale bemerkingen in te voegen.

Vooreerst werden een aantal vragen geformuleerd waardoor 
de nauwkeurigheid der inlichtingen kon worden getoetst. Met 
behulp van het voorhanden zijnde bronnenmateriaal werd getracht 
deze vragen te beantwoorden door een concreet beeld op te hangen van 
de manier waarop de clerus dit voorschrift tôt inwinnen en verstrekken 
van inlichtingen in de praktijk omzette. Vervolgens werden een aantal 
andere aspecten belicht. Onder meer enkele hulpmiddelen bij de 
pastorale taak, sommige pastorale structuren, de onderlinge afhanke- 
lijkheid der rapporten, de kwaliteit der berichten van dekens verge- 
leken met deze der pastoors en de contrôle van dekens en hiérarchie 
op de stiptheid en de betrouwbaarheid der gegevens.

In het eerste gedeelte werden de vragen geconcentreerd rond drie 
punten. Verschaften de pastoors inlichtingen omtrent de paascommu- 
nie o f over beide ? Hielden zij bij de opgave van het aantal verzuimers 
rekening met personen behorend tôt andere belijdenissen, met vreem- 
delingen die pas of tijdelijk op de parochie verbleven, met parochianen 
die elders biechtten of communiceerden of na de voorgeschreven tijd 
hun verzuim trachtten goed te maken ? W elke was de juiste inhoud die 
werd gedekt door de termen divites, cives mediae classis en pauperes die 
in de statuten van het bisdom worden voorgeschreven als te gebruiken 
categorieën ?

Het onderzoek toonde aan dat de pastoors in meerderheid 
inlichtingen verschaften over het vervullen van de paascommunie en 
enkele onder hen ook over het vervullen der jaarlijkse biecht. Voorbe- 
houd dient gemaakt voor de steden. Gezien de moeilijkheid der con
trôle stelde de pastoor zich daar soms tevreden met het noteren van het
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aantal afgenomen biechten. In enkele gevallen werd geconstateerd 
dat de gelovigen zich minder gemakkelijk schenen te onthouden 
van de biecht dan van de communie.

U it de kanttekeningen van de pastoors in hun rapporten kon men 
besluiten dat zij wel degelijk rekening hielden met personen die tôt 
andere kerkgenootschappen behoorden. Dat zij van de aanwezigheid 
van nieuw aangekomenen o f tijdelijk verblijvenden op de hoogte 
waren. Hoewel zij soms bekenden de leden van zulke tijdelijk ver- 
blijvende groepen niet goed te kennen.

Het feit dat de parochianen elders te biechten gingen —  wat 
toegelaten was onder zekere voorwaarden —  o f elders communiceer- 
den ontsnapte niet aan hun aandacht. Meestal spraken zij hun oordeel 
uit over de geloofwaardigheid van hen die beweerden elders hun 
plichten te hebben vervuld. In de rurale parochies was het aantal 
lieden dat één of beide plichten elders vervulde trouwens gering en 
deze personen waren door de pastoors gekend. In de parochies langs- 
heen de Franse grens en in de steden was het veel moeilijker om een 
doeltreffende contrôle uit te oefenen. Daar gaven de pastoors dikwijls 
toe dat zij niet in staat waren tôt een juiste kennis van de toestand te 
komen. D e steden oefenden ook aantrekkingskracht uit op de om- 
liggende landelijke parochies en de religieuzen genoten een zekere 
populariteit als biechtvaders.

De verzuimers werden door de pastoors opgezocht en vermaand. 
Tengevolge van deze aansporingen biechtten en communiceerden 
sommigen in de loop van het jaar. Ofwel werden ze aan hun plichten 
herinnerd op grote feestdagen als Pinksteren en Allerheiligen o f door 
spéciale gebeurtenissen als jubilea, missies of de gedurige aanbidding.

D e juiste inhoud van de termen divites, cives mediae classis en 
pauperes achterhalen bleek niet zo gemakkelijk. D e statuten van het 
bisdom verklaren ze niet nader en slechts enkele pastoors lichten ons in 
aangaande de normen die werden aangewend bij het oordeel o f iemand 
tôt één van deze drie klassen behoorde. Een aantal rapporten uit het 
Brugse verstrekten de meest samenhangende inlichtingen. Onder de 
pauperes werden blijkbaar de behoeftigen verstaan en tôt de midden- 
stand werd gerekend al wie in het eigen onderhoud kon voorzien. De 
grens tussen de middenstand en de rijken werd echter niet getrokken. 
Een poging om meer klaarheid te scheppen door de klassen te defi- 
niëren aan de hand van de beroepen mislukte, omdat het aantal 
rapporten dat tegelijk de beroepen en de klassen vermeldde te gering 
was. Naar het einde toe van de bestudeerde période wordt de term
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pauper meer en meer vervangen door classis operaria, zodat uit deze 
nieuwe term reeds duidelijker de betekenis van de inhoud naar voor 
komt.

In het tweede gedeelte werden een aantal andere aspecten onder- 
zocht. Vooreerst enkele hulpmiddelen die het inwinnen van inlichtin- 
gen en de kennis van de parochie moesten bevorderen. D e voor- 
naamste van deze hulpmiddelen waren : het Liber status animarum, het 
huisbezoek en de testimonia. Het bleek dat het Liber status animarum 
wel een basis bood voor de kennis der parochianen op familiaal, 
beroeps- en catechetisch gebied, maar waarschijnlijk geen gegevens 
bevatte omtrent de paaspraktijk. Er zijn voldoende getuigenissen aan- 
wezig om te veronderstellen dat het huisbezoek inderdaad werd 
verricht. Hoger werd reeds vermeld dat het herhaaldelijk voorkwam 
dat de pastoors de verzuimers thuis opzochten, hen vermaanden en 
aanspoorden en erover waakten dat de gedane beloften werden ge- 
houden. Het testimonium dat aanvankelijk bedoeld was als bewijs 
dat men inderdaad te biechten was geweest, indien men dit bij een 
vreemde biechtvader gedaan had, schijnt vanaf 1850 geleidelijk aan te 
zijn vervangen door het gebruik aan elkeen een biechtbriefje te over- 
handigen. D e gewoonte die in sommige parochies bestond, om 
gedurende de paastijd lijsten aan te leggen met de namen der biechte- 
lingen, schijnt daardoor in onbruik te zijn geraakt.

Voorbehoud dient gemaakt voor de parochies in de steden, deze 
van de randgemeenten en de parochies langsheen de Franse grens. De 
regulieren in de steden en de pastoors van Noord-Frankrijk gaven, zo 
blijkt uit de rapporten, geen testimonium noch vroegen zij de namen der 
biechtelingen. Het voorbehoud ligt dus hierin dat de pastoors van de 
stadsparochies, van de randgemeenten en deze langsheen de Franse 
grens, het moeilijker hadden om correcte inlichtingen te bekomen.

Ook werd de vraag gesteld o f de pastoors in de reële mogelijkheid 
verkeerden hun parochianen voldoende te kennen. Verschillende 
punten werden daartoe onderzocht. Men kan deze, al naargelang van 
de uitslag van het onderzoek, rangschikken in een aantal gunstige, één 
neutraal, één negatief en één problematisch punt.

Gunstig was de grootte der parochies. Het bisdom Brugge bleek 
voor de période 1840-1910, overwegend uit kleine en middelgrote 
parochies te bestaan. D e verblijfsduur der pastoors en onderpastoors 
op eenzelfde parochie bleek eveneens lang genoeg te zijn om als een 
gunstige factor beschouwd te kunnen worden. Het aantal inwoners 
per priester was eveneens niet te groot. Het onderzoek van de geo-
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grafische herkomst der pastoors liet niet toe te besluiten dat er door de 
bisschoppen een bewuste politiek van benoeming in eigen streek werd 
gevoerd. Eerder werd de armoede aan priesters van bepaalde gebieden 
gecompenseerd door de rijkdom van andere. D e parochies van het 
zuiden hadden in feite meer eigen pastoors, omdat zij tenslotte meer 
priesters voortbrachten. D e leeftijd der pastoors bleek een ongunstige 
factor te zijn. Een gemiddelde leeftijd van 52 jaar in 1840 en 60 in 1865, 
1890 en 1910, doet de vraag rijzen of deze pastoors in staat waren om de 
zware verplichtingen van het ambt na te komen. Nochtans mag men 
00k hier de schakeringen niet verwaarlozen. In de kleinere parochies 
trof men over ’t algemeen jongere priesters aan. Zij stonden er dikwijls 
alleen voor of beschikten over één onderpastoor, maar konden toch wel 
geacht worden het werk aan te kunnen. In de grotere parochies moes- 
ten de pastoors geholpen worden door de onderpastoors. Hun ge
middelde leeftijd bedroeg 40 jaar. D it brengt het problematische punt 
naar voor. In hoeverre hebben de onderpastoors getrouw de in- 
lichtingen verzameld ? D it kon moeilijk gecontroleerd worden. Het 
hing af van de ijver der onderpastoors en de samenwerking met de 
pastoor.

Om  de verdraaiingen die uit gebrek aan informatie o f uit slordig- 
heid konden voortkomen, te ontdekken, werd een nauwkeurige 
studie gemaakt van het arrondissement Kortrijk en van de rapporten 
ingezonden door pastoors die het later tôt deken brachten. Belangrijk 
was hier de overname van de parochie door een nieuwe pastoor. De 
nieuwe pastoor achtte zichzelf immers nog niet verantwoordelijk voor 
de bestaande toestand en kon dus objectiever oordelen. Nochtans liep 
hij gevaar de zaken slechter voor te stellen dan ze in werkelijkheid 
waren. Dit onderzoek liet echter niet toe algemene conclusies te trek- 
ken, aangezien het opgegeven aantal verzuimers soms vermeerderde 
maar soms 00k verminderde bij de overname door een nieuwe pastoor. 
De rapporten der priesters die later deken werden, wezen uit dat door 
deze priesters die langs het parochiewerk opklommen tôt de dekanale 
functie, meer aandacht werd besteed aan diepergaande informatie, 
namen, beroepen, motieven. Naarmate ze verder in de hiérarchie op
klommen en grotere parochies onder zich kregen, waren ze blijkbaar 
verplicht terug te grijpen naar het schéma bestemd voor de grote 
parochies. Om  te weten o f er al dan niet formalisme ingeslopen was, 
werd onderzocht of er enige contrôle bestond op deze rapporten. Er 
werden enkele tekenen gevonden die erop wijzen dat men erover 
waakte dat de rapporten werden ingestuurd. Enkele andere aan-
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wijzingen lieten veronderstellen dat er ook aandacht werd besteed 
aan het opgegeven getal der verzuimers. En eenmaal werd zelfs, zij 
het in bijzondere omstandigheden, de sporen van de persoonlijke 
bekommernis van de bisschop ontdekt.

Voegt men nu aile elementen uit het onderzoek, bij elkaar dan 
stelt men het volgende vast. Het staat vast dat de bisschoppen van 
hun pastoors eisten dat zij een nauwkeurige kennis hadden van de 
parochie. Heeft de pastoor deze kennis dan is het slechts een kleine 
moeite om deze ook mee te delen. Daarmee blijkt wel de bedoeling van 
de bisschoppen om nauwkeurig geïnformeerd te worden. Er zijn 
tekenen gevonden die erop wijzen dat in het secretariaat de binnen- 
komst der rapporten werd gadegeslagen en in sommige gevallen even- 
eens de opgegeven cijfers.

U it de voorschriften der statuten omtrent de paasplichten en uit 
het netwerk van controlemaatregelen dat de bisschoppen en de clerus 
poogden te ontwikkelen om het vervullen van deze plichten te kunnen 
volgen, blijkt dat de vervulling van deze plichten door de bisschoppen 
en de clerus, en bijgevolg ook door de gelovigen, als iets van groot 
gewicht werd beschouwd waaraan men zich niet licht onttrok. Daaruit 
volgt dat degene die dit wel deden moesten afsteken tegen de rest van 
de gemeenschap, en dus ook gemakkelijk te kennen waren.

Het blijkt verder ook dat de pastoors wel in de reële mogelijkheid 
verkeerden om hun parochianen voldoende te kennen. Getuigenissen 
bewijzen dat de pastoors inderdaad deze mensen bezochten en 
nalatigen aanspoorden tôt betere gevoelens te komen. D e bronnen 
wijzen verder op een vertrouwelijke sfeer tussen de clerus en de 
parochianen. Bovendien blijkt uit de cijfers dat de parochies voor het 
grootste deel bestonden uit ,,goede” gezinnen, zodat de pastoor zijn 
aandacht kon toespitsen op degenen die waarschijnlijk niet aan deze 
plichten voldeden. Deze laatste bemerkingen echter gelden in mindere 
mate voor de steden, de randgemeenten en de parochies langsheen de 
Franse grens. Hier zijn de getuigenissen eerder vol zorg en kommer 
omwille van het feit dat de pastoor de parochianen niet meer voldoende 
kan kennen, met de daaruitvolgende vervreemding.
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H O O F D ST U K  IV

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

D it hoofdstuk wordt verdeeld over de volgende punten :

I. Methodologische nota’s bij het opstellen der grafieken, tabellen en 
kaarten.

II. Bespreking der grafieken en kaarten.

III. Gegevens omtrent geslacht, leeftijd, sociale klasse en beroep der 
verzuimers.

IV. Gegevens over de motieven der onthouding.

I. M E T H O D O L O G IS C H E  N O T A ’S BIJ D E  G R A F IE K E N  
EN  D E  K A A R T E N

Om  de evolutie van het paasverzuim op aanschouwelijke wijze te 
volgen, beschikt men over twee hulpmiddelen : de grafieken en de 
kaarten. D e grafiek toont aan welke de ontwikkeling is van het aandeel 
der non paschantes in de bevolking. O p de kaarten kan men constateren 
op welke wijze deze verzuimers gespreid zijn over het territorium van 
het bisdom. Het onderzoek moet nu uitwijzen door welke oorzaken het 
aantal non paschantes vermeerdert o f vermindert en door welke factoren 
de geografische spreiding der verzuimers wordt bepaald.

W il men de verschillende parochies en jaren met elkaar verge- 
lijken, dan moeten de absolute cijfers, door de pastoors verstrekt, eerst 
omgezet worden in procenten. Daarom werd deze paragraaf onderver- 
deeld in drie punten :
A ) D e berekening der procenten. B) Het opstellen der grafieken. C) 
Het opstellen der kaarten.

A . H e t  b e k o m e n  d e r  p r o c e n t e n

O m  het procent der non paschantes te bekomen moet men 
beschikken over de absolute cijfers door de pastoor verstrekt en de 
cijfers der bevolking van de parochies.
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1. Het absolute cijfer der non paschantes

Indien men beschikte over een cijfer uit het jaar zelf waarin de 
tabel of kaart werd opgesteld, dan heeft men dit cijfer gebruikt.

Indien men niet beschikte over een cijfer uit het jaar zelf, werd 
een gemiddelde gemaakt van het onmiddellijk voorafgaande en het 
volgende cijfer. Beschikte men slechts over één van deze beide dan 
werd gebruikt wat voorhanden was. Voldeed een parochie niet aan de 
voorafgaande vereisten dan werd voor dat jaar geen cijfer voor de 
parochie aangegeven in de tabel of op de kaart. Deze méthode liet toe 
voor bijna aile parochies zonder teveel moeilijkheden een cijfer te 
vormen. Uitzonderingen zijn het jaar 1885 waarvan vele cijfers ont- 
breken. Het jaar 1885 werd toch op tabel en kaart gebracht, omdat het 
intéressant was voor de evolutie van de paaspraktijk tijdens de school- 
strijd, niettegenstaande het gering aantal gegevens. Een moeilijkheid 
vormde 00k het jaar 1893. Voor dit jaar heeft men vele cijfers moeten 
ontlenen aan het jaar 1890 zodat men op de tabel en kaart beter zou 
spreken van 1890-3. Gemakshalve zal men echter slechts de verwijzing 
1893 aantreffen.

2. De cijfers der bevolking

Het aantal inwoners per parochie kan men vinden in de almanak 
van het bisdom. Bij nader kritisch onderzoek blijken deze cijfers echter 
niet erg betrouwbaar te zijn. Gedurende ettelijke jaren immers blijft 
hetzelfde aantal inwoners aangeduid, terwijl volgens de volkstellingen 
deze parochie (gemeente) aan het aangroeien of aan het verminderen is. 
Daarom werden de cijfers der officiële volkstellingen verkozen.

W il men de cijfers der volkstellingen gebruiken dan rijzen er 
echter onmiddellijk enkele moeilijkheden op. Bijvoorbeeld, de jaren 
waarin de volkstellingen werden gehouden, komen niet overeen met de 
jaren die men —  volgens de werkmethode beschreven op p. 20 —  
moest kiezen, om een overzicht te geven van het verzuim in het bisdom. 
Verder, de volkstellingen geven de cijfers per gemeente en niet per 
parochie. W at te doen met een stad bijvoorbeeld die meerdere 
parochies telt ? M et een nieuwe parochie die wordt opgericht maar 
geen nieuwe gemeente wordt ?

a) O m  cijfers te bekomen voor het aantal inwoners per parochie in de 
jaren die werden uitgekozen voor het opstellen van een overzicht, werd 
de interpolatie toegepast. Vooreerst werd per gemeente het verschil
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gemaakt tussen de voorafgaande en de volgende volkstelling. Bv. 
1856 —  1848 =  X.

D it verschil werd gedeeld door het aantal jaren verlopen tussen de 
twee volkstellingen, dus X/10. Hierdoor bekomt men de gemiddelde 
aangroei van de bevolking in deze gemeente tussen 1846 en 1856. Deze 
gemiddelde aangroei per jaar werd dan vermenigvuldigd met het cijfer 
dat de plaats aanduidt die het jaar waarvoor men een overzicht wil 
geven, inneemt ten opzichte van de eerste volkstelling. Bv., men wil 
een overzicht geven voor 1848, dan als volgt :

1848 —  1846 =  2 en dus .
10

Het aldus bekomen getal werd dan geteld bij de cijfers opge- 
geven door de eerste volkstelling, dus, (cijfer van 1846 =  Y) Y  +  

X  X  2
---- — —  =  het geïnterpoleerde bevolkingscijfer voor 1848. Aldus

werden voor aile gemeenten de geïnterpoleerde bevolkingscijfers 
gezocht voor de jaren waarvoor men een overzicht wenste te geven. 
Deze méthode heeft natuurlijk een nadeel. M en werkt immers met een 
gemiddelde groei of afname. M en veronderstelt dus dat de bevolkings- 
aangroei o f -afname rechtlijnig verloopt. Dat is natuurlijk niet zeker. 
Maar men beschikt nu eenmaal niet over andere cijfers en op deze 
manier wordt toch enigszins, bij benadering, rekening gehouden met 
de dynamiek der bevolkingsontwikkeling.

b) Wanneer de parochie en de gemeente geen gemeenschappelijke 
grenzen hebben, werden de geïnterpoleerde bevolkingscijfers aange- 
past. M en moet echter een onderscheid maken tussen twee gevallen. 
Vooreerst de steden. Zij hebben meerdere parochies maar het totaal 
aantal inwoners van deze parochies komt overeen met het totaal aantal 
inwoners van de stad. Verder, een nieuwe parochie wordt opgericht 
waarvoor stukken worden afgenomen van andere parochies. Meestal is 
deze nieuwe parochie geen nieuwe gemeente. In sommige gevallen 
wordt ze dat later wel. Het omgekeerde doet zich voor wanneer een 
gemeente gebieden van andere gemeenten annexeert. M en denke 
bijvoorbeeld aan de nieuwe gebieden die bij Brugge werden gevoegd 
bij het tôt standkomen van de haven van Zeebrugge. In de volks
tellingen moet men de cijfers voor de parochie van Zeebrugge zoeken 
onder de gemeente Brugge maar er rekening houden dat van de 
omliggende parochies een deel der bewoners werd afgenomen.

Hoe ging men nu te werk voor een stad met meerdere parochies.
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M en rekende eerst uit (op basis van de cijfers van de almanak van het 
bisdom, die men in dit geval wel moest gebruiken) hoeveel procent der 
totale bevolking elke parochie voor zich opeiste in het onderzochte 
jaar. Vervolgens werd het bevolkingscijfer, door interpolatie bekomen, 
omgeslagen over de verschillende parochies volgens de procenten ver- 
schaft door de vorige berekening.

Bij het oprichten van een nieuwe parochie probeerde men eerst 
uit te maken welke parochies inwoners moesten afstaan aan de nieuwe 
parochie. D it kon men doen door bijvoorbeeld in de almanak na te 
gaan o f het cijfer der belendende parochies een merkbare daling onder- 
ging. Voor elke der parochies werd dan het procent berekend van het 
aantal inwoners dat ze afstonden aan de nieuwe parochies. D e cijfers 
door interpolatie bekomen werden dan verminderd volgens het pro
cent bekomen in de vorige berekening. Bij een annexatie ging men op 
analoge manier te werk.

Wanneer men voor elke parochie het bevolkingscijfer had be
komen voor de vereiste jaren, werd het procent der paasverzuimers 
berekend.

3. Totale bevolking of bevolking boven de 12 jaar?

In het bisdom Brugge was het gewoonte dat men vanaf 11-12 jaar 
zijn paasplicht vervulde (1). Normaal gesproken zou het procent der non 
paschantes moeten gevormd worden op de cijfers van de bevolking van 
12 jaar en ouder. D it is hier niet gebeurd. D e procenten in de tabellen en 
op de kaarten werden opgemaakt voor de totale bevolking. Waarom ? 
D e volkstellingen verschaffen geen inlichtingen omtrent de leeftijds- 
categorieën op het niveau der gemeente. D e tellingen van 1846 en 1856 
geven de verschillende leeftijdsgroepen per jaar maar dit slechts op het 
niveau van de provincie. De tellingen van 1866, 1880, 1890 en 1910 
geven de leeftijdscategorieën op het vlak der arrondissementen maar 
deze tellingen maken slechts onderscheid tussen de bevolking onder de 
15 jaar en de bevolking van 15 jaar en ouder. 1

(1) De verplichting om in de paastijd jaarlijks de communie te ontvangen wordt op- 
gelegd aan iedere gelovige die tôt de jaren der discretie is gekomen. De juiste leeftijdsgrens 
is volgens Mgr. Boussen moeilijk te bepalen. Zij ligt echter —  zo meent hij —  tussen tien 
en twaalf jaar. Pastorale Brugense, 1838, tit. XII, De prima puerorum communione, nr. 2, 
CEPB., dl II, p. 217. O p 18 november 1910 werden de voorschriften van het decreet 
Quam singulare amore (8 augustus 1910) door Mgr. Waffelaert aan de clerus medegedeeld. 
De leeftijd voor de eerste communie werd bepaald op zeven jaar. De ouders en degenen 
die belast zijn met het godsdienstonderricht, hebben echter het laatste woord in de be- 
slissing of een kind geschikt is of niet. CEPB., dl XIX, p. 128-131. De leeftijd voor de 
plechtige communie werd vastgesteld op elf jaar. CA., 30 mei 1911, art. 1, CEPB., dl XIX, 
p. 179.
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W ilde men volledig zijn dan zou men eerst per arrondissement 
moeten uitrekenen hoeveel procent van het totaal de bevolking 
van 15 jaar en ouder uitmaakte. M et dit procent als richtcijfer zou 
men dan elk bevolkingscijfer van elke parochie, door interpolatie 
bekomen, moeten aanpassen, om voor elke parochie de bevolking van 
15 jaar en ouder te vinden.

Aangezien dit veel werk zou meebrengen werd eerst een proef 
gedaan op het vlak van het arrondissement. D e bevolking van 15 jaar 
en ouder werd verdeeld over de verschillende arrondissementen 
volgens de procenten genomen uit de meest nabijgelegen volkstelling. 
Voor het overzicht van 1848, 1854 en 1862 werden de procenten 
genomen van de telling van 1866, aangezien deze van 1846 en 1856 
geen inlichtingen verschaffen op het niveau van het arrondissement. 
Vervolgens werd het absoluut cijfer der non paschantes per arrondisse
ment berekend. M et deze beide gegevens werd dan het procent 
berekend voor de bevolking van 15 jaar en ouder.

Wanneer men deze procenten vergelijkt met deze bekomen door 
als basis de totale bevolking te nemen, dan constateert men het 
volgende. (Zie tabel nr. 9 en nr. 17). Natuurlijk liggen de procenten be
rekend op de bevolking van 15 jaar en ouder hoger dan de andere. D it 
is echter niet het belangrijkste. M en ziet dat de beide reeksen eenzelfde 
ontwikkeling meemaken. M en stelt eveneens vast dat tussen de ver
schillende arrondissementen geen spectaculaire afwijkingen voorko- 
men. D it moet geen verwondering wekken aangezien in W est- 
Vlaanderen gedurende de hele 19e eeuw en het begin van de 20ste de 
verhouding tussen de bevolking van 15 jaar en ouder en deze onder de 
15 jaar in de verschillende arrondissementen ongeveer dezelfde is. U it 
deze vaststellingen volgde dat procenten berekend op het totaal der 
bevolking wel bruikbaar zijn. Zij liggen natuurlijk lager dan de realiteit 
maar de verhouding tussen de verschillende arrondissementen en ge- 
meenten blijft dezelfde.

T er aanvulling werd echter op de tabel de procentenreeks voor 
de bevolking van 15 jaar en ouder voor de verschillende arrondisse
menten en voor het bisdom bijgevoegd, zodat men zich een beeld kan 
vormen van het werkelijk percentage der bevolking dat zich onthoudt 
van de paasplicht. Om  zeer nauwkeurig te zijn zouden deze percen- 
tages moeten zijn berekend voor de bevolking van 12 jaar en ouder. 
D it was niet mogelijk gezien de meeste tellingen de categorieën 
niet per jaar aangeven. Voor de overzichten van 1848 en 1854 zou dit 
wel mogelijk zijn geweest voor het hele bisdom maar omwille van de
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eenvormigheid werd daarvan afgezien en werd ook in deze beide over- 
zichten slechts de bevolking van 15 jaar en ouder opgenomen. Men 
mag bovendien wel veronderstellen dat, zoals in paragraaf III van dit 
hoofdstuk zal worden aangetoond, er zich weinig verzuimers bevonden 
tussen de jongelieden van twaalf tôt veertien jaar.

B. H e t  o p s t e l l e n  v a n  d e  g r a f i e k e n

In deze studie werd het procent der verzuimers gezocht op het 
vlak der parochie. D e parochie is immers de kleinste steen in het bouw- 
werk der kerkelijke organisatie. Aldus kan men nauwkeurig de geo- 
grafische verschillen in het paasverzuim vaststellen. O p de kaarten 
werd daarom de parochie als kleinste eenheid genomen. D e tabellen in 
de bijvoegsels bevatten de procenten der verscheidene parochies. (Zie 
tabel nr. 17).

Om  zich een beeld te kunnen vormen van de algemene evolutie 
van het paasverzuim in het bisdom, werd ook telkens het gemiddelde 
procent van aile parochies berekend. Deze evolutie van het gemiddelde 
wordt voorgesteld door de grafiek. (Zie fig. nr. 4). M en bekwam dit 
gemiddelde procent als volgt. D e som werd gemaakt van het aantal 
inwoners van aile parochies waarvan men over gegevens beschikte 
omtrent het aantal non paschantes. Het aantal verzuimers werd even- 
eens samengeteld. Voortgaande op deze beide gegevens werd het 
procent berekend.

Deze méthode is niet volmaakt. Indien voor een bepaald jaar de 
gegevens van een parochie met een groot aantal verzuimers ontbreken, 
wordt het percentage kunstmatig omlaag gedrukt. Daardoor vertoont 
de grafiek schommelingen die niet te wijten zijn aan het vermeerderen 
of verminderen van het aantal verzuimers maar wel aan het ontbreken 
van gegevens. Door de rurale parochies uit het geheel a f te zonderen 
kon men deze méthode reeds heel wat verbeteren. Immers het bleek 
dat grote aantallen verzuimers vooral in de stadsparochies te vinden 
waren en dat bovendien de rapporten der stadsparochies niet zo 
regelmatig aanwezig waren als deze der rurale parochies. Naast het 
gemiddelde voor het ganse bisdom werd dus telkens een gemiddelde 
voor de rurale parochies afzonderlijk berekend. Men kan dan ook 
constateren dat de grafiek der landelijke parochies een meer gelijk- 
matig verloop kent. Zij vertoont geen hoogte- of laagtepunten die 
louter moeten toegeschreven worden aan het ontbreken van in- 
lichtingen. D it afzonderlijk groeperen van de rurale parochies brengt 
nog twee voordelen met zich mee. Zoals bleek uit de kritiek, schenen
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de pastoors in de steden niet zo goed op de hoogte te zijn van de 
toestand als hun collega’s der rurale parochies. Een afzonderlijke weer- 
gave der landelijke parochies geeft dus een nauwkeuriger beeld van de 
toestand in de rurale gedeelten en laat toe na te gaan in hoeverre het 
ontbreken van de gegevens van één o f meerdere stadsparochies het 
totaalbeeld overdreven beïnvloedt.

Het gemiddelde der stadsparochies werd ook afzonderlijk 
berekend en in grafiek gebracht. Zoals reeds kon verwacht worden, 
vertoont de grafiek meer onregelmatigheden ten gevolge van het ont
breken van sommige gegevens. O m  dit euvel een weinig te verhelpen 
werden voor de stadsparochies twee grafieken vervaardigd. D e eerste is 
opgesteld volgens de gewone méthode : totaal aantal verzuimers 
gedeeld door de bevolking der stadsparochies waarvan men over een 
antwoord beschikt. D e tweede zou men een ,,gecorrigeerde”  grafiek 
kunnen noemen. Ontbraken voor bepaalde stadsparochies de in- 
lichtingen dan werden deze ontleend aan verder afgelegen jaren. Bij- 
voorbeeld om het gemiddelde van 1848 te berekenen werden zo nodig 
ook cijfers uit 1840, 1844, 1852 o f 1854 enzv. gebruikt. Deze ont- 
leningen zullen steeds in voetnoot worden aangegeven. Het voordeel 
dat deze „gecorrigeerde” grafiek biedt, is dat men zo praktisch voor 
aile berekeningen van gemiddelden over een cijfer beschikt van aile 
stadsparochies. Hierdoor verkrijgt de grafiek reeds onmiddellijk een 
meer regelmatig uitzicht.

Het onderscheid tussen de steden en de rurale gemeenten werd 
gemaakt volgens de klassering van Heuschling uit 1841. Deze is een 
aanpassing van een oudere klassering uit 1815. Heuschling heeft de 
klassering van 1815 herzien, rekening houdend met het bevolkings- 
cijfer, de industriële activiteit en de handel (1). Het is immers niet 
louter het verschil in bevolkingscijfer of grotere concentratie der 
bevolking die een stad tôt stad maakt maar de bundeling van het aantal 
functies waarin zij voorziet en voor haarzelf en voor de omliggende 
landelijke gemeenten.

D e lijst der steden is de volgende : Brugge, Kortrijk, Oostende, 
Poperinge, Roeselare, T ielt en Ieper. A ile met meer dan tienduizend 
inwoners in 1846. Vervolgens : Diksmuide, Menen, Nieuwpoort, 
Torhout, Waasten, W ervik en Veurne, met minder dan tienduizend 
inwoners in 1846. Hierbij werden nog gevoegd : Gistel en Avelgem, 
beide hoofdplaats van een dekenij. Moeskroen werd eveneens bij de 
lijst der steden gevoegd, omdat deze gemeente in de laatste jaren der 1

(1) B. V erhaegen, Contribution à l’histoire économique des Flandres, dl II, p. 9.
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negentiende en de eerste twintigste eeuw zodanig is aangegroeid en 
wat het paasverzuim betreft beslist een urbaan karakter vertoont.

Natuurlijk blijft er het probleem der randgemeenten. Ver- 
scheidene onder hen kennen een snelle aangroei gedurende het 
laatste deel der bestudeerde période, terwijl ze bij de aanvang typisch 
landelijk zijn. Gemakshalve heeft men deze randgemeenten bij de 
landelijke gemeenten geplaatst en ze daar ook laten staan. Hetzelfde 
gebeurde met de snel groeiende centra aan de kust. Bij de bespreking 
van de grafiek zal de aandacht erop worden gevestigd, wanneer de 
invloed van de randgemeenten o f de centra aan de kust zich laat gevoe- 
len in het totaal. Eén uitzondering werd gemaakt, namelijk voor 
Mariakerke (Oostende). Deze parochie is reeds vanaf het begin der 
bestudeerde période van de andere rurale parochies onderscheiden 
door haar in verhouding groot aantal verzuimers. D e parochie werd 
dus bij de Oostendse stadsparochies gerekend om het cijfer der 
landelijke parochies niet buiten aile verhouding te doen aanzwellen. D e 
gemeente Mariakerke werd trouwens in 1899 opgeheven en haar 
grondgebied werd geannexeerd door Oostende en Stene (1).

Om  volledig te zijn werd ook telkens het gemiddelde procent van 
elk arrondissement berekend. M en gaf er de voorkeur aan de parochies 
per arrondissement en niet per dekenij te groeperen, om de volgende 
redenen. D e kaarten tonen aan dat de grenzen die de zones met een 
hoger paasverzuim af bakenen niet overeenstemmen met de grenzen der 
dekenijen. D e zonering in de praktijk wordt niet bepaald door de gren
zen van de dekenij. Hier spelen andere factoren een roi. Bovendien 
veranderen de omschrijvingen der dekenijen in het bisdom Brugge 
grondig in de loop van de 19e eeuw. Zo worden bijvoorbeeld in 1872 
de dekenijen Oostende en Roeselare opgericht. Hierdoor wordt het 
moeilijk de dekenijen onderling te vergelijken. D e arrondissementen 
daarentegen blijven gedurende de ganse période dezelfde. Enkele 
minieme grenswijzigingen niet te na gesproken. M en kan hier nog aan 
toevoegen dat de grenzen van sommige arrondissementen tamelijk 
goed overeenkomen met de grenzen van een dekenij o f van groepen 
dekenijen. Bijvoorbeeld : de dekenij Veurne en het arrondissement 
Veurne. D e dekenijen Brugge Stad, Brugge Zuid en Brugge Noord en 
het arrondissement Brugge. D e dekenijen Oostende en Gistel en het 
arrondissement Oostende. D e dekenij T ielt en het arrondissement 
Tielt. D e dekenij Roeselare en het arrondissement Roeselare. De 1

(1) Volkstelling. 1961, p. 265.
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dekenijen Poperinge en Ieper en het arrondissement Ieper. D e 
dekenijen Avelgem en Kortrijk en het arrondissement Kortrijk. De 
dekenij Diksmuide en het arrondissement Diksmuide in mindere mate. 
Kortom van 1872 af is de overeenkomst tamelijk groot en het zijn 
enkel de dekenijen Menen en Torhout die worden opgedeeld tussen de 
verschillende arrondissementen (1).

C. H e t  o p s t e l l e n  d e r  k a a r t e n

Zoals hoger reeds gezegd, werd bij het opstellen der kaarten als 
kleinste geografische eenheid de parochie verkozen en niet de dekenij of 
het arrondissement.

D it om het paasverzuim zo nauwkeurig mogelijk te localiseren 
en de reële grenzen der zones met hoger o f lager verzuim af te bakenen. 
D e keuze der gebruikte arceringen verdient daarom wel enige aan- 
dacht. Er werd getracht zo getrouw mogelijk de schakeringen in de 
rurale delen van het bisdom weer te geven en tevens de roi van de 
steden te laten uitkomen. Daarom werden op de kaarten de volgende 
arceringen gebezigd : 0,01-0,2 %  : gestippeld, 0,21-0,4 %  : horizontaal 
gestreept, 0,41-0,6 %  : schuin gestreept, 0,61-0,8 %  : verticaal ge- 
streept, 0,81-1, %  raster en +  1 %  : zwart.

Bij de dertien kaarten die aldus werden opgemaakt werden er 
nog drie gevoegd met de volgende arceringen : +  1 %  : gestippeld, 
+  3 %  : horizontaal gestreept, +  S %  : raster en +  10 %  : zwart.

W il men het procent van een bepaalde parochie terugvinden dan 
kan men altijd terecht bij tabel nr. 17.

Aldus werd een sérié van 17 kaarten opgesteld. Hierbij werden 
nog enkele andere kaarten gevoegd. Gemakshalve werden de kaarten 
van nummers voorzien.

Kaart nr. 1 : kan best een algemene overzichtskaart worden 
genoemd. Zij toont : 1) de territoriale begrenzing van het bisdom 
sedert zijn oprichting in 1834; 2) de verdeling in administratieve 
arrondissementen ; 3) de hoofdplaats van het bisdom en der provincie ; 
4) de hoofdplaatsen der administratieve arrondissementen; 5) de 1

(1) Normaal gesproken zal men bij het bestuderen van religieuze toestanden de volgen
de geografische eenheden gebruiken : de parochie, de dekenij, het bisdom. D e dekenij is 
immers de kerkelijke omschrijving, die voor het bisdom ongeveer is wat het arrondissement 
betekent voor de provincie. De grenzen der dekenijen kunnen worden gewijzigd onafhanke- 
lijk van de burgerlijke staatsoverheid. Daarom zijn de grenzen der dekenijen gemakkelijker 
aan de pastorale noden aan te passen dan die der parochies of bisdommen. In deze studie 
werd echter de parochie als basiseenheid genomen.
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hoofdplaatsen der dekenijen, volgens de verdeling zoals deze bestond 
in 1910; 6) de steden die in deze studie werden afgezonderd van de 
landelijke parochies.

Kaart nr. 2 : toont de spreiding van de bewoning en de natuur- 
lijke streken.

Kaart nr. 3 : toont : 1) de grenzen der administratieve arrondisse- 
menten; 2) de grenzen der parochies volgens de toestand op 31 
december 1910. Daar het weergeven van de namen van elke parochie 
technisch onmogelijk bleek, werden de namen vervangen door num- 
mers. D e numering geschiedde per arrondissement, eveneens om 
technische redenen. De steden werden telkens voorop geplaatst en 
hebben dus de laagste nummers. D e lijst waarop de nummers en de 
namen der parochies worden weergegeven kan men vinden in de bij- 
lagen. Dezelfde volgorde werd gebezigd bij het opstellen der tabellen 
waarin voor elke parochie het procent der non paschantes wordt aange- 
geven.

De kaarten nr. 4 tôt en met 16 : geven een overzicht per parochie 
van het procent der non paschantes op de totale bevolking. D it voor de 
jaren 1848, 1854, 1862, 1869, 1871, 1878, 1881, 1883, 1885, 1887, 1893, 
1907 en 1910. Om  technische redenen werd de gebruikte schaalver- 
deling slechts aangegeven op de eerste kaart van deze sérié, d.w.z. 
kaart nr. 4.

Kaart nr. i j ,  18, en 19 : geven een samenvattend overzicht voor 
de périodes 1848-1878, 1881-1887 en 1893-1910. Deze kaarten werden 
er bijgevoegd, omdat zij beter de roi van de steden laten uitkomen.

Zij werden samengesteld als volgt. Voor elke parochie werd het 
hoogste cijfer behouden uit elk der drie périodes. Enkel de parochies 
die meer dan 1 %  verzuimers telden werden op de kaart weergegeven.

Kaart nr. 20 : geeft de politieke kleur weer der gemeente- 
besturen, zoals deze kan worden opgemaakt uit hun houding tegenover 
het officieel en vrij onderwijs. Deze kaart werd opgesteld aan de hand 
van twee registers uit het bisschoppelijk archief te Brugge (ABB., B 
365 bis). Hierin wordt per parochie een korte beschrijving gegeven 
van het verloop van de schoolstrijd (1). Er werden drie houdingen 
onderscheiden :

1) gemeentebesturen die het vrij onderwijs actief tegenwerkten ;
2) gemeentebesturen die een neutraal standpunt innamen ; 1

(1) Zie hoofdstuk I : Beschrijving der bronnen.
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3) gemeentebesturen die het vrij onderwijs actief verdedigden en 
begunstigden.

Kaart nr. 21 en 22 : geven weer het aantal non dominicantes in 
procenten per dekenij voor de jaren 1939 en 1952 (1).

II. BESPR EK IN G  V A N  D E  G R A F IE K E N  EN  D E  
K A A R T E N

Het beschouwen van de kaarten toont aan dat men in de evolutie 
van het paasverzuim drie périodes kan onderscheiden :

1) van 1848 tôt 1878;
2) van 1881 tôt 1887;
3) van 1893 tôt 1910.
D e grens tussen de eerste période (1848-1878) en de tweede 

(1881-1887) is duidelijk afgetekend. Het volstaat de kaart van 1878 te 
leggen naast die van 1881 om dit verschil onmiddellijk te merken. In 
1881 breidt het paasverzuim zich in veel sterkere mate uit over de 
rurale gedeelten van het bisdom. D it in tegenstelling tôt de voor- 
gaande période. Vandaar deze onderverdeling.

Het is moeilijker uit te maken wanneer de tweede période 
(1881-1887) eindigt en de derde (1893-1910) begint. Toch kan 
men zeggen dat de kaart van 1887 o f 1893 meer gelijkenis vertoont 
met die van 1878 dan met die van 1881 o f 1883. Terwijl de kaarten van 
1907 en 1910 weer een aantal kenmerken vertonen die ze wezenlijk 
doen verschillen van de kaart van 1848 en 1878 en in mindere mate van 
die van 1887 en 1893. D e grens tussen de tweede en de derde période is 
dus misschien enigszins kunstmatig. D e kaarten die liggen in de drie 
périodes, vertonen echter duidelijk andere kenmerken.

D e grafiek die de evolutie van het gemiddelde procent beschrijft, 
laat deze drieledigheid niet zo goed uitkomen. Het gemiddelde 
procent geeft immers aan welk het aandeel der non paschantes is in de 
bevolking. D e kaarten daarentegen tonen aan op welke manier dit 
aandeel over het bisdom is gespreid. W elnu, het gemiddelde procent 
kan gelijk blijven terwijl de spreiding van de verzuimers grondig ver- 1

(1) De gegevens voor de kaart van 1952 werden ontleend aan : E.A. C ollard , Carte de 
la pratique dominicale en Belgique par commune.
De gegevens voor de kaart van 1939 werden ontleend aan het boek van A . V an  R o y , 
waarin een enquête wordt vermeld, gehouden in de loop van 1938 en 193g in het bisdom 
Brugge onder leiding van kanunnik K. D ubois, p. 31-33.
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andert. De grafiek die de ontwikkeling van het gemiddelde der lande- 
lijke parochies afzonderlijk beschrijft, geeft beter deze drieledige 
onderverdeling aan.

O m  in de bespreking der kaarten en van de grafieken een zekere 
orde en systematiek te brengen, worden de drie périodes afzonderlijk 
behandeld. Dezelfde reden zette er toe aan een afzonderlijke bespre
king te wijden aan de rurale en de stadsparochies. Gezien de méthode, 
waarmee het gemiddelde procent werd berekend, bepaalde onvol- 
maaktheden vertoont, zal de bespreking telkens worden ingeleid door 
een kritische nota betreffende de grafiek.

A . R u r a l e  p a r o c h i e s  

Ie Période 1848-1878.
De gemiddelden der landelijke parochies vertonen tussen 1848 en 

1878 geen onregelmatigheden te wijten aan het ontbreken van ge- 
gevens.

D e kaarten vertonen van 1848 tôt 1878 ongeveer hetzelfde 
beeld. In de rurale gedeelten van het bisdom is het aantal non paschan- 
tes zeer gering. Slechts enkele parochies tellen meer dan 1 %  ver- 
zuimers. Degenen die zich onthouden van de paascommunie moeten 
vooral gezocht worden in de steden.

In 1848 bedraagt het gemiddelde procent der landelijke parochies : 
0,29. In 1854 daalt het tôt 0,20 en in 1878 bereikt het 0,16 %  (1). 
Tussen 1848 en 1878 is er dus een lichte verbetering merkbaar. Deze 
vermindering van het aantal verzuimers is waar te nemen op de 
kaarten. Tussen 1848 en 1878 neemt het aantal parochies waar geen 
verzuimers geteld worden toe. Een zone van zulke parochies tekent 
zich af in het gebied tussen Veurne, Oostende, Ieper en Poperinge. 
Deze zone is reeds enigszins zichtbaar in 1848. Haar grootste uitge- 
strektheid bereikt zij in 1871. Er mag hier wel worden bijgevoegd dat 
de parochies in deze gebieden zeer weinig inwoners tellen. D e pastoors 
konden zich dus goed rekenschap geven van de toestand. Het aantal 
parochies met ,,omnes paschaverunt”  neemt 00k toe — ■ zij het in 
mindere mate —  tussen Oostende, Brugge en Knokke en tussen 
Roeselare, Tielt en Kortrijk. Kortom er doet zich een nivellering voor 
over de landelijke delen van het bisdom. D e oneffenheden worden 1

(1) Betrekt men enkel de bevolking van 15 jaar en ouder in de berekening dan worden 
de gemiddelden :
1848 : 0,43 % , 1854: 0,29 % en 1878 : 0,24 % .
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weggewerkt. M et als gevolg dat in 1878 220 van de 229 rurale pa- 
rochies, waarover men gegevens bezit, ofwel geen ofwel minder dan 
o,s %  verzuimers tellen. Slechts drie landelijke parochies hebben in 
1878 meer dan 1 %  non paschantes.

Enkele rurale parochies tellen gedurende de période 1848-1878 
meer dan 1 %  verzuimers. In het arrondissement Brugge de parochies : 
Aartrijke, Assebroek en Koolkerke in 1848. Hoeke in 1862 en 1869 en 
Blankenberge in 1878. In het arrondissement Ieper : Passendale van 
1848 tôt 1869. Mesen en Wulvergem in 1848. Ten Brielen van 1854 
tôt 1871. En Westnieuwkerke in 1869. In het arrondissement Kortrijk : 
Gijzelbrechtegem in 1848. Rollegem van 1848 tôt 1854. Harelbeke in 
1862. Luingne in 1871 en Dottenijs in 1878. In het arrondissement 
Oostende : Molendorp in 1862 en 1878. Stene en Lombardzijde in 
1862. Tenslotte in het arrondissement Roeselare : Gits in 1848 en 1854.

T e  Passendale en te Gits zijn een aantal Stevenisten voor dit hoge 
cijfer verantwoordelijk. T e  Rollegem eveneens Stevenisten maar 00k 
een aantal Calvinisten. T e  Luingne en Dottenijs protestanten. M olen
dorp, waar het cijfer in 1862 : 3,45 %  en in 1878 : 5,28 %  bedraagt, 
telt zijn verzuimers vooral onder de ,,nautae et navigantes” . In Aart
rijke treft men een aantal personen aan die het gebrek aan klederen als 
voorwendsel aanwenden om hun pasen niet te moeten houden. T e 
Gijzelbrechtegem is het een troep bedelaars die het cijfer tijdelijk 
omhoog jaagt. En te Hoeke zijn de doeaniers er niet toe te bewegen 
hun paasplichten te volbrengen. Voor de andere parochies kon niet 
uitgemaakt worden waarom het cijfer zoveel verschilde van dit der 
overige rurale parochies.

2e Période 1881-1887
Voor 1881, 1883 en 1887 beschikt men over voldoende gegevens 

om tôt een betrouwbaar gemiddelde te komen. Dit is niet het geval voor 
1885. Een blik op de kaart zal dit onmiddellijk verduidelijken. Voor het 
arrondissement Veurne, bijvoorbeeld, beschikt men slechts over in- 
lichtingen betreffende twee parochies. Het arrondissement Veurne had 
in 1881 en 1883 een groot aantal parochies met meer dan 1 %  verzui
mers. Hetzelfde moet worden gezegd van het arrondissement Ieper. 
En er zijn eveneens minder gegevens voorhanden over het arrondisse
ment Kortrijk in 1885 dan in 1881 en 1883.

Daaruit moet men besluiten dat het berekende gemiddelde der 
rurale parochies voor 1885 waarschijnlijk te laag is. D it is echter niet zo 
belangrijk want voor 1887 beschikte men over voldoende inlichtingen
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om een behoorlijke vergelijking te maken met 1881 en 1883. De daling 
van het gemiddelde in 1887 moet niet worden toegeschreven aan het 
ontbreken van gegevens.

In 1881 is er een gevoelige vermeerdering merkbaar van het 
getal der non paschantes in de rurale parochies. Het gemiddelde 
bedroeg in 1878 : 0,16 % . In 1881 daarentegen 0,79 en in 1883 : 
0,82 % . Vanaf 1885 neemt het weer af tôt 0,54 % en de vermindering 
zet zich door in 1887 : 0,41 %  en in 1893 : 0,35 %  (1). Toch is het 
gemiddelde in 1887 en 1893 nog ruim dubbel zo groot als in 1878.

De uitbreiding van het verzuim over de rurale gebieden van het 
bisdom laat zich het best voorstellen door een vergelijking te maken 
tussen het jaar 1878 en het jaar 1883. Voor 1878 beschikt men over de 
gegevens van 229 der 238 Iandelijke parochies. Voor 1883 over de 
cijfers van 232 der 238 rurale parochies. In 1878 zijn er 93 parochies 
waar iedereen zijn pasen houdt en 127 parochies hebben een procent 
verzuimers dat minder is dan 0,5. O f, zoals reeds gezegd, 220 van de 
229 parochies hebben ofwel geen ofwel —  0,5 %  non paschantes. In 
1883 is het aantal parochies waar iedereen zijn paasplichten vervult 
geslonken tôt 13 van de 232. Terwijl 84 van de 232 een cijfer hebben 
met +  1 % . D e verschuiving is het meest opvallend in de arrondisse - 
menten Oostende, Diksmuide, Veurne, Ieper en Brugge. In mindere 
mate in Kortrijk en in nog mindere mate in Roeselare en Tielt. De 
volgende tabel geeft dit weer : 1

R u r a l e  P a r o c h ie s

Arrond.

omnes

1878

+  1 % omnes

1883

+  1

Brugge 10 1 2 iS
Diksmuide 16 0 2 12
Ieper 14 0 0 19
Kortrijk 18 1 2 7
Oostende 12 1 0 18
Roeselare S 0 3 1
Tielt 9 0 4 1
Veurne 9 0 0 11

(1) Bevolking 15 jaar en ouder : gemiddelden : 1881 : 1,18 % , 1883 : 1,22 % , 1885 : 
0,78 % , 1887 : 0,62 % en 1893 : 0,53 % .
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O p de kaarten kan men inderdaad constateren dat het verzuim 
toeneemt in een gebied dat ongeveer overeenkomt met de Polder- 
streek. Daarbij nog het Ieperse en de streek rond Kortrijk. Het ver- 
dient wel te worden aangestipt dat deze parochies in de Polderstreek 
en rond Ieper in de période 1848-1878 uitblonken door het bijna totaal 
ontbreken van verzuimers.

Enkele landelijke parochies vallen op door hun hoge cijfers. In het 
arrondissement Oostende treft men 5 parochies aan die in de période 
1881-1887 minstens eenmaal meer dan 5 %  halen. (Zie kaart nr. 18). 
Naast Molendorp, dat in de voorgaande période reeds hoge cijfers 
vertoonde, zijn dit Moere, Slijpe, Leffinge en Wilskerke. In 4 andere 
arrondissementen telt men telkens één landelijke parochie met +  5 % . 
In Brugge : Blankenberge. In Diksmuide : Lo. In Ieper : Oostvleteren 
en in Veurne Houtem. Geen enkele der rurale parochies van de drie 
overige arrondissementen, Kortrijk, Roeselare en Tielt, raakt boven 
5 %  in de période 1881-1887.

Rond 1887 schijnt de rust te zijn weergekeerd. D e kaart van 1887 
lijkt althans meer op die van 1878 dan op die van 1881 o f 1883. Toch 
daalt het gemiddelde procent niet terug tôt het peil van 1878. Zowel in 
1887 als in 1893 bedraagt het nog ruim het dubbele van 1878. Het 
verzuim schijnt zich nu definitief te hebben vastgezet in bepaalde 
zones. De randgemeenten van Oostende en Brugge vormen op de 
kaart een zwarte vlek die niet meer zal verdwijnen. Rond Blankenberge 
kan men eveneens een aantal parochies opmerken die meer dan 1 %  
verzuimers tellen. Verder ontwikkelt zich een zone langsheen de 
grens met Frankrijk en de provincie Henegouwen, van Dranouter over 
Menen en Moeskroen naar Avelgem  toe.

3e Période 1893-1910
De gemiddelden van 1893 en 1907 mogen als voldoende betrouw- 

baar beschouwd worden. Het procent van 1910 is te laag, omdat de 
gegevens ontbreken voor een aantal parochies gelegen in bepaalde 
zones waar het verzuim tussen 1893 en 1910 sterk is toegenomen.

Zoals reeds gezegd, is de grens tussen 1887 en 1893 enigszins 
kunstmatig. In 1893 zijn de laatste gevolgen van de schoolstrijd blijk- 
baar uitgewoed. Het laagste gemiddelde wordt bereikt sedert 1883, 
namelijk 0,35 % . Er is reeds op gewezen dat dit gemiddelde echter nog 
het dubbele bedraagt van dit in 1878 (1). 1

(1) Bevolking 15 jaar en ouder : gemiddelden : 1893 : 0,53 % , 1907 : 1,43 % en 1910 : 
i , i o  % .
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D e zones met een hoger verzuim, die reeds merkbaar waren op de 
kaart van 1887, blijven bestaan. In deze zones neemt het aantal ver- 
zuimers toe tussen 1893 en 1910. D it heeft voor gevolg dat het ge- 
middelde procent der landelijke parochies van 0,35 in 1893 weer stijgt 
tôt 0,94 in i9°7 en 0,72 %  in 1910. O p het einde der bestudeerde 
période worden dus de hoogste cijfers van 1881-1887 weerom geëve- 
naard.

Een vergelijking van de kaart van 1893 met die van 1907 en 1910 
levert het volgende op.

Het verzuim in de parochies rond Oostende, Brugge en Kortrijk 
heeft zich gehandhaafd of is toegenomen. De volgende cijfers geven 
hiervan een beeld.

Rond Brugge :

Assebroek 1893 : 0,27 % 1910 : 1,82 %
St.-Kruis 1893 : 2,06 1910 : 1,08
St.-Michiels 1893 : 1.73 1907 i .74
St.-Pieter 1893 : 0,74 1907 M i
Koolkerke : 1887 : 1,54 

Rond Oostende :

1907 5,43

Molendorp 1887 : 7,19 % 1907 6,66 %
Stene 1893 : 1,20 1907 : 12,20
Snaaskerke 1893 : 1,20 1910 1,27
Oudenburg : 1893 : 0,70 

Rond Kortrijk :

1910 i .3 i

Harelbeke 1887 : 2,07 % 1893 4,13 %  en 1907 : 5,06 %
Heule 1893 : 0,08 1907 2,06
Bissegem 1887 : 0,08 1910 1,42
Zwevegem 1893 : 0,57 1907 i . 4 i

Verder breidt het verzuim zich uit langsheen de kust, vooral rond 
Blankenberge en Zeebrugge.

Bijvoorbeeld :

Blankenberge 1887 : 3,96 % 1907 10,43 %
Zeebrugge 1907 14,29
Heist 1893 : 0,86 1907 4,45
Uitkerke 1893 : 1,30 1910 4.38
Wenduine 1887 : 0,31 1907 1,09
Lissewege 1893 : 0,62 1910 2,26



Eveneens tussen Nieuwpoort en Oostende : 

Middelkerke : 1887 : 0,65 %  1910 : 3.29 %
Westende : 1887 : 0,13 1910 : i .39
En verder naar Frankrijk toe : 
St.-Pieters-Panne : 1907 : 3.90 %
Adinkerke : 1893 : 0,45 1910 : 1,80

In de zone langsheen de grens met Frankrijk en Henegouwen 
neemt het verzuim eveneens aanzienlijk toe.

Bijvoorbeeld :

Herzeeuw 1887 0,20 % 1907 13,66 %
Rekkem 1893 2,59 1907 5,59
Dottenijs 1893 1,20 1907 4,01
Spiere 1893 0,96 1910 7,12
Luigne 1893 0,58 1910 2,27
Helkijn 1893 o,77 1907 2,34
Komen 1893 1,12 1907 7,43
Mesen 1883 1,65 1907 3,54
Ploegsteert 1893 o,93 1910 2,01
W  estnieuwkerke 1887 2,67 1910 2,32

Hoe onvolmaakt deze cijfers ook mogen zijn, zij tonen toch klaar 
aan dat er in deze gebieden beweging gekomen is.

B. S t a d s p a r o c h i e s  

I e Période 1848-1878
Zoals hoger reeds is gezegd verloopt de grafiek die de evolutie van 

het gemiddelde der stadsparochies beschrijft, niet zo gelijkmatig als die 
der landelijke parochies afzonderlijk. D it ligt aan twee oorzaken. D e 
meeste verzuimers zijn te vinden in de steden. Ontbreken de gegevens 
van één of meer stadsparochies met een groot aantal verzuimers dan 
wordt het gemiddelde hierdoor kunstmatig beïnvloed. Een andere oor- 
zaak is dat de pastoors der grote stadsparochies zich dikwijls moeten 
vergenoegen met een schatting. Indien de schatting gevoelig verschilt 
van de vorige jaren wordt de kans op onregelmatigheid groter.

O m  het eerste euvel te verhelpen werd een ,,gecorrigeerde” 
grafiek opgesteld, die een regelmatiger verloop kent. Zo is het lage cijfer 
van 1854 op de niet-gecorrigeerde grafiek te wijten aan het ontbreken 
van gegevens uit de stadsparochies van Brugge, Kortrijk en Menen. 
Het lage gemiddelde van 1862 daarentegen is te wijten aan de opgave
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van een geringer aantal verzuimers in de Sint-Pieter en Paulus- 
parochie te Oostende. D e piek van 1869, die 00k nog op de gecorri- 
geerde grafiek merkbaar is, komt voort uit de plotse verhoging van het 
cijfer der O.-L.-Vrouwparochie te Oostende en de St.-Annaparochie 
te Brugge.

Volgens de gecorrigeerde grafiek bedraagt het gemiddelde in 
1848 : 3,63 % , in 1854 : 3,64 %  in 1862 : 3,33 % , in 1869 : 4,13 % in 
1871 : 3,51 %  en in 1878 : 4,68 %  (1). Tussen 1848 en 1878 doen er 
zich blijkbaar geen spectaculaire veranderingen voor. Men kan 
veronderstellen dat in de steden reeds van ±  1870 een toename van het 
aantal verzuimers is waar te nemen. Rond x 878 is deze stijging in een 
meerderheid van stadsparochies merkbaar.

Het overwicht van de steden op de rurale parochies is duidelijk. 
Het gemiddelde procent van aile parochies van het bisdom (rurale en 
stadsparochies samen) bedraagt in 1848 : 1,06 % . Tegenover 0,29 % 
voor de rurale parochies afzonderlijk. In 1869 : 1,42 %  tegenover : 
0,14 %  en in 1878 : 1,07 %  tegenover 0,16 %  (2). Kaart nr. 17 geeft een 
goed beeld van dit stedelijke overwicht.

Onder de steden zijn vooral van belang Brugge, Ieper, Kortrijk, 
Menen, Moeskroen, Nieuwpoort en Oostende. T e  Brugge bijvoor- 
beeld liggen de cijfers der verschillende parochies voor de période 
1848-1878 als volgt (2). Deze van de St.-Annaparochie schommelen 
tussen 10 en 20 % . D e zes overige parochies hebben cijfers die 1 2 3

(1) Vijftien jaar en ouder : 1848 : 5,28 % , 1854 : 5,16 % , 1862 : 4,76 % , 1869 : 5,91 % , 
1871 : s,02 % en 1878 : 6,99 % .
In de gecorrigeerde grafiek bezit men voor 1848 gegevens voor aile stadsparochies. Ont- 
leningen werden gedaan voor Brugge St.-Salvator aan 1840, Brugge St.-Anna : 1862. 
Ieper St.-Martinus : 1845, St.-Pieter : 1842, St.-Niklaas : 1854. Waasten : 1854. Menen, 
St.-Vedastus : 1840. Nieuwpoort : 1854.
Voor 1854 gegevens uit aile stadsparochies. Ontleningen : Brugge St.-Salv. : 1840, O .-L.-V . : 
1848, St.-Anna : 1862. Ieper, St.-Pieter : 1862. Kortrijk, St.-Martinus : 1848. Menen, 
St.-Ved. : 1862.
Voor 1862 gegevens voor aile stadsparochies. Ontleningen : Brugge, St.-Salv. : 1840, 
O .-L.-V . : 1848, Maria-Magdalena : 1869. Ieper, St.-Martinus : 1855. Kortrijk, St.-Mart. : 
1869. Nieuwpoort : 1854.
Voor 1869 gegevens voor aile stadsparochies. Ontleningen: Brugge, St.-Salv.: 1871, 
O .-L.-V . : 1871, St.-Walb. : 1871. Torhout : 1871. Ieper, St.-Mart. : 1871. Wervik, 1862. 
Kortrijk, O .-L .-V . : 1871. Veume, St.-Walb. : 1871. Nieuwpoort : 1871.
Voor 1871 gegevens voor aile stadsparochies. Ontleningen : Brugge St.-Jacob : 1869. 
Wervik : 1862. Menen St.-Ved. : 1869. Moeskroen : 1869. Tielt : 1869.
Voor 1878 gegevens uit aile stadsparochies, behalve : Wervik en Kortrijk St.-Elooi. Ont
leningen : Brugge St.-Anna : 1874. Kortrijk St.-Mart. : 1871., O .-L.-V . : 1871.

(2) Bevolking 15 jaar en ouder : 1848 : 1,55 % , 1869 : 2,01 % en 1878 : 1,60 %.
(3) Met de Begijnhofparochie (90 zielen) der stad Brugge, waarvan men maar twee 

rapporten heeft teruggevonden, beide met „omnes paschaverunt” , werd in de bespreking geen 
rekening gehouden.
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variëren tussen i en 8 % . T e  Ieper hebben drie van de vier parochies 
een cijfer dat schommelt tussen i en 7 % . D e St.-Jakobsparochie vormt 
een uitzondering, daar zij van 1848 tôt 1871 minder dan 1 %  telt. D e 
parochies St.-Martinus en O .-L.-Vrouw  te Kortrijk tellen van 2 tôt 
9 %  verzuimers. D e St.-Rochusparochie die vanaf 1862 mee op de 
kaart verschijnt telt rond 1 %  non paschantes. T e  Oostende schomme- 
len de cijfers der parochies tussen 4 en 13 % . D e parochie van O .-L .- 
Vrouw vertoont in 1869 een uitzonderlijk hoog procent : 32 % . 
Mariakerke eveneens in 1878 : 24 % . T e  Menen ligt het procent tussen 
4 en 8. In Moeskroen tussen 1 en 3. Nieuwpoort varieert tussen 
1 en 6 % , met een uitzonderlijk laag cijfer in 1878 : 0,16 %.

In de andere steden is het aantal verzuimers minder groot. 
Nochtans liggen de procenten in sommige gevallen hoger dan die der 
omringende rurale parochies. Diksmuide is hiervan een goed voor- 
beeld. Het procent schommelt voor de période 1848-1878 tussen 
0,80 en 1,7 % . D e stad steekt echter duidelijk a f tegenover de om
ringende parochies die geen of zeer weinig verzuimers tellen. Hetzelfde 
geldt in mindere mate voor Veurne. Waasten onderscheidt zich 
eveneens van de omliggende parochies. Voor W ervik beschikt men 
over minder gegevens. Deze wijzen echter in dezelfde richting. 
Poperinge en Roeselare onderscheiden zich vanaf 1878 eveneens van de 
omliggende parochies. Torhout en Tielt sporadisch. Avelgem, 
Gistel en Izegem daarentegen verschillen niet noemenswaardig. 2

2e Période 1881-1887

In deze période geven de gemiddelden van 1881, 1883 en 1887 
vrij goed de werkelijkheid weer. M en merkt dit aan het geringe verschil 
tussen de niet-gecorrigeerde en de gecorrigeerde grafiek. Het cijfer van 
1885 op de niet gecorrigeerde grafiek is enigszins overdreven, omdat de 
gegevens van 15 der 40 stadsparochies ontbreken. Vult men de ont- 
brekende gegevens aan met inlichtingen uit 1883 dan bekomt men in 
plaats van 9,05 %  8,05 % . Vult men ze aan met cijfers uit 1887 dan be
komt men 8,24 % . M en mag aannemen dat deze gecorrigeerde cijfers 
een beter beeld geven van de toestand. Voor 1893 was het niet mogelijk 
een verbeterd cijfer te berekenen wegens het weinige materiaal uit deze 
période.

Tussen 1881 en 1887 is er in de stadsparochies eveneens een 
duidelijke toename van het aantal verzuimers te noteren. D e ge
corrigeerde gemiddelden zijn voor 1871 : 3,51 % , 1878 : 4,68 % ,
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1881 : 5,31 % , 1883 : 6,84 % , 1885 : 8,24 %  en 1887 : 7,75 %  (1). In 
vergelijking met de evolutie der rurale parochies kan men voor- 
opstellen dat de toename voor de période 1881-7 reeds iets vroeger 
begint maar geleidelijker aangroeit en langer aanhoudt.

In 1869 bedraagt het gemiddelde procent voor het bisdom 
(rurale en stadsparochies samen) 1,42 % , in 1878 : 1,07 % . In 1881 is 
het daarentegen gestegen tôt 2,30 %  en in 1883 tôt 2,79 %  (2). Ook in 
deze période behouden de steden hun overwicht op de landelijke 
parochies. Dit illustreert kaart nr. 18, die een overzicht geeft van de 
hoogste cijfers bereikt in de période 1881-1887. Toch moet men in 
1881 en 1883 een vermindering bespeuren van het verschil tussen de 
gemiddelden van het ganse bisdom en die der landelijke parochies 
afzonderlijk. In 1869 maakt het gemiddelde der rurale parochies 
slechts 1/10 uit van het gemiddelde van het hele bisdom, en in 1878 
slechts 1/7. Het aandeel der landelijke parochies neemt in 1881 en 1883 
toe tôt ±  1/3. Dat wil zeggen dat de relatieve toename van het aantal 
verzuimers in de rurale parochies groter is dan in de stadsparochies in 
de jaren 1881 en 1883.

M en kan zeggen dat de toename in de steden, die in de vorige 
période opvielen door hun relatief groot aantal verzuimers, niet zo 
spectaculair is. D e meeste parochies van Brugge, Kortrijk, Menen, 
Ieper en Moeskroen, vertonen in 1881 en 1883 cijfers, die wanneer men 
ze globaal vergelijkt met die uit de voorgaande période, niet zo erg de 
hoogte ingaan. D e parochie van St.-Franciscus te Menen misschien 
uitgezonderd. In 1878 telt deze 4,72 % . In 1881 : 5,93 en in 1883 : 
13.55 %•

D e stad Oostende vormt eveneens een uitzondering op deze regel. 
A ile parochies vertonen hier, zij het in 1881 of in 1883, een gevoelige 1 2

(1) Bevolking 15 jaar en ouder : 1871 : 5,02 % , 1878 : 6,99 % , 1881 : 7,94 % , 1883 : 
10,23 % . 1885 : 12,04 of 12,33 % . (1893 • 12,75 %)•
Bij de gecorrigeerde gemiddelden beschikt men in 1881 over gegevens voor aile stads
parochies behalve voor Kortrijk O .-L .-V . Ontleningen : Moeskroen Risquons-Tout : 1883. 
Voor 1883 gegevens voor aile stadsparochies behalve Kortrijk O .-L .-V . Ontleningen : 
Wervik : 1881.
Voor 1885. Aangevuld met de cijfers van 1883. Gegevens voor aile stadsparochies behalve 
voor Wervik en Kortrijk O .-L.-V. Aangevuld met de cijfers van 1887. Gegevens voor aile 
stadsparochies behalve voor Torhout, Ieper St.-Martinus, St.-Niklaas, Menen St.-Franc. en 
Moeskroen Risquons-Tout. Voor Kortrijk St.-Martinus werd het cijfer van 1890 genomen. 
Voor 1887. Gegevens voor aile parochies behalve voor Torhout, Ieper St.-Mart., St.-Nikl., 
Menen St.-Franc. Moeskroen Risq.-Tout. Ontleningen : Kortrijk St.-Mart. : 1890. Moes
kroen Montaleux : 1885. Gistel : 1885.

(2) Bevolking 15 jaar en ouder: gemiddelden : 1881 : 3,43 % , 1883 : 4,17 % , 1883: 
4,82 % , 1887 : 3,83 %  en 1893 : 4,21 % .
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toename van het percentage. Zo bijvoorbeeld St.-Petrus en Paulus telt 
in 1883 : 22,5s %  tegenover 9,12 %  in 1878 en 8,24 %  in 1881. D e 
parochie van O .-L.-Vrouw  bereikt in 1881 : 45,10 %  en Mariakerke in 
1883 : 40,83 %.

Een aantal kleinere steden kennen een gevoelige vermeerdering 
van het aantal verzuimers. Deze steden zijn gelegen in gebieden waar 
het verzuim 00k in de rurale parochies toeneemt. Bijvoorbeeld : 
Diksmuide, Gistel, Veurne, Avelgem  en Waasten. Diksmuide telt in 
1878 : 0,93 %  en in 1881 : 3,88 % . Gistel : 1878 : 0,22 % , in 1881 : 
2,25 % . Veurne, St.-W alburga : 1878 : 0,34 % en in 1881 : 1,24 % . 
Veurne, St.-Niklaas loopt van 1,15 %  in 1871 op tôt 8,15 %  in 1878 en 
16,28 %  in 1881. Avelgem : 1878 : 0,64 en 1881 : 5,25 % . En Waasten, 
0,85 %  in 1878 en 2,83 %  in 1881.

In Roeselare, Izegem, T ielt en Torhout is daarentegen geen 
aanzienlijke vermeerdering te bespeuren. Uitzondering dient gemaakt 
voor de St.-Amandsparochie te Roeselare. W aar zij in 1878 nog 0,57 %  
aangeeft, loopt dit cijfer in 1881 op tôt 1,23 % .

In tegenstelling tôt het gemiddelde der rurale parochies dat van 
0,82 %  in 1883 daalt tôt 0,41 %  in 1887 en tôt 0,35 %  in 1893, blijfthet 
gemiddelde der stadsparochies in 1887 hoger dan in 1881 en 1883. Het 
ongecorrigeerde cijfer van 1893 ligt zelfs nog hoger, 8,52 % . Het 
algemeen gemiddelde van het ganse bisdom blijft dan 00k in 1887 en 
1893 ongeveer hetzelfde peil behouden als in 1881 en 1883. In 1881 
bedraagt het 2,30 % , in 1883 : 2,79 %  in 1887 : 2,56 %  en in 1893 : 
2,82 % . Het aandeel der rurale parochies in het algemeen gemiddelde 
loopt terug van ±  1/3 in 1881 en 1883 tôt 1/6 in 1887 en 1/8 in 1893. 
Het aantal verzuimers in de steden is dus in 1887 en 1893 minstens 
hetzelfde gebleven en zelfs hier en daar toegenomen.

3e Période 1893-1910

Zoals hoger reeds is vermeld, werd voor 1893 00k geput uit de 
gegevens van 1890. Niettegenstaande deze aanvullingen blijft men toch 
in het duister tasten omtrent 14 der 41 stadsparochies. Een verdere 
correctie van het gemiddelde was niet mogelijk wegens het karige 
materiaal in de période 1890-9. Het cijfer —  8,52 %  —  is slechts bij 
benadering juist. D e cijfers van 1907 : 6,03 %  ; en 1910 : 7,73 %  ; 
zelfs het gecorrigeerde cijfer van 1907 : 7,36; en van 1910 : 7,53 % ; 
zijn beslist te laag. Immers in 1907 en 19x0 beschikt men over te 
weinig gegevens der Oostendse stadsparochies, wat het gemiddelde 
gevoelig vermindert. Daarom werd de volgende verbetering door-
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gevoerd. Berekent men het gemiddelde van 1907 met de cijfers 
die in 1893 in Oostende worden verstrekt over het aantal verzui- 
mers, dan bekomt men een gemiddelde van 9,72 % . Men kan ver- 
moeden dat dit cijfer de werkelijkheid dichter benadert. Voor 1910 
wordt het gemiddelde dan 8,95 % .

M et deze gecorrigeerde gemiddelden ziet de evolutie er dan uit als 
volgt 1883 : 6,84 % , 1885 : 8,24 % , 1887 : 7,75 %  en 1907 : 7,36 %  en 
1910 : 7,53 % . M et Oostende inbegrepen 1907 : 9,72 %  en 1910 : 
8,95 %  (1). Sinds de schoolstrijd is het aantal verzuimers in de stads- 
parochies niet meer verminderd. Er is integendeel een toename waar te 
nemen in de période 1887-1910.

Voor het ganse bisdom blijft het gemiddelde ongeveer constant, 
1893 : 2,82 % , 1907 : 2,45 %  en 1910 : 2,77 % . D e cijfers van 1907 en 
1910 zijn echter te laag. Betrekt men de gegevens van Oostende voor 
1893 in de berekening van het gemiddelde van 1907 en 19x0 dan 
bekomt men de volgende cijfers : 1907 : 3,37 % , 1910 : 3,47 %  (2) (3). 
Kaart nr. 19 (1893-1910) toont het duidelijk het blijvend overwicht der 
steden in deze période aan.

T e  Brugge tonen 6 van de 7 parochies een vermeerdering van het 
cijfer tussen 1887-19x0. Voor de zevende parochie is in 1907 en 1910 
geen cijfer beschikbaar. Twee parochies vallen op door een aanzien- 
lijke toename. St.-Gillis : 1887 : 1,11 %  en 7,39 in 1907. En de parochie 
St.-Maria-Magdalena : 1893 : 1,96 %  en 8,57 %  in 1910.

T e  Kortrijk vertonen verscheidene parochies eveneens een 
status-quo of een toename. Vooral dient te worden opgemerkt het 
cijfer van de parochie St.-Elooi en dit reeds vanaf 1887. Aldus : 
1885 : 3,24 % , 1887 : 9,34 %  en 1907 : 15,11 % . Het begincijfer van de 
parochie St.-Jan-Baptist, die voor het eerst in 1907 op de kaart ver- 
schijnt is eveneens hoog : 7,25 % .

T e  Menen blijven de St.-Vedastus- en St.-Franciscus-parochie 1 2 3

(1) Bevolking 15 jaar en ouder : 1883 : 10,23 % , 1885 : 12,33 % , 1887 : 11,60 % , 1907 : 
u , 11 en 1910 : 11,48. Met Oostende : 1907 : 14,82 % en 1910 : 13,63 % .
In de gecorrigeerde grafiek van 1907 beschikt men over een cijfer voor aile stadsparochies 
behalve voor : Waasten en Oostende St.-Piet. en Paul., Mariakerke; O .-L .-V . en St.-Jozef. 
Ontleningen : Brugge St.-Walb. : 1893. Kortr. St.-Mart. : 1910. Menen St.-Jozef: 1910. 
Ontleent men voor Oostende de cijfers van 1893, dan beschikt men voor aile stadsparochies 
van Oostende over een cijfer.

(2) In het Rapport présenté par M. le Chanoine Stroom : Le culte eucharistique au 
diocèse de Bruges op het X Ie Congrès eucharistique international, Bruxelles, 13-17 juillet 1898, 
Brussel, 1899, p. 131, worden voor 1898 opgegeven 22.000 non paschantes op een christelijke 
bevolking van 750.000, d.w.z. : 2,93 % . Dit procent bevestigt de hierboven geschetste 
ontwikkeling (zie fig. nr. 4).

(3) Bevolking 15 jaar en ouder : gemiddelden : 1893 : 4,21 % , 1907 : 3,74 % en 1910 : 
4,22 % . Met Oostende : 1907 : 5,13 % , 1910 : 5,29 % .

95



eveneens hun peil uit de jaren 1881-1887 bewaren. Hier 00k moet het 
hoge cijfer van de St.-Jozefsparochie opgemerkt worden. Deze 
parochie telt vanaf 1907 mee op de kaart. M en beschikt voor dat jaar 
echter over geen gegevens. In 1910 bedraagt het procent van deze 
parochie : 33,82 %.

Oostende is een enigszins speciaal geval. Voor 1893 beschikt men 
slechts over een schatting gemaakt door de deken van Oostende. Deze 
schatting, omgerekend over de verschillende parochies, benadert 
tamelijk goed de gegevens van 1887 en zelfs 1885. In 1907 kent men 
slechts het cijfer van één parochie, namelijk deze van St.-Antonius van 
Padua. Deze parochie verschijnt voor de eerste maal in 1907 en toont 
zowel in 1907 (3,18 % ) als in 1910 (3,12 % ) een laag cijfer dat afsteekt 
tegen de procenten die men in Oostende gewoon is.

In 1910 beschikt men slechts over inlichtingen betreffende twee 
parochies. Het cijfer van die van St.-Antonius van Padua, zoals reeds 
werd gezegd, en het procent van de St.-Jozefsparochie. D it bedraagt 
33>10 %  en toont dus grote overeenkomst met het procent van 1893 en 
met dit van de overige parochies van Oostende.

In Ieper vermeerderen sommige parochies in 1907 en 1910 
tegenover 1881-1887 terwijl andere verminderen. Diksmuide en 
Nieuwpoort kennen cijfers in 1907 en 19x0 die hoger liggen dan in de 
période 1881-1887. Poperinge en Roeselare behouden ongeveer het 
status-quo. Terwijl in Veurne het procent der St.-Niklaas-parochie, 
dat het uitzonderlijke cijfer van 16,28 %  bereikte in 1883, geleidelijk 
daalt tôt 5,05 in 1887 en 3,04 %  in 1910. In de St.-Walburgaparochie 
kan men een omgekeerde beweging waarnemen. 1881 : 1,24 %  en 1907: 

4.03 %•
T e  Tielt worden in 1907 en 1910 procenten gehaald die weerom 

het peil van 1883 overtreffen. En in 1907 en 1910 heeft Izegem zich 
eveneens een plaats onder de steden verworven door van 0,47 %  in 
1893 over te stappen naar 2,62 %  en 1,24 %  in de twee parochies in 
1907. W ervik vertoont eveneens tussen 1887 en 1910 een flinke stij- 
ging : 1887 : 1,70 %  en 1910 : 5,01 % .

Opmerkelijk is echter wel de aanzienlijke toename van aile 
parochies van Moeskroen tussen 1885 en 1910. D e parochie van Moes- 
kroen zelf (St.-Bartholomeus) telt in 1885 : 2,93 %  en in 1910 : 
11,71 % . Deze van Risquons-Tout : 1,23 %  in 1878 en 6,64 %  in 1910. 
Deze van Montaleux telde in 1885 reeds 18,84 %  en blijft op 18,18 %  
staan in 1910. D e nieuwe parochie van L e Tuquet verschijnt in 1907 
met 17,49 %  °P de kaart en in 1910 : 17,75 %•

96



D e aangroei van het aantal verzuimers in Moeskroen en het hoge 
cijfer dat de nieuwe parochies van Menen en Kortrijk, die opgericht 
zijn tussen 1893 en 1910, voorleggen, mag dus wel het meest treffende 
verschijnsel van deze laatste période worden genoemd. Zoals hierboven 
reeds werd aangetoond, is deze toename van het aantal verzuimers in 
Moeskroen en Menen een beweging die tezamen verloopt met de 
aangroei van het verzuim in de belendende parochies langsheen de 
Franse grens.

III. GESLACH T, LEEFTIJD, SO CIALE KLASSEN EN
BEROEPEN

A . GESLACHT EN LEEFTIJD 

i . Geslacht

O m  een overzicht te kunnen geven van de manier waarop 
het paasverzuim is verdeeld over de mannelijke en vrouwelijke 
bevolking moet men beschikken over twee basisgegevens. Vooreerst 
het juist aantal mannen en vrouwen in het bisdom. Vervolgens het juist 
aantal mannen en vrouwen dat de paasplichten niet onderhield.

De volkstellingen verschaffen inlichtingen over het aantal mannen 
en vrouwen in de provincie West-Vlaanderen (1). Het is echter niet 
nodig gedetailleerde cijfers mee te delen. Het is voldoende te weten 
dat de totale bevolking praktisch in twee gelijke delen wordt verdeeld 
door het onderscheid in geslacht. Weliswaar is er een licht overwicht 
van de vrouwelijke bevolking in West-Vlaanderen. D it overwicht is 
echter zeer gering en mag verwaarloosd worden (2).

Het juiste aantal mannen en vrouwen dat de paasplicht ver- 
zuimde, is echter niet gekend. M en mag niet vergeten dat de pastoors 
door geen enkel voorschrift der statuten verplicht werden om het 
geslacht der verzuimers mee te delen. De gegevens omtrent het 1 2

(1) De verdeling van mannen en vrouwen over de totale bevolking in West-Vlaanderen 
is als volgt :

Mannen Vrouwen
1846: 315.695 327-309
1866 : 319.188 323.029
1890: 367-093 371-349
1910: 432.462 441.673

B. V erhaegen, Contribution à l'histoire économique des Flandres, dl II, p. 8, 68, 122 en 182.
(2) In 1846, wanneer het overwicht van het aantal vrouwen het grootst is, bedraagt het 

aantal vrouwen in het totaal niet meer dan 50,9 % .
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geslacht der verzuimers werden verzameld langs indirecte aanduidin- 
gen als namen, beroepen en dergelijke.

Het bleek alras dat men in de tabellen alleen de landelijke 
parochies kon opnemen, omdat de meeste rapporten uit de steden 
opgemaakt zijn volgens het schéma der sociale klassen en dus geen 
aanduidingen omtrent het geslacht der verzuimers bevatten. Toch 
heeft men in de rapporten der stadsparochies, vanaf ±  1880, een aan- 
tal gegevens gevonden betreffende het geslacht der verzuimers. 
Het gaat hier echter meestal om schattingen o f opinies der pastoors 
en niet om exacte cijfergegevens.

D e tabel der landelijke parochies, waarin de verdeling van 
het verzuim over de beide geslachten wordt voorgesteld, werd op
gemaakt als volgt (zie tabel nr. 10). Aile gegevens omtrent het geslacht 
der verzuimers werden gegroepeerd in périodes van tien jaar (1). Dit 
werd gedaan om twee redenen. Vooreerst, omdat men door het 
groeperen van de spaarzame gegevens over bredere périodes, een 
betere benadering van de verhouding meende te kunnen bekomen. 
D e fouten die in een bepaalde période inslopen, zouden dan 00k 
gecompenseerd worden door de fouten in de overige périodes. Ver- 
volgens, omdat een tabel die loopt over een période van tweeenzeventig 
jaar weinig overzichtelijk is.

W egens het karige materiaal is het echter goed de aandacht te 
trekken op de volgende punten. Zij beperken de draagwijdte van de 
conclusies die men uit deze tabel kan trekken. Deze beperking vloeit 
voort zoals reeds is gezegd, uit het ontbreken, o f liever het gedeelte- 
lijk ontbreken van één der twee basisgegevens.

D e tabel bevat dus alleen inlichtingen over de landelijke pa
rochies. D e tabel geeft geen overzicht van het juist aantal mannen en 
vrouwen dat de paasplicht verzuimde. Er waren er zeker meer. De 
tabel geeft echter wel een algemene idee van de verhouding tussen 
mannen en vrouwen. W egens het karige materiaal zal men echter 
slechts een tamelijk vaag omschreven besluit kunnen trekken en men 
zal zich niet mogen blindstaren op kleine cijferverschillen. D e moge- 
lijkheid om de evolutie van de verhouding mannen-vrouwen te 
bestuderen wordt hiermee 00k zo goed als uitgesloten.

M en beschikt wel over een controlemiddel. Verscheidene 
rapporten bestaan uit naamlijsten der verzuimers. D e pastoors die 
deze rapporten instuurden hielden zich dus aan de letterlijke be- 1

(1) Behalve de période 1900-1911 die twaalf jaren telt.
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bepalingen van de statuten. Deze naamlijsten doen een middel aan de 
hand om in bepaalde parochies de juiste verhouding tussen mannen en 
vrouwen te kennen. Om  de zuiverheid van het controlemiddel te 
vergroten werden enkel deze rapporten gebruikt die volledig uit 
naamlijsten bestonden. Er komen immers rapporten voor waarin 
enkel de namen van de rijken of van personen uit de middenklasse 
worden opgenomen, terwijl voor de armen een getal o f een schatting 
blijkt te volstaan. (Zie tabel nr. n ) .

Beschouwt men nu de tabel met de gegevens per tienjaarlijkse 
période, dan komt één feit tamelijk overtuigend naar voor. Het 
aantal mannen dat de paasplichten verzuimt is groter dan het aantal 
vrouwen. Gedurende aile périodes schommelt de verhouding tussen 
het aantal vrouwen en mannen ongeveer tussen ±  1/7 en 1/3, behalve 
dan voor de période 1880-9, waar de verhouding ongeveer 1/2 is. Dit 
laatste is verklaarbaar, omdat gedurende deze période een aanzienlijk 
aantal onderwijzeressen het vrouwenaantal verhoogt en 00k het 
aantal ouders (patres et matres) wier kinderen de officiële scholen be- 
zoeken, het getal mannen-vrouwen meer evenwichtig verdeelt. 
Vermits men weet dat in de totale bevolking het aantal mannen en 
vrouwen praktisch even groot is, zelfs met een licht overwicht voor de 
vrouwen, krijgt dit overwicht van de mannelijke verzuimers op de 
vrouwelijke zijn voile relief.

D e tabel die de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwe
lijke verzuimers geeft op basis van de naamlijsten, vertoont hetzelfde 
beeld. D e mannen zijn, op enkele uitzonderingen na. steeds in de 
meerderheid. W at 00k opvallend is, naarmate het totaal aantal ver
zuimers groter is, wordt het aandeel van de vrouwen in het totaal 
kleiner. Voor de période 1880-9 neemt het aantal vrouwen eveneens 
toe. Na 1900 beschikt men jammer genoeg praktisch over geen naam
lijsten meer.

W at de steden betreft beschikt men over gegevens vooral uit 
Oostende voor de période 1881 tôt 1893. Verder over gegevens uit 
Ieper voor het jaar 1907. Daarbij komen nog enkele meer disparate 
inlichtingen voor Brugge over 1840 en 1911, en Poperinge voor 1907- 
10.

Vooreerst de meer losse gegevens. D e pastoor van St.-Salvator te 
Brugge maakt in 1840 de volgende schatting : tussen de verzuimers 
van de media classis zijn er 500 mannen en 150 vrouwen (1). D e pastoor 1

(1) ABB., B 306.
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van St.-Jan te Poperinge noteert in 1907, 1908 en 1910, dat de ver- 
zuimers praesertim viri o f fere omnes viri zijn (1). D e pastoor van 
O .-L.-Vrouw  te Brugge schat dat er in zijn parochie in 1911 390 
mannen en 160 vrouwen hun paasplicht niet hebben vervuld (2).

D e inlichtingen over Oostende vertonen meer continuïteit. De 
pastoor van de O.-L.-Vrouwparochie schat dat er in 1881, 1883 en 
1885, van aile parochianen boven de iôjaar slechts 1/10 van de mannen 
en 1/2 van de vrouwen de paasplicht vervullen (3). D e verhouding 
vrouwen-mannen zou hier dus 1/5 bedragen. D e pastoor van St.-Petrus 
en Paulus noteert in 1885 en 1887 dat de verhouding tussen de 
vrouwen en de mannen 1/2 is, zodat de mannelijke verzuimers 2/3 
van het totaal uitmaken, de vreemdelingen niet meegeteld (4).

Voor Oostende beschikt men 00k nog over ander materiaal. In 
1887, 1888 en 1893 werden in de rapporten het aantal biechten meege- 
deeld. Bij de opgave maakten de pastoors een onderscheid tussen de 
biechten van mannen en vrouwen. Voor 1887 en 1888 betreft het alleen 
de parochie van St.-Petrus en Paulus, voor 1893 aile parochies van 
Oostende, de kerken van de religieuzen inbegrepen. A ls volgt :

Biechten van mannen vrouwen.
1887 : 2871 5442.
1888 : 3194 5415.
1893 : 3603 6478. (5).

In 1907 werd in aile parochies van Ieper een poging gedaan om 
nauwkeurig de mannen te tellen die hun paasplicht niet vervulden. 
Daartoe werden in elke parochie de mannen geteld die de communie 
ontvingen. D e deken van Ieper schrijft in zijn rapport dat de mannen 
die meer dan één keer te communie gingen gedurende de paastijd, aile 
aan de clerus bekend waren, zodat vergissingen voortkomend uit 
dubbeltellingen, onmogelijk werden. Elke pastoor rekende het aantal 
communies uitgedeeld aan mannen gedurende de paastijd om over het 
aantal mannen dat verplicht was te communiceren. Aldus kon men 
voor de ganse stad het aantal mannelijke verzuimers goed benaderen. 
D e pastoors hebben er dan een schatting bijgevoegd van het aantal 
vrouwelijke verzuimers (6). 1 2 3 4 5 6

(1) ABB., B 327.
(2) ABB., B 327.
(3) ABB., B 326.
(4) ABB., B 326.
(5) ABB., B 326.
(6) ABB., B 327.
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Dit geeft het volgende beeld : 

Ieper 1907 : mannen vrouwen
St.-Martinus : 193 90-100
St.-Pieter : 400 175
St.-Niklaas : 130 30 (1).

Het rapport van de St.-Jakobsparochie is verloren gegaan.
M en zal wel hebben gemerkt dat deze gegevens uit de stads- 

parochies slechts schattingen zijn. D e biechten die te Oostende in 
1887, 1888 en 1893 geteld werden en het aantal mannen dat in 1907 te 
Ieper gedurende de paastijd niet heeft gecommuniceerd (misschien) 
uitgezonderd. Toch treedt in deze tellingen en schattingen dezelfde 
gedachte naar voor : het aantal mannelijke verzuimers is aanzienlijk 
groter dan het aantal vrouwelijke. Ailes wijst erop dat in de opinie van 
de pastoors de mannen minder getrouw hun plichten vervulden dan de 
vrouwen. W elke nu de juiste grootte van dit verschil is geweest kan 
men moeilijk uitmaken.

2. Leeftijd

Omtrent de leeftijd van de verzuimers zijn de bronnen nog 
minder mededeelzaam. Ook dit waren de pastoors niet verplicht mee 
te delen.

In de rapporten der landelijke parochies wordt praktisch nooit 
iets gezegd over de leeftijd der verzuimers. Soms vindt men wel naast 
een naam de aanduiding iuvenis. Bij nadere beschouwing lijkt deze 
term echter meer aan te geven dat de persoon in kwestie ongehuwd is. 
Het is dus geen inlichting omtrent de leeftijd maar wel omtrent de 
burgerlijke stand. Soms verneemt men wel iets over de leeftijd 
wanneer de pastoors de hoge ouderdom van bepaalde personen 
inroepen als verzachtende omstandigheid. D it ailes gebeurt echter 
zeer uitzonderlijk, te uitzonderlijk om een algemeen besluit te kunnen 
trekken.

Enkele pastoors uit de steden hebben een poging gedaan om iets 
mee te delen over de leeftijd. Het blijkt echter wel duidelijk dat het hier 
om schattingen gaat. D e inlichtingen die de pastoor van O.-L.-Vrouw- 
parochie van Oostende verstrekt werden reeds aangehaald. Hij 
schrijft in 1881, 1883 en 1885, dat tôt 16 jaar de parochianen regel- 
matig hun Pasen houden. Eenmaal 16 jaar geworden is er nog slechts 1

(1) ABB., B 327.
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i /1 o van de mannen en i /2 van de vrouwen die deze plichten nakomen( i ). 
D e pastoor van St.-Jozef te Menen spreekt in dezelfde zin. Volgens 
hem, zo noteert hij in i g n ,  moeten de verzuimers gezocht worden 
maxime inter iuniores, en dat zijn dan de lieden tussen 18 en 35 jaar (2). 
De pastoor van Tielt preciseert nog meer. In 1907, 1908, 1910 en 1911 
schrijft hij dat de verzuimers komen ex omni statu et aetate sed prae- 
sertim ex iuvenibus ab aetate 16 annorum ad 24 (3).

Jammer genoeg beperkt hetgeen we over de leeftijd van de ver
zuimers konden te weten komen zich tôt deze enkele punten.

B. S o c i a l e  k l a s s e n

W il men een verantwoord overzicht geven betreffende de 
manier waarop de verzuimers verdeeld zijn over de verschillende 
sociale klassen dan zal men moeten beschikken over de volgende 
gegevens. Vooreerst zal men de getalsterkte van elke klasse in het 
bisdom moeten kennen voor elk jaar van het overzicht. Vervolgens zal 
men de juiste getallen der verzuimers van elke klasse moeten kennen, 
eveneens voor elk jaar waarvoor men een overzicht wil geven. Beschikt 
men over deze twee basisgegevens dan kan men onderzoeken in welke 
klasse het aantal verzuimers, in verhouding tôt de getalsterkte van 
deze klasse, het grootst is. Heeft men eenmaal de situatie en evolutie zo 
nauwkeurig mogelijk beschreven dan zal men de volgende stap kunnen 
zetten, de interpretatie, het zoeken naar de oorzaken van het gebeuren.

Welnu, men beschikt niet over deze beide basisgegevens. D e 
getalsterkte van elke klasse gedurende de bestudeerde période kent 
men niet, omdat het onderzoek op dit punt nog niet ver genoeg 
genoeg gevorderd is. Het juiste aantal verzuimers per klasse kent men 
00k niet, omdat de voorschriften der statuten de nadruk leggen op het 
geven van de namen, omdat sommige pastoors zich tevreden stellen 
met het meedelen van een getal zonder meer en omdat van sommige 
parochies de gegevens ontbreken.

Daar komt nog bij dat men er in de interpretatiekritiek niet in 
geslaagd is het begrip klasse op scherpe wijze te definiëren. Er moet 
nochtans worden aangestipt dat gedurende de laatste jaren der 
bestudeerde période er geleidelijk meer eenstemmigheid schijnt te 1 2 3

10 2

(1) ABB., B 326.
(2) ABB., B 327.
(3) ABB., B 327.



groeien, vooral in de stadsparochies, omtrent de operaria classis die 
meer en meer de pauperes begint te vervangen (i).

Is het dan totaal onmogelijk iets te zeggen omtrent de verhouding 
der verschillende klassen in het geheel aantal der verzuimers ? Men 
heeft toch een poging gedaan om met het beschikbare bronnenmate- 
riaal enkele besluiten te trekken. Men heeft besloten het vage klasse- 
begrip te hanteren. Niettegenstaande het ontbreken van een aantal 
basisgegevens heeft men toch een tabel opgesteld. Gezien het gebrekkig 
materiaal moet men de nodige beperkingen aanduiden, om de juiste 
interpretatie van deze tabel te laten blijken. (Zie tabel nr. 12) (Zie 
fig. nr. s en 6).

Aile beschikbare gegevens over de klasse waartoe de verzuimers 
behoorden werden samengevoegd in périodes van tien jaar (2). Men 
ging hierbij uit van de veronderstelling dat de fouten gemaakt in de ene 
période werden gecompenseerd door de fouten gemaakt in de andere. 
Daarom is van belang de verhouding der klassen in elke période en 
niet zozeer de evolutie van de cijfers doorheen de tweeenzeventig jaar 
die werden bestudeerd.

D e beperkingen die door het gebrekkige materiaal aan de inter
pretatie worden opgelegd, moeten nog verder worden gepreciseerd. 
D e cijfers die men vindt in de tabellen, geven geen voorstelling van het 
juist aantal personen uit de arme klasse, de middenklasse en de rijke 
klasse die hun paasplicht verzuimden. D e cijfers geven 00k geen voor
stelling van de juiste spreiding van het verzuim over de drie klassen. 
Wanneer echter in een bepaalde période de cijfers van één der klassen 
op zodanige wijze zijn aangegroeid, dat in die période de verhouding 
tussen de klassen totaal verschilt van deze uit andere périodes, dan kan 
men dit wel als zinvol beschouwen. W ordt deze aangroei van één der 
klassen nog bevestigd door de opmerkingen der pastoors in hun 
rapporten, dan verkrijgt dit feit wel een redelijke marge van zekerheid

In de tabellen werden de landelijke parochies afzonderlijk 
behandeld. Daardoor kan men vaststellen dat 00k hier het aandeel van 
de steden van doorslaggevende aard is voor het geheel van het bisdom. 
Dit moet toegeschreven worden aan twee oorzaken. D e eerste is te 
vinden in het feit dat de stadsparochies doorgaans volkrijker zijn dan de 
rurale parochies, waaruit dan weer volgt dat de pastoors in de steden 
vlugger het antwoordschema met de klassen hanteerden dan de 1 2

(1) Zie pagina 183 en 189.
(2) Behalve de période 1900-11, die 12 jaren telt.
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pastoors op het land. Nochtans moet erop worden gewezen dat in de 
période 1900-1911, 70 %  der rapporten —  de rapporten die omnes 
opgeven niet meegerekend —  opgemaakt zijn volgens het schéma der 
klassen, zodat men voor deze période over tamelijk veel materiaal 
beschikt, 00k wat het rurale gedeelte van het bisdom betreft (1). De 
tweede oorzaak is het feit dat de verzuimers in de steden talrijker zijn 
dan op het platteland, zoals reeds werd aangetoond (2).

Verder moet nog worden aangestipt dat men voor de période 
1890-1899 over zeer weinig materiaal beschikt, zodat de cijfers voor 
deze période, in vergelijking met de andere périodes, minder betrouw- 
baar zijn (3).

De tabellen met de cijfers der landelijke parochies laten toe vast te 
stellen dat voor de période 1840-1859 het aantal der pauperes groter is 
dan voor de période 1860-1879. D e période 1880-1889 toont aan dat de 
middenklasse hier een groter deel voor zich opeist. D e période 1900- 
1911 kent een aanzienlijke stijging van het aantal pauperes, o f misschien 
beter gezegd van de classis operaria die stilaan in de gedachten der 
pastoors de plaats inneemt van de pauperes.

Het groot aantal pauperes gedurende de période 1840-1859 is te 
wijten aan de hoge cijfers in aile arrondissementen. Aile arrondisse- 
menten geven voor deze période meer pauperes op dan voor de période 
1860-1879. Een bijzondere oorzaak hiervoor kan niet worden gegeven 

(4).
D e stijging van de cijfers der media classis gedurende de période 

1880-1889 kan men wel verklaren. Deze période wordt immers 
gedomineerd door de schoolstrijd en het aantal onderwijzers, bedien- 
den en notabelen dat zijn paasplicht niet vervult, is groter dan ge
durende de andere périodes. D e stijging is het grootst in het arrondisse
ment Brugge, geringer in het arrondissement Kortrijk en Ieper en nog 
minder in de overige arrondissementen. D e toename van de cijfers der 
arme klasse of beter van de operaria classis gedurende de période 
1900-1911 is het grootst in het arrondissement Kortrijk, in mindere 
mate in de arrondissementen Brugge, Ieper, Oostende en Roeselare. 
Deze toename kan zeker voor een deel worden toegeschreven louter 
aan het aangroeien van het aantal arbeiders gedurende deze période 1 2 3 4

(1) Zie pagina 149.
(2) Zie pagina 263-271.
(3) Zie pagina 143.
(4) De pastoors spreken slechts uiterst zelden in hun rapporten over de crisis die van 

1845 tôt 1848 West-Vlaanderen teisterde.
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maar volgens de rapporten van de pastoors zijn er toch ook andere 
factoren die een roi spelen, namelijk het bijeenhokken van de arbeiders 
in bepaalde wijken waarin de clerus moeilijk kan doordringen, de 
vervreemding die er ontstaat tussen de clerus en de arbeiders door de 
grote mobiliteit en de pendelarbeid van deze laatsten, en tenslotte het 
inwerken van politieke overtuigingen die de godsdienst vijandig 
gezind zijn. Daarover echter meer later.

Beschouwt men de landelijke en de stadsparochies tezamen dan 
bekomt men een enigszins ander beeld. D e verhouding tussen de 
klassen blijft ongeveer dezelfde voor aile périodes, behalve de laatste. 
Dat voor de période 1850-1859 de middenklasse minder talrijk is 
wordt gemakkelijk verklaard door het feit dat men voor deze période 
over zeer weinig gegevens van Brugge stad beschikt, waar de midden- 
stand altijd zeer talrijk was volgens de rapporten der pastoors (1). Er is 
ook reeds op gewezen dat de cijfers voor de période 1890-1899 niet 
betrouwbaar zijn doordat men voor deze période over veel minder 
gegevens beschikt dan voor de andere périodes. Opvallend is wel voor 
de période 1900-19x1 de sterke stijging van de laagste klasse, een 
fenomeen dat ook reeds was waargenomen voor de landelijke parochies 
afzonderlijk.

D e toename van het aantal verzuimers uit de classis operaria is 
vooral merkwaardig in het arrondissement Kortrijk. Hier moet echter 
worden aan toegevoegd dat het aantal van deze klasse groter zou 
moeten zijn, omdat de pastoors van Oostende stad vanaf 1880 slechts 
een schatting geven van het aantal verzuimers en niet meer de spreiding 
van de verzuimers over de verschillende klassen. Hetzelfde geldt voor 
de pastoors van Brugge stad voor de période 1900-1911. Deze bemer- 
king geldt natuurlijk ook voor de andere klassen hoewel niet in 
dezelfde mate. Immers zowel Oostende als Brugge tellen veel verzui
mers onder de pauperes, de middenklasse en de. rijken treft men daar- 
entegen in overwegend aantal aan in Brugge stad. Indien men dus over 
normale inlichtingen zou beschikken zou vermoedelijk het aantal 
personen uit de middenklasse en de rijke klasse groter zijn dan op de 
tabellen is aangeduid, maar door toevoeging van de cijfers uit Oostende 
zou het aantal pauperes nog veel meer toenemen dan de andere klassen
(2). 1 2

(1) In 1866 schrijft de pastoor van de St.-Gillisparochie te Brugge het volgende over de 
middenklasse : Licet ordinarie ilia classis habeatur ut bona, plures tamen debito paschali 
non satisfaciunt, ad minus puto 200 esse. ABB., B 318.

(2) Omwille van de eenvormigheid werden de vissers, die in de rapporten van de
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Arrondissementen die gedurende de hele bestudeerde période 
veel verzuimers tellen onder de pauperes zijn Brugge, Oostende en 
Kortrijk. Ieper in mindere mate en Roeselare vanaf 1900-1911. W at de 
middenklasse en de rijke klasse betreft is het arrondissement Brugge en 
vooral dan Brugge stad verreweg het belangrijkste meer dan aile 
andere. Behalve dan voor de période 1850-1859, waarvoor men over te 
weinig gegevens uit Brugge stad beschikt; voor de période 1890-1899, 
waarvoor men over te weinig gegevens beschikt voor het geheel van het 
bisdom en voor de période 1900-19x1, omwille van de reeds hierboven 
aangehaalde reden.

Het belangrijkste feit schijnt 00k hier de toename van het aantal 
verzuimers in de operaria classis te zijn, een toename die 00k werd 
vastgesteld bij de landelijke parochies afzonderlijk beschouwd, een 
toename die vooral aanzienlijk is in het arrondissement Kortrijk.

C .  B e r o e p e n

Om  een juist overzicht te kunnen geven van de manier waarop het 
paasverzuim is verdeeld over de verschillende beroepen, moet men de 
getalsterkte van elk beroep in het geheel kennen en tevens weten 
welk het juist aantal verzuimers in elke beroepsgroep is.

Hier 00k beschikt men niet over deze beide basisgegevens. 
Weliswaar bestaan er volkstellingen waarin de gerecenseerde personen 
00k hun beroep hebben aangeduid, maar het zou in het kader van deze 
studie een onbegonnen werk zijn deze gegevens uit de volkstellingen af 
te zonderen en bruikbaar te maken. M en beschikt wel over de studie 
van B. V e r h a e g e n  die de beroepsstructuur van de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen analyseert aan de hand van de volkstellingen van 
1846, 1866, 1890 en 19x0 (1). Doch de cijfers van deze studie dienen 
—  zoals hoger reeds is gezegd —  met de nodige omzichtigheid 
worden bejegend. Daarbij maakt het geringe aantal gegevens die men 
in de rapporten kan vinden over de beroepen, een vergelijking met de 
cijfers der beroepsgroepen van B. V e r h a e g e n  moeilijk. Daarbij komt 
nog dat de categorieën van B. V e r h a e g e n  niet altijd volledig overeen- 
stemmen met de categorieën die naar voor traden uit de rapporten der * 1

Oostendse stadsparochies meestal als een aparté klasse worden voorgesteld (Classis pisca- 
toria), bij de pauperes geteld. De beschrijvingen van de toestand der vissers, zoals men deze 
in de literatuur kan vinden, laten toe te veronderstellen dat deze gelijkschakeling gerecht- 
vaardigd is.

(1) B. V erhaegen, Contribution à l’ histoire économique des Flandres.
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pastoors. Daarom zal slechts in voetnoot en als proef een korte verge- 
lijking worden gemaakt tussen het aantal verzuimers der beroepsgroep 
en de relatieve sterkte van deze groep in het geheel der productieve 
bevolking.

Men mag immers niet vergeten dat de pastoors niet verplicht 
waren het beroep der verzuimers mee te delen. Deden zij dit toch dan 
handelden zij uitsluitend op eigen initiatief. Het hoeft dan ook 
geen verwondering te wekken dat de inlichtingen schaars zijn.

Toch stelde men ook in dit geval zich de vraag of met dit mate- 
riaal, hoe gebrekkig en karig het ook was, niet enkele inlichtingen 
konden worden verkregen die opgenomen in het geheel der studie, toch 
verhelderend kunnen werken.

Om  nauwkeurig te kunnen nagaan van wanneer af een beroep 
ofwel voor de eerste maal de aandacht van de pastoors trok o f aan- 
zienlijk in aantal toenam, werd zoveel mogelijk empirisch tewerk 
gegaan. Telkens als men in een rapport de vermelding van een beroep 
aantrof, werd het genoteerd met een verwijzing naar het jaar en de 
parochie waarin het werd gevonden. Men beschikte dan over cijfers 
van een vijftigtal beroepen gespreid over een période van tweeen- 
zeventig jaar.

Vermits het aantal verzuimers per beroep —  op enkele uit- 
zonderingen na —  zeer gering was, leek het niet de moeite een zo 
gedetailleerd overzicht te geven in deze studie. Daarom werden voor- 
eerst de totalen gemaakt van de arrondissementen. Deze bleken nog te 
weinig aanzienlijk. Het totaal werd opgemaakt per jaar voor het ganse 
bisdom, nadat was vastgesteld dat geen enkel arrondissement een groot 
getal van eenzelfde beroep voor zich monopoliseerde (i).

Vermits de getallen altijd nog zeer klein bleven, werden de 
afzonderlijke beroepen gegroepeerd in grotere groepen, waarbij er 
nota van werd genomen als één der beroepen in aantal talrijker was dan 
de andere.

Toch leek het ook dan nog niet nodig een gedetailleerde tabel, 
waarin de tweeenzeventig jaren afzonderlijk werden voorgesteld, weer 
te geven, aangezien de bekomen totalen niet aanzienlijk genoeg waren 
om de onoverzichtelijkheid van zulk een tabel te compenseren. 
Daarom werden de cijfers der beroepsgroepen nogmaals samenge- 
voegd per tienjaarlijkse périodes, nadat werd vastgesteld dat geen enkel

(i) Een uitzondering dient gemaakt voor de vissers die praktisch allen in het arrondisse 
ment Oostende te vinden zijn.
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beroep in een bepaalde période een groot aantal voor zich opeiste in 
verhouding tôt de andere jaren uit dezelfde période. Deze onderver- 
deling heeft het voordeel dat zij aansluit bij de vroeger toegepaste 
voorstellingswijze (zie tabel nr. 13 en tabel nr. 14).

Om  de beroepen samen te brengen in grotere groepen werd 
gebruik gemaakt van het schéma uitgewerkt door B. V e r h a e g e n  

voor de telling van 1910. Het schéma werd nochtans op een paar 
punten aangepast, omwille van de geringe totalen die men bekwam in 
sommige groepen door het schéma strikt te volgen (1).

D e volgende groepen werden opgesteld :

Groep 1 : Arbeiders (operariï).

Groep 2 : Visserij.

Groep 3: Landbouw.

Groep 4 : Personele diensten en diversen.
Badopzichters, boswachters, jachtwachters, jockeys, kermis- 
lui, knechten, meiden (2), tuiniers.

Groep 5 : Vrije beroepen, eigenaars en renteniers.
Apothekers, architekten, deurwaarders, dokters, ingénieurs, 
kunstschilders, notarissen, veeartsen.

Groep 6 : Openbare administratie.
Doeaniers, gendarmes, onderwijzers (3), ontvangers (4), 1 2 3 4

(1) Het schéma van de telling van 1910 werd verkozen, omdat deze telling volgens 
B. V erhaegen, de beste categorieën hanteert van aile volkstellingen gehouden voor Wereld- 
oorlog I. B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 195-8.
De volgende veranderingen werden aangebracht aan het schéma : Er werd een nieuwe 
groep ingevoerd : arbeiders. Bij B. V erhaegen zijn de arbeiders verdeeld over de verschil- 
lende groepen, behalve de arbeiders zonder bepaald beroep (dagloners in de tellingen van 
1846, 1866, 1890). De meiden en de knechten werden geteld bij de groep : persoonlijke 
diensten (groep 5 bij B. V erhaegen), omdat het niet duidelijk was of zij al dan niet bij de 
groep der landbouwers moesten geteld. De eigenaars en de renteniers werden geteld bij de 
vrije beroepen (groep 6 bij B. V erhaegen). De groepen kleinhandel, handel en artisanaat 
werden samengeteld (groep 9, 10 en 11 bij B. V erhaegen). De criteria die deze groepen 
onderscheiden variëren nogal in de verschillende tellingen (B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 
47-48, 94-96, 149-152 en 205-210). U it de rapporten der pastoors kan men 00k niet altijd 
goed het onderscheid opmaken. Door deze groepen samen te tellen bekwam men een goed 
compact geheel. De groepen kleine en middelgrote industrie werden samengevoegd (groep 
12 en 13 bij B. V erhaegen).
Vergelijk B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 265-280.

(2) Wanneer een bepaald beroep aanzienlijk talrijker is dan de andere van zijn groep, is 
het onderlijnd.

(3) Omwille van de eenvormigheid zijn de onderwijzers van de vrije scholen 00k in 
deze groep geteld.

(4) Dit beroep ,,ontvangers" bevat een vrij groot aantal personen waarvan het juiste 
beroep moeilijk is vast te stellen maar die zeker afhangen van de staats-, provincie- of 
gemeenteadministratie. Hun beroep heeft te maken met de fiscale administratie.
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openbaar ambt (i), politie, rechters, veldwachters.

Groep 7: Privé administratie.
Bedienden.

Groep 8: Kleinhandel en artisanaat.
Ambachtslieden, bakkers, bezembinders, bloemenverko- 
pers, herbergiers, houtbewerkers, ijzerbewerkers, kleer- 
makers, metsers, molenaars, schilders, schoenmakers, 
strodekkers, typografen (2), wagenmakers, kooplieden.

Groep 9 : Kleine en middelgrote industrie.
Brouwers.

Groep 10: Grote industrie.
Fabrikanten.

Groep 11: Transport.
Kanaalwachters, matrozen, postbedienden, schippers, sluis- 
wachters, spoorwegen (bedienden en operarii), voerlieden.

W elke waarde moet men nu hechten aan deze verzamelde 
cijfers ? Er is reeds op gewezen dat men niet de juiste getalsterkte van 
de verzuimers in elk beroep kent. Reeds is aangestipt dat de categorie 
der arbeiders (operarii) door de pastoors tamelijk vaag omschreven 
wordt. Er moet 00k nogmaals aan herinnerd worden dat men 00k hier 
voor de période 1890-99 over aanzienlijk minder gegevens beschikt dan 
voor de overige périodes, zodat deze cijfers minder betrouwbaar zijn. 
Toch kan men enkele punten verduidelijken. Misschien kan na 
onderzoek toch iets gezegd worden over de belangrijkheid van een 
bepaalde groep in het geheel der verzuimers. Een andere vraag 
bijvoorbeeld is of er een nieuwe beroepsgroep ontstaat waarin het 
verzuim toeneemt? Verder, zijn er beroepsgroepen die meer dan 
andere onderhevig zijn aan de politieke conjunctuur.

Bekijkt men de tabel dan merkt men alras dat er twee groepen 
apart staan van de andere door hun groot aantal, namelijk de groep der 
arbeiders (operarii) en deze der vissers. D e term operarius schijnt vanaf 
het einde der jaren zeventig voorgoed te zijn ingeburgerd in de rap- 
porten der pastoors uit de stadsparochies. D e ontwikkeling van deze 1 2

(1) Eveneens moeilijk definieerbaar. Zijn echter weinig talrijk. Worden door de 
pastoors aldus genoemd : qui munere publico funguntur. Bij deze categorie zijn echter ook 
de burgemeesters, schepenen en Ieden van het schoolkomiteit geteld, die gedurende de 
schoolstrijd wel vrij talrijk zijn.

(2) Door B. V erhaegen worden de typografen bij de kleine industrie gerangschikt.
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groep is echter moeilijk te volgen, omdat andere pastoors de term 
pauper blijven gebruiken. In deze tabel zijn dan ook alleen deze ver- 
zuimers opgenomen waar de pastoors uitdrukkelijk hebben bijge- 
voegd dat ze operarii waren. W il men pauperes en operarii gelijkstellen, 
wat niet onwaarschijnlijk is, dan kan men de evolutie beter volgen op 
de tabel waar de sociale klassen worden aangeduid. Karakteristiek is 
wel de aanzienlijke toename van het aantal operarii onder de ver- 
zuimers en vooral de toename in de période 1900-11. D it werd ook 
vastgesteld voor de pauperes in het algemeen (1).

Een tweede groep die apart staat door haar hoge cijfers, is deze der 
vissers (2). Dit is des te merkwaardiger daar men met recht kan ver- 
onderstellen dat het aantal vissers in het geheel der bevolking gering is
(3). Het gaat hier dus blijkbaar om een vrij compacte groep waarin de 
paaspraktijk op een laag niveau staat. D e plotse vermindering van het 
aantal vanaf 1880-90 is gemakkelijk te verklaren. D e inlichtingen 
omtrent de vissers zijn praktisch uitsluitend van de Oostendse stads- 
parochies afkomstig. Er is reeds op gewezen dat vanaf ±  1880 de 
pastoors der Oostendse parochies geen inlichtingen meer meedelen 
omtrent de klassen der verzuimers. Vandaar de vermindering en 
tenslotte de verdwijning van het cijfer.

D e gegevens die men bezit over groep 3 tôt n  vertonen meer 
overeenkomst. D e derde groep, de landbouwsector, vertoont in verge- 
lijking met de andere groepen tamelijk hoge cijfers (4). Er is de 
typische vermeerdering in de jaren 1880-9 ten gevolge van de school- 1 2 3 4

(1) Zie pagina 284-6.
Een vergelijking met de cijfers van B. V erhaegen is moeilijk, omdat in de tabellen van 
B. V erhaegen de arbeiders verdeeld blijven over de verschillende beroepsgroepen. B. V er
haegen geeft de volgende cijfers : Dagloners in de industrie werkzaam : 1846 : 11,55 % , 
1866 : 10,60 % , 1890 : 12,24 % . 1910 : geen apart cijfer, der totale productieve bevolking. 
Volgens B. V erhaegen zijn tussen 1890 en 1910, in vergelijking met vroeger, de effectieven 
van de grote, middelgrote en kleine industrie in West-Vlaanderen aanzienlijk toegenomen. 
Hier kan waarschijnlijk de oorzaak gevonden worden voor het meer veelvuldig aanwenden 
van de term operarius.

(2) De vissers worden door de Oostendse pastoors in een aparté klasse gerangschikt 
(classis piscatoria). Vandaar dat men over deze vissers tamelijk goede cijfers bezit.

(3) Aandeel der vissers in de productieve bevolking : 1846 : 0,37 % , 1866: 0,45 % , 
1890 : 0,04 % , 1910 : 0,65 % .
Zie B. V erhaegen, o.c., p. dl II, p. 56, 106, 164 en 224. Het aantal vissers dat tôt de ver
zuimers behoort is dus groot in verhouding tôt de sterkte van de groep in het geheel der 
productieve bevolking.

(4) Sterkte der groep landbouw in het geheel der productieve bevolking : 1846 : 
22,98 % , 1866 : 32,90 % , 1890 : 32,32 % , 1910 : 23,62 % . Zie B. V erhaegen, o.c., dl II, 
Ibidem. In deze procenten zijn de dagloners begrepen die tôt de landbouwsector behoren. 
B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 31. De landbouw blijft een groot gedeelte der productieve 
bevolking voor zich opeisen. In verhouding zou dus bet aantal verzuimers in deze groep niet 
zo groot zijn.
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strijd. Dit politiek engagement in het cijnskiesstelsel laat een zekere 
welstand vermoeden. De meesten dezer landbouwers-verzuimers zijn 
volgens de rapporten in de arrondissementen Oostende, Veurne en 
Ieper te vinden. De kaart die een overzicht geeft van de politieke opties 
ten tijde van de schoolstrijd, toont trouwens aan dat ook in de rurale 
gedeelten van deze arrondissementen, actieve haarden van libéralisme 
aanwezig waren (x).

De vierde groep, persoonlijke diensten, heeft eveneens een 
tamelijk hoog cijfer. De reden waarom deze groep geen vermeerdering 
kent gedurende de schoolstrijd is waarschijnlijk te wijten aan het feit 
dat meiden en knechten het leeuwenaandeel van deze groep vormen. 
Bij deze verzuimers is het motief der onthouding vooral van morele 
aard, namelijk het concubinaat (2).

Groep 5, deze der vrije beroepen, heeft in vergelijking met de 
andere groepen nog een relatief hoog cijfer. Men mag bovendien wel 
aannemen dat in het rurale 19e eeuwse West-Vlaanderen het aantal 
personen dat een vrij beroep uitoefende tamelijk gering was (3). De 
oorzaak van de geringe vermeerdering tijdens de schoolstrijd ligt waar
schijnlijk in het eigen karakter van deze verzuimers. Men heeft hier 
vooral te doen met een aantal dokters, veeartsen, en notarissen. Men 
kan veronderstellen dat het verzuimen van de paasplicht bij hen een 
principiële kwestie was en dus niet gebonden aan een politieke con- 
junctuur. Er is ook de mogelijkheid dat zij gedurende de schoolstrijd 
door de pastoors eerder werden beschreven als deel uitmakend van de 
gemeenteraad of het schoolkomiteit en aldus vallen ze in groep zes. Bij 1 2 3

(1) Zie kaart nr. 20.
(2) Percentage der groep persoonlijke diensten in het geheel der productieve bevolking : 

1846 : 4,49 % , 1866 : 4,35 % , 1890 : 6,35 % , 1910 : 7,55 % . B. V erhaegen, dl II, Ibidem. 
De knechten en de meiden die tôt de landbouwsector behoren zijn door B. V erhaegen bij de 
groep landbouw geteld. Zie B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 33-34. In de telling van 1846 zijn de 
knechten en de meiden, zowel uit de landbouwsector als uit de andere sectoren samengeteld. 
Hun aantal in de productieve bevolking is dan : 11,92 % . B. V erhaegen, o.c., p. 56.
Een vergelijking maken met de tabellen van B. V erhaegen is moeilijk, omdat men niet kon 
uitmaken of de meiden en de knechten, die het leeuwenaandeel uitmaken van deze groep, bij 
de landbouwsector moesten worden gerekend o f niet. B. V erhaegen heeft dit onderscheid 
wel ingevoerd.

(3) Vrije beroepn in de productieve bevolking : 1846 : 0,54 % , 1866 : 0,86 % , 1890 : 
0,68 %, 1910 : 0,55 %. B. V erhaegen, Ibidem. Renteniers en eigenaars : 1846 : 0,36 %, 
1866 : 0,93 % , 1890 : 1,28 %, 1910 : 1,02 % der totale bevolking. B. V erhaegen, o.c ., dl II, 
p. 23, 80, 134 en 192. Vergeleken met dit klein aandeel in de productieve bevolking zijn de 
cijfers der verzuimers tamelijk hoog, en zou deze groep in verhouding met de andere meer 
verzuimers tellen.
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deze groep der vrije beroepen zijn ook een aantal renteniers en 
eigenaars geteld, feitelijk mensen zonder beroep. Ze zijn echter zeer 
weinig in aantal.

Het aantal verzuimers in de zesde groep, openbare administratie, 
is eveneens tamelijk hoog (i). Kenmerkend is hier wel de zeer aan- 
zienlijke vermeerdering van het cijfer gedurende de schoolstrijd. D e 
oorzaken van deze vrij hoge cijfers zijn vermoedelijk de volgende. D e 
verzuimers van de groep openbare administratie bestaan gedurende de 
hele période uit een contingent doeaniers en bedienden van de fiscus. 
Voor zover men uit de rapporten der pastoors kan opmaken waren deze 
mensen meestal lieden niet uit de parochie zelf afkomstig. D e pastoors 
beschouwden hen als vreemde eenden in de bijt en waarschijnlijk 
waren deze ambtenaren niet geïntegreerd in de traditionele parochie- 
gemeenschap, waarvan zij de normen, die ze misschien als achterlijk 
beschouwden, niet overnamen. Gedurende de schoolstrijd wordt dit 
contingent versterkt door een niet onaanzienlijk deel onderwijzers en 
onderwijzeressen, die eveneens vanuit andere gemeenten o f zelfs 
provincies kwamen, om de gemeentescholen te verzorgen. In de 
gespannen politieke sfeer van die tijd is het volkomen begrijpelijk dat 
deze lieden er niet toe kwamen de paasplichten te vervullen. Er zijn 
hier dus blijkbaar twee factoren te onderscheiden, ten eerste een 
gebrek aan integratie in de parochiegemeenschap en ten tweede een 
politieke factor die zich op de eerste ent gedurende een bepaalde 
période.

Het aandeel van de groep privé administratie, nr. 7, in het verzuim 
is moeilijk te bepalen. D e cijfers betreffende degenen die de paas
plichten niet vervullen zijn weinig betrouwbaar, omdat de termen die 
de pastoors gebruiken om over deze personen te schrijven zeer vaag 
zijn. M en is hier in de meeste gevallen moeten voortgaan op het 
„vermoeden”  dat deze personen tôt de privé sector behoorden (2).

In vergelijking met de andere groepen zijn er in groep 8, handel en 
artisanaat, tamelijk veel verzuimers te vinden (3). Voor zover men uit 1 2 3

(1) Openbare administratie : 1846 : 1,12 % , 1866 : 1 % , 1890 : 1,90 % , 1910 : 2,56 % . 
B. V erhaegen, Ibidem. In vergelijking met dit geringe aandeel in de productieve bevolking 
staat men dus voor een relatief hoge graad van onthouding.

(2) Privé administratie : 1846 : — , 1866 : 0,48 % , 1890 : 0,59 % , 1910 : 0,53 % . 
B. V erhaegen, ibidem. Het aandeel is dus miniem in de productieve bevolking.

(3) Groep handel en artisanaat : 1846 : 33,06 % , 1866 : 28,04 % , 1890 : 17,74 % .  
19 10 : 25,32 % . B. V erhaegen, ibidem. Rekening houdend met de verhouding patroons 
arbeiders in de artisanale ondernemingen zou men deze procenten met Yz toi Yz mogen
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de rapporten kan opmaken gaat het hier meer om echte zelfstandigen 
en niet zozeer om arbeiders werkzaam in een artisanale o f handels- 
onderneming. Gedurende de hele période vormen de herbergiers wel 
het voornaamste deel van deze groep. Benamingen als : smeden, 
bakkers, molenaars wijzen ook eerder zelfstandigen aan. D e ver- 
meerdering van het cijfer gedurende de schoolstrijd is weer ken- 
mer kend voor deze groep (x).

De verzuimers van groep 9, kleine en middelgrote industrie, 
bestaan alleen uit brouwers. D e verzuimers van groep 10, grote in
dustrie, uit ,,fabrikanten” , een term die tamelijk vaag is. Het lijkt er 
hier dus ook op dat men eerder met begoeden te doen heeft. Het 
geringe aantal der verzuimers, vooral dan in groep 10, maakt het 
echter moeilijk iets meer te zeggen (2).

In het geheel blijft de groep transport klein, alhoewel zij tussen 
1890 en 1910 aan belangrijkheid wint (3). D e cijfers der verzuimers 
nemen ook toe in de laatste perioden. Het gaat hier voornamelijk om 
bedienden of arbeiders van de spoorwegen. Hierbij komt dan nog voor 
de période 1860-9 en 1880-9 een groep ,,nautae”  uit de parochie van 
St.-Petrus en Paulus van Oostende (4). Bij het spoorwegpersoneel 
blijven de bedienden de meerderheid der verzuimers vormen en niet de * 2 3 4

verminderen. In 1910 —  wegens gewijzigde criteria in de telling —  zelfs met B. V er- 
h aegen , o.c., dl II, p. 205-10. Hierdoor zou het hoge cijfer der verzuimers in deze groep, in 
vergelijking met andere groepen, meer relief krijgen.

( i ) De vermeerdering van de groep handel en artisanaat in de période 1880-9 is ook te 
wijten aan een plotse toename van het aantal kooplieden (mercatores). Het rapport van de 
St.-Vedastusparochie te Menen geeft voor 1881 : ±  150 mercatores (divites). De rapporten 
van St.-Bertinus van Poperinge voor 1887 : rt 30, 1888 : ±  40 en 1893 : ±  5° mercatores 
(pauperes). A B B ., B 326.
Zonder de kooplieden zijn de cijfers van de groep handel en artisanaat als volgt : 126 - 62 - 
70 - 127 - 255 - 45 - 41. Zelfs zonder deze eerder plotse stijging van het aantal kooplieden is 
er nog een aanzienlijke toename in de période 1880-9.

(2) Kleine en gemiddelde industrie : 1846 : 1,37 % , 1866 : 13,80 % , 1890 : 19,31 % , 
1910: 24,84 % . Grote industrie: 1846: 24,12 % , 1866: 6,42 % , 1890: 7,78 % , 1910: 
11,17 %• B. V erhaegen, ibidem. De abnormale procenten van 1846 zijn te wijten aan de 
categorieën gebruikt in de telling. B. V erhaegen, o.c., dl I, p. 186.
Deze procenten bevatten zowel de arbeiders als patroons. Een vergelijking met de cijfers der 
verzuimers is dus niet aangewezen. In 1910 vormde het aantal patroons der kleine en middel
grote industrie 1,4 %  en dit der grote industrie 0,08 % der productieve bevolking.

(3) Groep transport : 1846 : 0,42 % , 1866 : 1,10 % , 1890 : 0,84 % , 1910 : 3,19 % . 
B. V erhaegen, ibidem.
In het geheel der productieve bevolking blijft de groep transport klein, alhoewel zij tussen 
1890 en 1910 aan belangrijkheid wint. Men zou dus kunnen aannemen dat deze groep 
tamelijk veel verzuimers telt.

(4) A B B ., B 318 en B 326.
Zonder deze nautae zien de cijfers van de groep transport eruit als volgt : 14 - 11 - 31 - 19 - 
135 - 7 - 122.



operarii (i). M en kan hier dus wijzen op wat reeds is gezegd aangaande 
het personeel der openbare administratie, om de cijfers van deze groep 
te verklaren.

Belangrijke groepen zijn dus : de vissers, de openbare administra
tie, het transport en in mindere mate handel en artisanaat, indien men 
voor ogen houdt dat de verzuimers uit deze groep eerder tôt de 
patroons dan tôt de arbeiders behoren. D e juiste plaats van de arbei- 
ders bepalen is moeilijker, omdat men de juiste verdeling over de ver- 
schillende sectoren niet goed kent. Rekent men echter ook de pauperes 
aïs arbeiders, dan is het onmiskenbaar dat zij gedurende de période 
1900-1911 een zeer aanzienlijk deel der verzuimers voor zich opeisen.

Het is ook intéressant vast te stellen dat, indien men de som maakt 
van de cijfers van groep 3 tôt 11, de cijfers dezelfde verhoudingen 
tonen als de cijfers van de media classis en deze der divites (2). Ken- 
merkend is wel voor deze groepen de toename van hun aantal tijdens de 
schoolstrijd, wat eveneens kenmerkend was voor de cijfers van de media 
classis en de divites. Weliswaar moet men er rekening mee houden dat 
voor de période 1880-9 de pastoors ons meer inlichtingen verschaffen 
over de beroepen dan in de andere périodes (3). Beschouwt men 
echter enerzijds de politieke bewogenheid van deze période en ander- 
zijds het feit dat in deze période praktisch de helft van de verzuimers 
—  indien men de vissers en arbeiders buiten beschouwing laat —  be- 
hoort tôt de openbare administratie, dan kan men toch wel zeggen dat 
de toename van deze beroepen in die période een beeld geeft van de 
werkelijke toestand.

Kan men aan de hand van deze resultaten iets zeggen omtrent de 
factoren die een invloed uitoefenen op de handelwijze van bepaalde 
beroepsgroepen ? W at de vissers betreft kan men veronderstellen dat 
hier het milieu van doorslaggevende betekenis is geweest. Vermoedelijk 
vormden de vissers een op zichzelf staande groep mensen die zich min 
of meer aan de rand van het sociale leven bewoog en een eigen leven 
leidde. D it op zichzelf gesloten milieu zou het eerder massale karakter 
van de onthouding kunnen verklaren. 1 2 3

(1) De cijfers van de groep transport zonder de operarii van het spoorwegpersoneel en 
zonder de nautae zien eruit als volgt : 12 - 11 - 21 - 1 8 - 1 1 8 - 7 -  62.

(2) Zie pagina 284.
Zonder de nautae en de operarii van het spoorwegpersoneel ziet de som van de groepen 
3-11 eruit als volgt : 490 - 268 - 307 - 316 - 1774 - 193 - 447.

(3) Zie pagina 130.



Voor de herbergiers, die de grote meerderheid vormen van de 
groep handel en artisanaat, kan men de natuurlijke belangentegen- 
stelling tussen herbergier en clerus voorop stellen. Er waren gelegen- 
heden genoeg waarop zij met de clerus bijna in conflict moesten 
komen, bijvoorbeeld wat het dansen betreft. D e toename van hun 
aantal tijdens de schoolstrijd, zou dan kunnen verklaard worden door 
deze vroeger reeds bestaande, sluimerende anti-clericale gevoelens.

Voor de leden van de openbare administratie, de bedienden en 
arbeiders van het transport zou men het gebrek aan integratie in het 
parochieverband kunnen vooropstellen. Daarnaast speelt het feit dat 
deze lieden een staatsfunctie bekleden zeker een roi, die wel tôt uiting 
komt tijdens de schoolstrijd.

IV. M O T IE V E N

Ook wat de motieven betreft zijn de gegevens waarover men 
beschikt, niet volledig. Een ideale bron zou ons inlichtingen ver- 
schaffen over de motieven die aan de basis lagen van de onthouding van 
elke persoon. M et deze gegevens in de steekkaarten zou men nauw- 
keurig kunnen onderzoeken welke motieven het meest voorkwamen en 
welke de eventuele evolutie was in de redenen van het paasverzuim. 
Over zulke ideale bron beschikt men natuurlijk niet. D e statuten 
schreven de pastoors ook op dit punt niets voor. Daarom beschikt men 
enkel over datgene wat de pastoors uit eigen beweging aan commentaar 
in de rapporten hebben neergeschreven.

Toch leek het de moeite waard deze inlichtingen waarover men 
beschikte, te gebruiken om te onderzoeken welke motieven het meest 
werden aangegeven door de pastoors, o f er in de loop van de bestu- 
deerde période nieuwe motieven hun aandacht trokken en de vroeger 
veel voorkomende stilaan verdwenen.

Om  dit gebeuren van stap tôt stap te kunnen volgen werd een 
gedetailleerde tabel opgesteld die loopt over tweeenzeventig jaar, en 
waarin ailes wat men aan inlichtingen vond omtrent dit punt, verza- 
meld werd. (Zie tabel nr. 15). O m  de tabel overzichtelijker te maken 
werden de motieven gegroepeerd in zes groepen. Groep I : D e 
personen die tôt andere kerkgemeenschappen behoren. Groep II : De 
personen die de paasplichten niet onderhouden wegens het gebrek aan 
verstandelijke vermogens of de slechte toestand van hun gezondheid. 
Groep III : D e personen die de paasplichten niet kunnen vervullen



omwille van beletselen die voortvloeien uit hun moreel gedrag. 
Groep IV : de personen die zich onthouden omwille van politieke 
motieven. Groep V  : D e personen die zich onthouden, omwille van hun 
overtuiging in godsdienstzaken. En tenslotte groep VI die men niet als 
een verzameling van motieven in de strikte zin van het woord kan be- 
schouwen, maar waarin aandacht wordt geschonken aan het gebrek aan 
integratie in het parochieverband.

Groep I en II werden niet opgenomen in de tabel om deze 
niet op een overbodige wijze uit te breiden. D e personen die be- 
horen tôt andere kerkgenootschappen en degenen die de paasplichten 
niet onderhouden omwille van de zwakte der verstandelijke ver- 
mogens of gezondheid, kunnen immers verontschuldigd worden.

D e personen die behoren tôt andere kerkgenootschappen zijn 
verdeeld als volgt (i) :
1840 : 2, 14 Anglicanen, 1 Ketter; 1841 : 4, 12 Anglicanen, 1 Ketter, 
2 Bijbellezers; 1842 : 3 Ketters, 13 Anglicanen; 1843 : 2 Lutheranen, 
13 Anglicanen, 22 Calvinisten, 12; 1844 : 2 Lutheranen, 10 A ngli
canen, 22, 4 Ketters; 1845 : 2 Lutheranen, 10 Anglicanen, 36; 1846 : 
10 Anglicanen, 20, 1 Ketter; 1847 : 1 Calvinist, 11 Anglicanen, 21
2 families, 1 Lector Sacrarum Scripturarum prohibitarum; 1848 : 19, 
? Anglicanen, 2 families (12 personen); 1849 : 18; 1850 : 7 A ngli

canen, 17, 2 families, 1 Lector Bibla Haeretica; 1851 : 1 Bijbellezer, 
1 Calvinist; 1853 : 7 Anglicanen, 2 families, ±  600 Acatholici; 1854 : 
6 Anglicanen; 1855 : 2 Ketters; 1856 : 1 Anglicaan; 1857 : 1 Angli- 
caan; 1859 : 1 Anglicaan; 1862 : 12 Anglicanen, 5; 1863 : 9, 11 
Anglicanen; 1868 : 2, 1 Calvinist, 1 Jood; 1869 : 1 familie Anglicanen, 
1 Jood; 1870 : 1 Jood; 1871 : 3 families, 4 Lutheranen o f Calvinisten,
1 Jood; 1872 : 2 Lutheranen o f Calvinisten, 1 Jood, 4 families; 1873 :
3 families; 1874 : 5, 3 families; 1876 : 3 families; 1877 : 4, 3 families; 
1878 : s, 2 families; 1880 : 2 families Anglicanen; 1881 : 2 families 
Anglicanen; 1887 : 2; 1888 : 3 familia acatholicorum; 1893 : 3/amtIia 
acatholicorum; 1907 : 5, 7 Lutheranen, 7 Calvinisten, 1 Jood; 1910 : 3,
2 Evangelistae.

Verder zijn er nog een aantal Stevenisten o f anticoncordatisten, 
zoals ze 00k door de pastoors worden genoemd :
1840 : 6, x familie; 1841 : 2, 2 families; 1842 : 20, 1 familie; 1843 : 29, 
1 familie; 1844 : 16, 1 familie; 1845 : 24, 1846 : 23, 1 familie; 1847 : 21, 1

(1) De terminologie van de pastoors is zoveel mogelijk bewaard.
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i familie; 1848 : 15, 1 familie; 1849 : 74; 1850: 13, 1 familie; 1851 : 19 ; 
1852 : 3; 1853 : 69; 1854 : 6; 1855 : 6; 1857 : 57; 1859 : 53; 1860 : 72; 
1862 : 4, x familie; 1863 : 4; 1868 : 40; 1869 : 77; 1871 : 54, 1874 : 64; 
1875 : 24; 1876 : 17; 1877 : 5; 1878 : 31 ; 1883 : 27; 1885 : 26; 1887 : 
23 ; 1888 : 22 ; 1890: 21 ; 1893 : 20 ! I9°7 : 1 > i9°8 : 14; 1910: 11.

Degenen die de paasplichten niet onderhielden omwille van het 
gebrek aan verstandelijke vermogens zijn als volgt verdeeld :

1840 S 1850 : 9 1860 4
I 2 1 : 3 2 7
2 3 2 : 1 3 8

3 17 3 : 3 6 2

4 21 4 : S 8 10

S 12 S : 16 9 9
6 6 6 : 3 1870 2
7 6 7 : 4 1 7
8 8 9 6 2 7
9 S

1873 7 1890 10
4 3 3 13
S 10 1907 6
6 1 8 8
7 S 10 S
8 S 11 2

1881 3
3 9
S 7
7 9
8 3

Degenen die ontslagen waren o f zich ontslagen achtten omwille 
van hun hoge ouderdom, waren als volgt verdeeld :

1869 : 2 1887 : 1
1870 : 2 8 : 1

4 : 1 1907 : 4
5 : 1  10 : 3.
6 : 2
7 : 2

1x 7



In de groepen III tôt VI zijn de volgende onderverdelingen aange- 
brach t:

Groep III : G A  =  Gedrag in het algemeen. D e pastoors verstrek- 
ken geen verdere uitleg.

D A  =  Dansen. Meestal gaat het om herbergiers die 
dansgelegenheid verschaffen.

D R  =  Dronkenschap.

Hierbij moeten nog enkele personen worden geteld —  die niet in de 
tabel zijn opgenomen —  omwille van ,,onenigheid”  (ira, discordia) en 
enkele ,,blasphematores" (i).

Verder : C O  =  Concubinaat en overspel. Er moet hier worden 
aangestipt dat de pastoors niet altijd nauw- 
keurig het onderscheid maken tussen personen 
die in concubinaat leven en zij die burgerlijk 
gehuwd zijn.

G E  — Huwelijkspartners die zonder toelating ge- 
scheiden leven. Ook hier moet worden gezegd 
dat de pastoors niet altijd het onderscheid 
maken tussen de personen die zonder kerke- 
lijke toelating gescheiden leven en zij die een 
burgerlijke echtscheiding verkregen hebben.

BU  =  Burgerlijk gehuwden.

D e echtscheidingen, die weinig talrijk zijn, werden niet in de tabel 
opgenomen (2).

Groep IV : K R  =  De personen die verboden kranten lazen.
L I =  D e personen die zich omwille van hun liberale 

politieke overtuiging onthielden van de paas- 
communie.

SO =  D e personen die zich omwille van hun socia- 
listische politieke overtuiging onthielden van de 
paascommunie. 1 2

(1) Ira of discordia : 1846 : 7; 1847 : 1 ; 1849 : 3 ; 1833 : 1 ; 1857 : 1 ; 1878 : 1 ; 1910 : 1. 
Blasphematores : 1843 : 1 ; 1853 : 1 ! 1862 : 1 ; 1878 : 1.

(2) Personen die burgelijk gescheiden zijn : 1866 : 1 ; 1868 : 1 ; 1870 : 1 ; 1872 : 4; 
1878 : 1 ; 1911 : 1.
Omtrent de echtscheidingen kan men ook inlichtingen vinden in de volkstellingen.
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In deze groep werden enkel diegenen opgenomen die door de pastoors 
uitdrukkelijk als liberaal, socialist of als krantenlezer werden be- 
schreven. Dit om de cijfers niet te vervormen gedurende de période 
van de schoolstrijd. Voor allen die zich onthielden van de paas- 
plichten omwille van de schoolstrijd, werd een afzonderlijke tabel op- 
gesteld.
(Zie tabel nr. 16).

Groep V  : N M  =  Degenen die door de pastoors beschreven wor- 
den als ,.négligentes non ex mala voluntate” . 
Volgens meerdere pastoors schijnt dit bij een 
niet onaanzienlijk aantal pauperes het geval te 
zijn.

M V  =  Zij die zich onthouden „ex mala voluntate”  
volgens de pastoors.

IR =  In deze categorie werden een aantal personen 
gegroepeerd die door de pastoors beschreven 
worden als : ,,impii” , ,,irreligiosi”  en „ indif
ferentes”

D F  =  Een aantal personen die zich onthouden van de 
paascommunie uit ,,defectus fidei”  volgens de 
pastoors.

PR =  Een aantal personen die zich volgens de 
pastoors onthouden omwille van principiële 
redenen, d.w.z. fïlosofische overtuigingen als 
,,deistae” , ,,philosophi” , ,,materialistae”  en ,,doc- 
trinarii” .

Er zijn nog een klein aantal personen niet opgenomen in deze tabel die 
door de pastoors beschreven worden als ,,habitualiter non communi
cantes”  (i ).

(i) Habitualiter non communicantes of consuetudinarii : 1851 : 2; 1853 : 2: 1854 : 2; 
1857 : ? ; 1868 : 3 ; 1875 : 1 ; 1876 : 1.
Verder worden niet in 1910 2 personen gemeld die aan een niet katholieke universiteit 
hebben gestudeerd.
Verder nog een aantal scrupulosi o f timorati : 1849 : 2 ; 1850 : 1 ; 1853 : 1 ; 1854 : 2 ; 1859 : 1 ; 
1860 : 1 ; 1862 : 1 ; 1863 : 3 ; 1869 : 1 ; 1872 : 2 ; 1873 : 1 ; 1877 : 1 ; 1878 : 2 ; 1890 1 ; 1907 : 1. 
Het motief : ,,gebrek aan klederen” komt eveneens een paar maal voor. 1840 : 20 ; 1842 : 30 ; 
1843 : 30; 1846 : 30; 1857 : 50; 1848 : 50; 1850 : 31 ; 1851 : 30; 1853 : 12; 1881 : ±  200 
(Het cijfer van 1881 is afkomstig uit de parochie van St.-Franciscus te Menen. A BB., B 326).



Groep VI : A P  =  Personen die uit andere gemeenten in de 
parochie zijn komen wonen.

T V  =  Personen die tijdelijk op het grondgebied van 
de parochie verblijven.

EP =  Personen die zich onthouden van de paas- 
plicht, tegenover wie de pastoor zich voeit als 
een vreemde en met wie hij niet van mens tôt 
mens in contact kan treden.

D e soldaten zijn niet opgenomen in deze groep, omdat men over te 
weinig inlichtingen beschikt. Hun groot aantal zou de cijfers van de 
tabel in sommige jaren onnodig doen aanzwellen.

Kan men nu uit deze verzamelde gegevens —  hoe karig ze 
ook zijn —  toch enkele besluiten trekken? T ôt 1879-1881 blijft de 
groep III (moreel gedrag) goed gestoffeerd. Daarna verdwijnen som
mige motieven geheel, het dansen bijvoorbeeld, terwijl de frequentie 
van andere vermindert, dronkenschap bijvoorbeeld. Hiermee zal wel 
niet bewezen zijn dat de dronkenschap in West-Vlaanderen totaal 
verdwenen was bij het begin der 20e eeuw maar misschien werd door 
de clerus dit motief minder belangrijk geacht daar er nieuwe en belang- 
rijkere oorzaken waren ontstaan. D e beletselen die voortvloeien uit een 
onregelmatig huwelijksleven, schijnen te blijven voortduren en aan 
belangrijkheid te winnen.

D e onthouding omwille van politieke motieven (groep IV) 
schijnt in aantal toe te nemen vanaf ongeveer ±  1875. Zijn de cijfers 
van de période 1880-9 misschien beïnvloed door de schoolstrijd —  zie 
tabel nr. 16 —  deze van het begin der 20e eeuw schijnen in het teken te 
staan van een opkomend socialisme.

In groep V  keert het motief ,,degenen die zich onthouden „non ex 
mala voluntate”  tamelijk dikwijls terug. Het aantal personen dat als 
irreligiosi o f impii beschreven wordt —  het moet gezegd, een nogal vage 
benaming —  blijft matig belangrijk. Het aantal personen daarentegen 
dat zich onthoudt omwille van defectus fidei o f om principiële redenen, 
is in het begin der 20e eeuw talrijker geworden.

Het aantal personen komend uit andere parochies en het aantal 
tijdelijk verblijvenden dat zich onthoudt, is eveneens talrijker gewor
den na 1900.

Misschien is het voorbarig besluiten te trekken maar het lijkt wel 
alsof het aantal personen dat zich om politieke o f filosofische over- 
tuigingen onthoudt van het vervullen der kerkelijke plichten, groter is
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geworden in de loop van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw. Blijkbaar hebben de wederzijdse verharding van de politieke 
standpunten het hunne daartoe bijgedragen. Voor de arbeiders komen 
er misschien nog enkele andere factoren bij. Het socialisme betekende 
voor hen immers niet alleen het stemmen op een bepaalde politieke 
partij maar tevens de uitdrukking van hun behoren tôt een bepaalde 
klasse die op al te geringe manier genoot van de welvaart in België.
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H O O F D ST U K  V

ALGEMEEN BESLUIT

Aan de uitwerking van dit algemeen besluit moeten enkele 
opmerkingen voorafgaan. Het bronnenmateriaal waarmee deze studie 
werd opgebouwd, biedt rijkdom en armoede tegelijkertijd. Het maakt 
het mogelijk een idee te geven van de numerieke evolutie van het 
paasverzuim. Het heeft echter ook een beperkt karakter. De documen- 
ten spreken slechts over de verzuimers. Alleen bij gelegenheid ver- 
neemt men iets meer over de gelovigen die getrouw hun paasplichten 
vervullen. Dit feit beperkt natuurlijk de gezichtshoek van deze studie. 
Een verder doorgezet onderzoek, met nieuw bronnenmateriaal dat 
vooral in de parochiearchieven zal moeten worden gezocht, kan 
vermoedelijk meer licht werpen op de betekenis en het gehalte 
der godsdienstbeleving in het dagelijkse leven van de verschillende 
groepen gelovigen. Men denke hier bijvoorbeeld aan een studie der 
verscheidene devoties zoals deze in parochieverband werden beleefd 
in de broederschappen, of andere geestelijke en liefdadige werken die 
op de parochie tôt stand kwamen.

Deze verhandeling is dan ook in de eerste plaats een studie van het 
paasverzuim en slechts indirect een studie van de paaspraktijk. En wel 
met als eerste doel te pogen een schets te brengen van de evolutie van 
dit verzuim en vervolgens reeds een aanvang te maken met het onder
zoek der oorzaken die voor verandering en evolutie verantwoordelijk 
zijn. Zoals in de inleiding reeds vermeld werd, is er voor W est- 
Vlaanderen nog niet genoeg materiaal aanwezig om een verantwoorde 
synthèse te bieden van de sociaal-economische en politieke ont- 
wikkeling. W aar dit echter nodig lijkt zal men in dit besluit trachten 
een mogelijk verband aan te wijzen tussen de evolutie der praktijk en 
bepaalde sociaal-economische en politieke factoren die de mentaliteit 
scheppen. Tegelijkertijd zullen ook enkele vergelijkingen worden ge- 
maakt met de situatie in het bisdom Orléans in de 19e eeuw en de toe- 
stand der zondagsmispraktijk in het diocees Brugge in 1938-9 en 1952. 
D e eigen situatie der rurale gebieden en stedelijke kemen zal afzonder- 
lijk worden belicht. Daar het politieke klimaat tijdens de schoolstrijd, 
1879-1884, door het wisselspel van regeringspolitiek en maatregelen
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der kerkelijke hiérarchie, een spéciale invloed uitoefent op de paas- 
praktijk zal hieraan een aparté bespreking worden gewijd.

Bij de aanvang der bestudeerde période, rond 1850, vertoont het 
bisdom Brugge een sterk agrarisch karakter. D e bevolking is verspreid 
over het platteland, de steden zijn klein, er is geen grote industrie. De 
huisnijverheid in Binnen-Vlaanderen, die reeds gedurende eeuwen 
wordt beoefend, is een gevolg en onderdeel van het rurale levens- 
patroon. Zij heeft dus geen nieuw mensentype in het leven geroepen, 
noch een nieuwe mentaliteit aangekweekt. Het landelijke en afgesloten 
karakter wordt nog versterkt door het slecht en onvoldoende wegennet 
van deze provincie in het begin der 19e eeuw (1).

In dit overwegend landelijke bisdom vervullen omstreeks 1850 
praktisch aile gelovigen hun paasplichten. Volgens de procenten die in 
de loop van deze studie werden berekend, bedraagt het aandeel der 
verzuimers slechts 1,06 %  van de ganse bevolking. In de bevolkings- 
groep van 15 jaar en ouder 1,55 % . Zondert men de rurale parochies af 
van de stadsparochies dan loopt het procent terug tôt 0,29 % der 
totale bevolking en tôt 0,43 %  voor de bevolking van 15 jaar en ouder. 
O f  deze algemene trouw aan de paaspraktijk de uitdrukking is van een 
persoonlijke inzet ofwel het resultaat van gewoonte en sociale dwang 
kan voorlopig moeilijk worden uitgemaakt. D e redenen hiervoor zijn 
hoger reeds gegeven. Toch mag men niet vergeten dat men in 1850 
reeds staat op de drempel van de tweede helft der 19e eeuw en het 
Ancien Régime met zijn eenheid van Kerk en Staat en al wat het inhield 
aan gunstige voorwaarden om een automatische praktijk te verzekeren, 
reeds aan de horizon verdwenen is.

Een vergelijking met het diocees Orléans is daarom zeer instruc- 
tief. Beide bisdommen, Brugge en Orléans, vertonen een overwegend 
landelijk karakter. Toch is rond 1850 de situatie in beide bisdommen 
zeer verschillend. In Brugge onderhoudt in de rurale parochies ruim 
99 %  der bevolking van 15 jaar en ouder zijn pasen. In het bisdom 
Orléans is op hetzelfde ogenblik het aantal paschantes in de rurale 
gedeelten teruggelopen tôt 1 1 %  van de bevolking van 13 jaar en ouder. 
In sommige kantons houdt slechts 1 %  der volwassen mannen, d.w.z. 
ouder dan 20 jaar, zijn pasen (2). Het is nu de taak van de historici die 1 2

(1) Zie : R. Blanchard, La Flandre, M .A. L efevre, L ’Habitat rural en Belgique, 
G. Jacquemyns, Histoire de la crise économique des Flandres ( 1845-1850), B. V erhaegen 
Contribution d l’Histoire économique des Flandres.

(2) C. M arcilhacy, Le diocèse d’Orléans au milieu du X IX e siècle, p. 488-493.

123



de période vôôr 1850 zullen bestuderen, om aan te tonen welke factoren 
in de historische evolutie van deze beide bisdommen tôt een dergelijk 
verschillende situatie hebben geleid. W ellicht zullen bij dit onderzoek 
gegevens aan het licht komen die de bestendigheid van de paaspraktijk 
in West-Vlaanderen kunnen verklaren.

Verder aansluiténd bij de studie van C. M a r c i l h a c y  kan men nog 
een aantal punten releveren. C. M a r c i l h a c y  constateert dat in de 
rurale gebieden het verschil in welvaartspeil, instructieniveau en 
politieke kleur geen invloed heeft op het peil der paaspraktijk (1). Om  
de régionale verschillen te verklaren, wijst zij op de historische 
invloeden (la part de l’histoire) die in de verscheidene delen van het 
diocees werkzaam zijn geweest. Onder meer de immoraliteit van de 
hogere clerus in het vroegere bisdom Orléans en de steriele twisten 
over het Jansénisme. D it heeft het aanzien van de hiérarchie en clerus 
verminderd en verwarring gesticht bij de gelovigen. M et als gevolg dat 
de christelijke traditie haar gaaf karakter niet kon behouden (2).

In West-Vlaanderen bestaat er rond 1850 een duidelijk verschil in 
welvaartspeil tussen de Polderstreek en Binnen-Vlaanderen. D e wel- 
stand die de Polderstreek geniet is bijna spreekwoordelijk, terwijl 
Binnen-Vlaanderen in 1850 pas uit een ware hongersnood komt (3). 
Bovendien heeft het arrondissement Veurne, dat praktisch volledig in 
de Polderstreek gelegen is, tôt aan de eerste wereldoorlog een percen- 
tage geletterden dat het gemiddelde van het Rijk met een goed stuk 
overtreft. D e overige arrondissementen, die van Binnen-Vlaanderen 
in het bijzonder, tellen gemiddeld meer analfabeten dan het Rijk (4). 
In beide gebieden is echter geen verschil te merken qua trouw aan de 
praktijk. Verschil in welvaartspeil en graad van instructie schijnen dus 
evenmin invloed uit te oefenen op de paaspraktijk in de landelijke 
gebieden van het bisdom Brugge. Over de politieke factor zal worden 
gesproken bij de behandeling van de schoolstrijd.

T ôt aan de herstructurering der kerkelijke indelingen in het kader 
van het Concordaat (1801) behoorden verscheidene delen van het 
diocees Brugge tôt andere bisdommen. Grosso modo kan men zeggen 
dat de arrondissementen Veurne, Ieper en de westelijke helft van 1 2 3 4

(1) C. M arcilhacy, Le diocèse d’Orléans au milieu du X IX e siècle, p. 412-413.
(2) C. M arcilhacy, Le diocèse d'Orléans au milieu du X IX e siècle, p. 415-476.
(3) G . Jacquemyns, Histoire de la crise économique des Flandres, 1845-1850., en R. 

Blanchard, La Flandre, p. 305-310 en 318-322.
(4) Zie de Volkstellingen, en R. Peeters, Volksleven en Volkscultuur, in : 150 jaar 

katholieke arbeidersbeweging in België (1789-1939), dl I, p. 85-86.
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Diksmuide delen waren van het bisdom Ieper. Het arrondissement 
T ielt behoorde tôt het diocees Gent en het arrondissement Kortrijk 
met daarbij Menen en W ervik tôt het bisdom Doornik. D e arron- 
dissementen Brugge, Oostende, Roeselare en de oostelijke helft van 
Diksmuide vormden het preconcordataire bisdom Brugge (i). Het feit 
dat bepaalde delen vroeger tôt verscheidene bisdommen behoorden 
heeft echter blijkbaar geen verschil in trouw aan de praktijk doen ont- 
staan (2). Er is echter wel een factor van historische aard die onder- 
scheid aanbrengt tussen de rurale parochies. D e enige parochies in de 
rurale gebieden die gedurende een période van ongeveer dertig jaar 
min o f meer ononderbroken een hoger verzuim hebben dan de andere, 
zijn deze parochies waar Stevenisten wonen. Een aantal Stevenistische 
kernen zijn blijven voortbestaan, vooral te Gits en te Passendale. Zij 
nemen echter tussen 1848 en 1878 sterk in aantal af.

Vervolgens dient men te wijzen op het stabiele karakter der 
paaspraktijk in de rurale gedeelten. Weliswaar is in 1910 het verzuim 
enigszins toegenomen in de rurale parochies. Van 0,29 %  in 1848 tôt 
0,72 %  (van 0,43 %  tôt 1,10 %  voor de bevolking van 15 jaar en ouder). 
D it is echter te wijten aan de invloed op het gemiddelde van een aantal 
parochies die hun strikt ruraal karakter verloren hebben. In typisch 
landelijk gebleven arrondissementen als Diksmuide en Tielt bedraagt 
het paasverzuim in 1910 niet meer dan 0,57 %  en 0,69 %  (bevolking 
15 jaar en ouder 0,86 %  en 1,06 %). Rekent men de stadsparochies van 
Diksmuide en Tielt niet mee dan bedraagt het verzuim in 1910 slechts 
0,09 %  en o,xo %  (bevolking van 15 jaar en ouder : 0,13 %  en 0,15 %).

Deze stabiliteit is niet alleen kenmerkend voor de 19e eeuw en het 
begin der 20e. Betrekt men in het overzicht de tellingen der zondags- 
praktijk verricht in 1938-1939 en 1952 dan constateert men dat tôt ver 
in de 20e eeuw de overgrote meerderheid der gelovigen getrouw de 
zondagsplichten vervult en dus 00k —  indien men de typologie van
G . L e  B r a s  volgt —  de paasplichten. In 1939 bedraagt het aantal 
personen dat zich onthoudt van de zondagsmis slechts 4,8 %  in de 
dekenij T ielt en slechts 9,05 %  in de dekenij Diksmuide. In 1952 is de 
situatie praktisch dezelfde gebleven, zoals men kan merken door kaart 1 2

(1) St. d’YDEWALLE : De decanale indeling van het bisdom Brugge in 183g, in : Hand. v.h. 
Gen. „Soc. d ’Em. Brugge” , 1969, dl CVI, p. 140-171.

(2) Weliswaar komt tijdens de schoolstrijd, 1879-1884, een zeker verschil in politieke, 
sensibiliteit tôt uiting. Men moet echter de vraag stellen of dit verschil een erfenis is van de 
vroegere kerkelijke indeling ofwel door régionale tegenstellingen van andere aard te ver- 
klaren is.



nr. 21 en 22 met elkaar te vergelijken. Het verzuim der zondagsmis in 
beide dekenijen ligt tussen o en io  % . Het bisdom Brugge is in 1952 
een der gebieden met de hoogste zondagsmispraktijk in België. D it 
samen met de Antwerpse Kempen, de provincies Limburg en Luxem- 
burg. Het diocees behoort tevens tôt een zone die —  gezien in het 
kader van het rurale Frankrijk —  een hoge getrouwheidsgraad aan de 
praktijk kent. Naar het zuiden toe wordt deze zone begrensd door de 
lijn Boulogne, Saint-Pol, Arras (1).

D e paasverzuimers vormen in de rurale gedeelten van het bisdom 
dus slechts een minderheid. Naast een aantal niet nader omschreven 
,,pauperes”  treft men in de landelijke parochies meiden en knechten, 
een paar ambachtslieden, een aantal herbergiers, staats- en spoorweg- 
bedienden aan. Samen met een enkele dokter, veearts o f notaris 
onderscheiden zij zich van het gewone gedragspatroon der parochie- 
gemeenschap.

D e motieven die in deze landelijke parochies de onthouding 
veroorzaken, zijn overwegend van morele aard. Ongeregeldheden in 
het huwelijksleven komen veel voor bij de armen. Dronkenschap 
schijnt eveneens een aanleiding te zijn om sommigen van de paas- 
communie uit te sluiten. Na 1880 wordt dit laatste motief echter 
praktisch niet meer aangehaald door de pastoors. Het inrichten van 
danspartijen wordt door herbergiers en pastoors op verschillende wijze 
bekeken. D it vormt een voortdurende bron van conflicten. D e be- 
langentegenstelling die er normaal gesproken heerst tussen herbergiers 
en clerus is trouwens reeds meermaals aangetoond (2).

Men mag aannemen dat deze herbergiers de afwijzende houding 
van de clerus beantwoorden met een min of meer openlijk anti
cléricalisme. D it anticléricalisme verklaart dan de toename van het 
aantal verzuimers onder de herbergiers gedurende de schoolstrijd. Bij 
de dokters, veeartsen en notarissen kan men een bewuste breuk met de 
Kerk of de godsdienst vooropstellen. Bij de staats- en spoorweg- 
bedienden is dit vermoedelijk 00k het geval, alhoewel bij de staats- 
ambtenaren 00k het politieke motief een roi kan hebben gespeeld.

Rond 1850 moet men in het bisdom Brugge de verzuimers 
hoofdzakelijk zoeken in de steden. Het verzuim bedraagt in 1848 in het 
ganse bisdom slechts 1,06 % . (Bevolking 15 jaar en ouder 1,55 % ). In 1 2

(1) Zie hiervoor de kaart van F. B oulard, 2e uitgave, jan. 1952, opgenomen in G . L e 
Bras, Etudes de sociologie religieuse, p. 302-324.

(2) G . L e Bras, Etudes de sociologie religieuse, p. 46-47 en p. 609.
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de stadsparochies afzonderlijk genomen is het procent daarentegen 
3.63 %  (Bevolking 15 jaar en ouder 5,28 % ) (x). Sommige stads
parochies liggen echter reeds ver boven dit gemiddelde. Bijvoorbeeld : 
Brugge, O .-L.-Vrouw, 1848 : 6 %  enSt.-Anna, 1862 : 10 % . Oostende, 
St.-Pieter en Paul, 1848 : 13 % . Kortrijk, O .-L.-Vrouw, 1848 : 9 % . 
Menen, St.-Vedastus, 1862 : 5 % en Ieper, St.-Martinus, 1854 : 6 %. 
In West-Vlaanderen zijn in 1850 de steden talrijk maar klein. De 
belangrijkste, Brugge, heeftmet haar 49.308 inwoners nog een zekere 
allure die echter niet in overeenstemming is met haar economische 
betekenis. D e Westvlaamse steden vertonen meer de kenmerken van 
het stadsfenomeen der 18e eeuw, waarin de steden een knooppunt en 
verlengstuk der plattelandskernen waren (2). Het onderscheid in 
verzuim tussen stad en land in het bisdom Brugge dateert reeds van 
vôôr 1850. Rapporten uit 1840 verstrekken aanwijzingen in dezelfde 
zin. M en kan zich dus afvragen of men hier niet staat voor een ver- 
schijnsel waarvan de oorsprong reeds voor de 19e eeuw moet worden 
gezocht (3). D e sociale structuur der Westvlaamse steden in de eerste 
helft der 19e eeuw is nog praktisch onbekend. W el moet het paupéris
me er in aanzienlijke mate verspreid zijn geweest (4). Het aantal ver- 
zuimers onder de armen is dan 00k in aile steden —  vooral de belang
rijkste —  tamelijk groot. Toch is er een zekere differentiatie. Deze 
differentiatie is het best merkbaar voor Oostende, Brugge, Kortrijk en 
Menen. T e  Oostende treft men de verzuimers aan onder de hoogste en 
de laagste klasse. T e  Brugge wekt de middenstand de ontevredenheid 
der pastoors. T e  Kortrijk en te Menen zijn het vooral de armen die zich 
onthouden van de paasplichten.

Van 1850 tôt 1910 neemt het paasverzuim in de steden toe. Het 
gemiddelde van het ganse bisdom is in 1910 2,77 %  en voor de 1 2 3 4

(1) De procenten die hier worden aangehaald voor de stadsparochies zijn berekend 
volgens de méthode beschreven in hoofdstuk IV, p. 80

(2) B. V erhaegen, Contribution à l’Histoire économique des Flandres, dl I, p. 85.
R. Blanchard, La Flandre, p. 242-262, 313-328, 427-443.

(3) C. M arcilhacy beschikt niet over cijfers voor Orléans, de enige stad met een 
zeker formaat in het bisdom. Voor de kleinere steden stelt zij integendeel vast dat rond 1852 
de paaspraktijk over het algemeen beter is dan in de rurale gedeelten. Daar echter in 1852 de 
situatie der paaspraktijk in het bisdom Orléans vrij slecht te noemen is, rijst de vraag op of 
het antagonisme stad-land in dit geval niet in de tegenovergestelde richting werkt. C. 
M arcilhacy, Le diocèse d'Orléans au milieu du X IX e siècle, p. 303-414.

(4) In 1843 waren in 15 steden van West-Vlaanderen op een totale bevolking van 
174.028 inwoners er 54.232 ingeschreven bij de verscheidene instellingen van weldadigheid, 
d.w.z. 1 op 3,20 personen. Brugge telt het grootste aantal : 1 op 2,38 en Diksmuide het 
kleinste : 1 op 8,62 personen. De andere steden houden het midden tussen deze beide. 
G. Jacquemyns, o.c., p. 302-303.
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bevolking van 15 jaar en ouder 4,22 %  (1). In de stadsparochies 
afzonderlijk genomen, 1910 : 7,53 %  (Bevolking 15 jaar en ouder : 
11,48 %). Sommige stadsparochies Iiggen echter ver boven dit gemid- 
delde. Bijvoorbeeld te Oostende. Daar tellen de parochies St.-Pieter en 
Paulus, O .-L.-Vrouw  en St.-Jozef in 1893 reeds ongeveer 30 % 
verzuimers onder de totale bevolking. D e parochie St.-Jozef telt er in 
1910 33 % . T e  Menen was het aantal verzuimers in de St.-Vedastus- 
parochie S %  in 1862. In 1907 is het opgelopen tôt 1 1 % .  St.-Francis- 
cus telt in 1910 12 %  en St.-Jozef 34 % . T e  Moeskroen is het aantal in 
de St.-Bartholomeusparochie gestegen van 2 %  in 1848 tôt 12 %  in 
19x0. D e parochie in het gehucht Montaleux telt in 19x0 19 %  
verzuimers en deze te L e Tuquet 18 % . Verder moet nog worden 
vermeld dat tussen 1880 en 1910 het verzuim 00k vaste voet heeft 
gekregen in de randgemeenten van Brugge, Oostende en Kortrijk.

Niet zonder reden werden Oostende en Moeskroen daareven 
als voorbeelden aangehaald. Niet alleen is de toename van het verzuim 
in deze steden het belangrijkst, zij Iiggen tevens in gebieden die tussen 
1870 en 1910 een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zowel 
de kuststreek als de zone langsheen de Franse grens kennen een sterke 
demografische expansie, veroorzaakt door een grote inwijking. 
Jammer genoeg beschikt men voor Oostende stad over bijna geen 
inlichtingen van na 1893. Reeds dan echter wordt de toevloed der 
nieuwe inwoners door de pastoors van Oostende als een der belang- 
rijke oorzaken van de toename van het paasverzuim beschouwd. 
Hetzelfde geldt voor de rest van de kuststreek. Treffende voorbeelden 
zijn Blankenberge waar het verzuim is gestegen van 0,53 %  in 1848 tôt 
3,96 %  in 1887 en 10,43 %  in 1907, en Zeebrugge dat in 1907 14,29 %  
verzuimers telt (1).

Ook in de zone langsheen de Franse grens is een toename 
van het verzuim waar te nemen. Naast de cijfers van Moeskroen 
die reeds werden aangehaald, mag hier nog even worden herin- * 1

(1) Hoger werd aangetoond dat het berekende gemiddelde voor 1907 en 1910 te laag is 
wegens het ontbreken van gegevens over de stadsparochies van Oostende. Neemt men bij de 
berekening van het gemiddelde van 1907 en 1910 de cijfers in aanmerking die in 1893 voor 
Oostende worden opgegeven, dan bekomt men : voor het bisdom : 1907 : 3,37 %  en 1910 : 
3.47 %  (Bevolking 15 jaar en ouder : 1907 : 5,13 % en 1910 : 5,29 %). Voor de stads
parochies : 1907 : 9,72 %  en 1910 : 8,95 %  (Bev. 15 jaar en ouder : 1907 : 14,82 %  en 1910 :
13.63 %)•

(1) Oostende (St.-Antonius), 1907, 1908 en 1910, ABB., B 327.
Zeebrugge, 1907, ABB., B 327.
Oostende (St.-Petrus en Paulus), 1881, ABB., B 326.
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nerd aan de cijfers van enkele parochies. Bijvoorbeeld, Herzeeuw 
13.66 %  in 1907, Spiere 7,12 %  in 1910, Rekkem 5,59 %  in 1907 en 
Komen 7,43 %  in 1907. D e immigratie te Moeskroen en in de pa
rochies langsheen de Franse grens draagt echter een eigen karakter. De 
parochies krijgen een toevloed van immigranten te verwerken die zich 
daar metterwoon vestigen maar gaan arbeiden in het groeiende 
Noordfranse industriegebied (1). Het hoeft dan 00k geen verwondering 
te wekken dat in het arrondissement Kortrijk en in mindere mate in 
Ieper, het aantal verzuimers betekenisvol toeneemt onder de pauperes, 
o f onder de classis operaria, zoals men nu meer en meer schrijft.

D e pastoors trekken de aandacht op de nefaste invloed van 
dit werk in Frankrijk dat de arbeiders in contact brengt met de felle 
politieke agitatie in de Noordfranse industriekernen (2). Zij wijzen tel- 
kens opnieuw op de groeiende invloed van het socialisme om de toe- 
name van het verzuim te kunnen verklaren (3). Hoezeer deze pendel- 
arbeiders een gerede bodem vormden voor de socialistische propa- 
ganda bewijst wel het feit dat voor de eerste wereldoorlog het socia
lisme in West-Vlaanderen nergens vaste voet heeft gekregen tenzij 
juist in deze grensstreek (4). 1 2 3 4

(1) R. Blanchard, o.c., 396-8. B. V erhaegen, o.c., dl I, p. 316-7. Zie 00k A . Simoens, 
Na den storm, Ronse, 1913.

(2) Moeskroen (St.-Bartholomeus), 1910 : ,,Iuventus nostra operaria ad socialismum et 
impietatem quotannis magis magisque vergit, cuius causa maior est vicinia civitatum 
Robaci et Turcundii, ad quas quotidie tendunt milleni ex nostris operariis, qui in fabricis 
fere alios socios laboris non inveniunt quam socialistas. Attende ad numerum votantium 
Guesde et (onleesbaar) in recentioribus electionibus Robaci et Turcundii habitis, et intelliges 
pericula ad quae iuventus nostra ibi exponitur.”  ABB., B 327.

(3) In zijn mededeling op het Colloquium te Cambridge —  La déchristianisation 
ouvrière en France dans le Nord, à la fin du X IX e et au début du X X e siècles —  bespreekt 
P. D roulers een rapport dat in 1925 werd opgesteld door P. Ach. D anset s.j., onder- 
directeur der Action populaire te Vanves (Parijs), in opdracht van de Congregatie van het 
Concilie. D it naar aanleiding van een aanklacht van de president van het Consortium der 
Textielindustrie van Roubaix en Tourcoing tegen de katholieke syndicaten en hun kerkelijke 
raadgevers. Dit rapport beschrijft de religieuze en sociale ontwikkeling van de arbeiders- 
wereld van Roubaix-Tourcoing vanaf ongeveer 1870. A. D anset legt hierin sterk de nadruk 
op het belang van de politiek-syndikale actie der socialisten als ontkerstenende factor. 
Miscell. Hist. Eccl. III, Bibl. d. I. Rev. d’Hist. Eccl., dl 50, p. 329-339.

(4) De eerste sporen van socialistische werking dateren uit 1877-79. De socialisten 
intensiveerden hun actie bij de strijd voor het algemeen kiesrecht en de evenredige ver- 
tegenwoordiging. Toch veroverden ze eerst in 1906 een parlementszetel in het arrondisse
ment Kortrijk. D e christen-democraten hebben geageerd in Brugge, Kortrijk en Oostende, 
maar hun activiteiten hebben slechts enkele jaren geduurd en van de partij is er na de eerste 
wereldoorlog geen sprake meer. Zie S.H. Scholl, Bijdrage tôt de geschiedenis van de arbeiders- 
beweging in West-Vlaanderen (1875-1914), R. V an  E enoo, Een bijdrage tôt de geschiedenis der 
arbeidersbeuieging te Brugge, K . V an Isacker, Het Daensisme, L . W ils, Het Daensisme en 
A . Simoens, Na den storm.
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D e tellingen der zondagsmispraktijk van 1938-9 en 1952 be- 
wijzen dat de situatie van 1910 een blijvend karakter vertoont. D e 
zones met een hoger aantal paasverzuimers in 1910 handhaven zich 
tôt in de helft der 20e eeuw. In de kuststreek telt de dekenij Oostende 
58 %  zondagsmisverzuimers en de dekenij Brugge Noord 33 % . 
Langsheen de Franse grens behoren de dekenijen Moeskroen met 
49,3 %  misverzuimers en de dekenijen Menen en Avelgem, beide met 
32,7 % , eveneens tôt de gebieden met het hoogste zondagsmisverzuim 
in het bisdom. D e kaart die de toestand in 1952 aangeeft, toont aan dat 
er zich niet veel veranderingen meer hebben voorgedaan (1). Vermits 
de resultaten van deze laatste tellingen gegroepeerd zijn per dekenij, is 
het onmogelijk de positie der steden af te zonderen van de rurale 
parochies. De dekenij Brugge stad, die slechts bestaat uit de parochies 
van Brugge stad zelf laat echter toe zich een idee te vormen van de 
toestand in de steden in 1939 en 1952. Deze dekenij telt in 1939 45,5 % 
zondagsmisverzuimers, en in 1952 tussen 40 en 60 % . M en kan nu wel 
veronderstellen dat in de overige dekenijen de steden hun leidende 
positie zullen hebben behouden. (2)

Hiermee is, naar onze mening althans, de belangrijkste evolutie- 
lijn van het paasverzuim tussen 1840 en 1911 getrokken. Door 
toevoeging van de cijfers der zondagsmispraktijk van 1938-9 en 1952, 
kan men zelfs vooropstellen dat deze lijn mag doorgetrokken worden 
tôt 1952. Immers in 1952 zijn het nog dezelfde zones als in 1910 
waarin de onthouding van de godsdienstpraktijk het hoogst is. Tegen- 
over deze evolutie op langere termijn staat de meer conjuncturele 
invloed van de schoolstrijd. Jammer genoeg is het bronnenmateriaal 
voor de période 1893-1906 zeer schaars, zodat het moeilijk wordt de 
blijvende gevolgen van de schoolstrijd te stellen tegenover de nieuwe 
oorzaken die vanaf 1890 hun aanloop schijnen te nemen. Samen met de 1 2

(1) De evolutie der verkiezingsuitslagen voor de Kamers van 1919 tôt 1954 bevestigt 
de presentie van het socialisme in het Kortrijkse. Vooral dan in de kantons Menen en M oes
kroen, waar het procent socialistische stemmen in 1919 praktisch het dubbel van en in 1954 
nog beduidend meer dan het gemiddeld procent der stemmen voor de socialisten in de 
provincie bedraagt. Zie : Atlas des élections belges 1919-1954, par R. D e Smet, R. E valenko 
en W . F raeys, Brussel, 2dln, 1958.

(2) Kanunnik Stroom schat rond 1898 het aantal zondagsmisverzuimers op 22.000 
op een bevolking van 750.000, d.w.z. 2,93 %. O p 288 parochies zijn er 115 waarin iedereen 
zijn zondagsplicht vervult, 98 met 1 tôt 10 zondagsmisverzuimers, 70 met meer dan 10. 
Maar behalve in steden als Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper, Menen, Diksmuide, Roese- 
lare en enkele Waalse parochies aan de rand van Frankrijk als bv. de 4 parochies van Moes
kroen, Dottenijs, Waasten en enkele andere, gaat het getal in de overige der 70 parochies 
nooit boven de 100. Rapport présenté par M. le Chan. Stroom, in X Ie Congrès eucharist. 
intern., Brussel, 1899, p. 130.
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behandeling van de schoolstrijd zal iets worden gezegd over de vooraf- 
gaande politieke ontwikkeling. Over het socialisme is reeds gesproken, 
omdat de opkomst hiervan nauw samenhangt met wijzigingen in de 
socio-economische structuren in de laatste twintig jaar voor de Eerste 
Wereldoorlog.

W il men de invloed van de politieke factor op de paaspraktijk 
bepalen, dan komt dit in deze studie in hoofdzaak neer op het beant- 
woorden van de vraag van welk ogenblik af en ten gevolge van welke 
oorzaak het behoren tôt een bepaalde politieke overtuiging en het ver- 
vullen der paasplichten onverenigbaar wordt. Het scherper worden der 
politieke tegenstellingen door het ideologisch uit elkaar groeien van 
liberalen en katholieken en de opkomst van een nieuwe idéologie als het 
socialisme, zijn verschijnselen waarvan de betekenis slechts geleidelijk 
duidelijk wordt en de werking zich eerst op langere termijn laat voelen. 
Daarnaast zijn er crisismomenten waardoor een bepaalde evolutie 
wordt versneld of een tendens geradicaliseerd. D e schoolstrijd is 
hiervan een eminent voorbeeld.

D e politieke evolutie op regionaal en plaatselijk vlak in W est- 
Vlaanderen is nog onvoldoende gekend. Een aantal studies over 
Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende tonen aan dat in de gemeente- 
raden tôt ongeveer 1848 een unionisme heeft geheerst. Van dat ogen
blik af begint een liberaal getij dat rond 1857 voor goed aan kracht en 
overwicht wint. D e radicalisering der opinies, die rond 1860 voortdu- 
rend toeneemt, schijnt op de duur in West-Vlaanderen, politiek 
gesproken, winst te hebben opgeleverd voor de katholieken. W ant 
tussen 1865 en 1875 is overal het klimaat omgeslagen ten gunste van 
deze partij. Uitgezonderd te Oostende waar de liberale overmacht 
stand hield tôt in 1911, toen zes katholieken hun intrede deden in de 
gemeenteraad. D e uitslagen der provinciale en wetgevende verkiezin- 
gen vertonen ongeveer hetzelfde beeld. Behalve dan dat in Kortrijk 
reeds na 1854 de liberalen niet meer aan bod komen in de wetgevende 
verkiezingen. T e  Oostende behaalden de katholieken eerst in 1884 de 
meerderheid voor de Senaat en in 1894 voor de Kamer. D e provinciale 
verkiezingen verliepen steeds ten voordele van de liberalen (1). 1

(1) Zie hiervoor W . M aervoet, De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 
1830-1914, Gent, 1965. P. V ancolen, Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, 1966 en 
M . L aquierk, Een bijdrage tôt de geschiedenis der arbeidersbeweging te Roeselare (1864-1914), 
Gent, 1966. Aile onuitgegeven licentiaatsverhandelingen. Verder R. V an  E enoo, Partij- 
vorming en politieke strekkingen bij de cijnskiezers te Brugge (1830-1893), Gent, 1968. Onuit
gegeven doctoraatsverhandeling.



Tussen 1848 en 1878 doen zich echter geen noemenswaardige 
veranderingen voor in de paaspraktijk (1). Behalve dan dat in de steden 
rond 1870 het verzuim reeds in zekere mate schijnt toe te nemen. 
Rond 1880 schiet de grafiek van het verzuim met een sprong in de 
hoogte ten gevolge van de politieke crisis ontstaan door de schoolwet- 
geving en de maatregelen der kerkelijke hiérarchie.

In juli 1879 werd door het radikaal-liberale ministerie onder 
leiding van Frère-Orban een nieuwe wet gestemd voor het lager 
onderwijs. Dit onderwijs zou voortaan neutraal zijn en onder strikte 
contrôle staan van de staat. D e reactie der bisschoppen op deze wet was 
zeer fel. In hun instructies van 1 september 1879 en februari 1880 
verklaarden zij dat het onderwijs, zoals het door de wet van 1879 zou 
worden georganiseerd, gevaarlijk was voor het geloof. Zij verboden de 
katholieken aile medewerking aan dit onderwijs. D e ouders die hun 
kinderen zonder toelating van de clerus stuurden naar het officieel 
onderwijs, de onderwijzers die er les gaven, de leden van de officiële 
schoolcomités en de leraars en leerlingen der officiële normaalscholen 
werden de sacramenten ontzegd (2). Welbewust wordt door de kerke
lijke hiérarchie het volbrengen der paasplichten aan een bepaalde 
groep personen verboden. Deze worden, wellicht tegen hun zin, tôt 
een optie gedwongen. D e werkelijk blijvende gevolgen van deze maat
regelen kunnen dus eerst worden vastgesteld, nadat deze uitsluiting is 
opgeheven. D it gebeurde in feite doordat in 1884 een katholieke 
meerderheid het parlement veroverde. D e vraag is dus wie er en hoe- 
veel er definitief de paaspraktijk hebben opgegeven ten gevolge van 
deze ,,chirurgische ingreep”  der kerkelijke overheid.

D e invloed van deze voorschriften op het paasverzuim is merkbaar 
in het ganse bisdom. En dit zowel in de rurale gebieden als in de steden. 
Het verzuim stijgt van 1,07 %  in 1878 tôt 2,30 %  in 1881. (Bevolking 
15 jaar en ouder, van 1,60 %  tôt 3,43 % ). Het gemiddelde der rurale 
parochies klimt van 0,16 %  in 1878 naar 0,79 %  in 1881. (Bevolking 
15 jaar en ouder, van 0,24 %  naar 1,18 %). In de stadsparochies is 
de evolutie als volgt : 1871 : 3,51 % , 1878 : 4,68 %  en 1881 : 5,31 % . 
(Bevolking 15 jaar en ouder, 1871 : 5,02 % ; 1878 : 6,99 %  en 1881 1 2

(1) In dit verband was het verleidelijk het hoge gemiddelde van 1869 te verklaren door 
de eventuele invloed van de encykliek „Quanta cura”  en de „Syllabus” . Hoger werd echter 
aangetoond dat hier andere oorzaken in het spel zijn. Er werd trouwens in de paasrapporten 
geen toespeling gevonden op deze pauselijke documenten. Tijdens de schoolstrijd daaren- 
tegen wemelen de rapporten van verduidelijkende opmerkingen.

(2) P. V erhaegen, La lutte scolaire en Belgique, p. 160-66.
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7,94 %)• De toename van het verzuim in de rurale gebieden is het 
meest opvallend in de Polders en de streek rond leper. De steden die 
reeds vôôr 1879 vrij hoge procenten hebben, kennen geen noemens- 
waardige toename, Oostende uitgezonderd. Het aantal verzuimers 
vermeerdert daarentegen heel wat in de kleinere steden die gelegen 
zijn in rurale gebieden waar het verzuim eveneens aanzienlijk stijgt.

Hieruit kan men besluiten dat in de landelijke gebieden en de 
kleinere steden vôôr 1879 een aantal personen woonden die tussen hun 
politieke overtuiging en het vervullen van hun paasplichten geen 
contradictie zagen. D e geringe toename in steden als Brugge, Kortrijk 
en Menen moet waarschijnlijk worden geweten aan het daar heersende 
politieke klimaat. Vermoedelijk was de scheidingslijn tussen politieke 
overtuiging en godsdienstpraktijk daar reeds vroeger getrokken. De 
vermeerdering van het procent te Oostende moet vermoedelijk 
verklaard worden door de sterk liberaal getinte sfeer van deze stad. De 
agitatie der liberalen is daar zeer heftig geweest. Naar verluidt zouden 
bij de opening van een vrije school in de parochie Mariakerke, naast de 
clerus en de leden van het katholieke schoolcomité, slechts twee 
families aanwezig zijn geweest. De anderen waren weg gebleven uit 
vrees voor de liberalen (1).

Het verzuim bereikt een hoogtepunt in 1883 en 1885 (2). Maar 
rond 1890 is in de rurale parochies de rust in zoverre weergekeerd dat 
het procent verzuimers nog slechts het dubbele bedraagt van dit van 
1878. D e betekenis van dit laatste mag echter niet overdreven worden. 
Immers, de kaarten van 1887 en 1893 tonen aan dat op dat ogenblik het 
verzuim reeds is toegenomen in de randgemeenten der grote steden, in 
de kuststreek en langsheen de Franse grens. Het feit dat het gemiddel- 
de rond 1890 het dubbele bedraagt van dit van 1878 is dus niet nood- 
zakelijk te wijten aan de blijvende gevolgen van de schoolstrijd in de 
rurale gedeelten. M en kan evenzeer vooropstellen dat de oorzaak ligt 
in een nieuwe concentratie van het verzuim in gebieden die hun zuiver 
landelijk karakter verliezen.

Het onderzoek naar de spreiding van het verzuim over de 
beroepen laat trouwens toe te constateren dat de personen ingescha- 
keld in de staats-, provincie- o f gemeenteadministratie bijna de * 15

(1) ABB., B 365 bis, Oostende (Mariakerke).
(2) Voor het ganse bisdom, 1883 : 2,79 % , 1885 : 3,41 % . (Bevolking 15 jaar en ouder : 

1883 : 4,17 % , 1885 : 4,82 %). Rurale parochies : 1883 : 0,82 % , 1885 : 0,54 % . (Bevolking
15 jaar en ouder : 1883 : 1,22 % , 1885 : 0,78 %). Stadsparochies : 1883 : 6,84 % , 1885 : 
8,24 % . (Bevolking 15 jaar en ouder : 1883 : 10,23 % , 1885 : 12,33 %).
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helft van het aantal verzuimers uitmaken in de rurale parochies 
gedurende de période 1880-89. Bij de overname van het bewind door 
de katholieken in 1884 verminderde zeker de pressie die van hogerhand 
op hen werd uitgeoefend. Dit laat veronderstellen dat de schoolstrijd 
weinig blijvende gevolgen heeft in de landelijke parochie. Slechts 
enkelen zijn de verzuimers van vôôr 1879 gaan vervoegen.

In de kleinere steden, die in 1881 een vermeerdering van het 
verzuim kennen veroorzaakt door de schoolstrijd, zijn de gevolgen van 
meer blijvende aard. D e voorschriften der kerkelijke hiérarchie zijn 
daar voor een aantal personen de aanleiding om definitief te breken met 
het vervullen der paasplicht. Zo wordt bijvoorbeeld te Diksmuide de 
onthouding van een aantal personen duidelijk aan hun politieke over- 
tuiging (libéralisme) toegeschreven. D it was niet het geval vôôr 1879 

(i)-
Misschien kunnen hier nog een paar gegevens over de pastorale 

méthodes worden aan toegevoegd. In de statuten van het bisdom, door 
Mgr. Boussen gepromulgeerd rond 1838, wordt er sterk de nadruk op 
gelegd dat de pastoor een persoonlijke kennis moet bezitten van zijn 
parochianen. Deze kennis moet worden vastgelegd in het Liber 
status animarum en vernieuwd door een jaarlijks huisbezoek. Een 
belangrijk onderdeel van deze kennis bestaat erin dat de pastoor er 
zich moet van op de hoogte houden of de parochianen hun paas- 
plichten getrouw volbrengen. Het gedrukte Liber status animarum dat 
dateert uit 1910 en in hoofdstuk I werd beschreven, wijst nog volledig 
in deze richting. Deze bezorgdheid voor het behoud van de godsdienst- 
praktijk is kenschetsend voor de 19e eeuw (2).

Het vervullen der paasplichten wordt dan 00k omgeven met een 
netwerk van voorschriften. Aan de pastoors worden hulpmiddelen ter 
hand gesteld om het effectieve nakomen van deze plichten te contro- 
leren. Onder meer het reeds hoger genoemde Liber status animarum, de 
testimonia die aan de eigen pastoor moesten worden overhandigd en 
later de ,,biechtbriefjes” . Het geheel wordt dan bekroond door een 
jaarlijks rapport dat naar het bisdom moet worden gestuurd. Terloops 
mag wel even worden opgemerkt dat een vergelijkende studie aan- 1 2

(1) Diksmuide, 1907, ABB., B 327.
(2) Y.-M . H ilaire, La vie religieuse dans les pays de la Loire au X IX e siècle, in : L ’in

formation Historique, 1967, dl XXIX, p. 34 : ,,Les méthodes pastorales du clergé au XIXe 
siècle ont pour but d’encadrer fortement les masses ou de les ramener à l’église si elles l’ont 
délaissée. L ’accomplissement des Pâques et l ’assistance à la messe dominicale constituent les 
objectifs prioritaires...”
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toonde dat deze rapporten waarschijnlijk uniek zijn en deze denunciatie 
alleen in het bisdom Brugge wordt gehandhaafd.

In de rurale parochies schijnen deze méthodes zonder veel 
tegenstribbelen door de gelovigen aanvaard te worden. D e verzuimers 
zijn er weinig talrijk. D e pastoors zoeken hen op, sporen hen aan, 
vermanen en controleren of de beloften wel in daden worden omgezet. 
Men rekent erop dat achterblijvers tôt beter inzicht zullen komen op de 
grote feestdagen, de gedurige aanbidding of ter gelegenheid van een 
jubileum of missie. Vooral de parochiale missie zal de verstokte ver
zuimers ertoe bewegen opnieuw hun pasen te houden. Zelfs in het 
begin der 20e eeuw staat de effectieve kracht van de missie nog in hoog 
aanzien. Tussen 1907 en 19x1 worden er missies gehouden in Diks- 
muide, Oostende, Brugge en Zeebrugge (1). Het succès van de missie 
wordt afgemeten aan het aantal „ retours”  (2).

In de steden is het parochieverband minder hecht. De clerus 
wijt dit onder meer aan de concurrentie der regulieren. Uit de 
parochies langsheen de Franse grens en vooral uit Moeskroen hoort 
men gelijkaardige klachten weerklinken bij het begin der 20e eeuw. De 
pastoors voelen dat de bevolking die dikwijls van woonplaats verandert 
(population flottante) en voor een groot deel in Frankrijk uit werken 
gaat, hen ontglipt (3). Anderzijds laten de hoge cijfers die door de 
pastoors van nieuw opgerichte parochies te Menen, Moeskroen en 00k 
te Kortrijk worden verstrekt, vermoeden dat er in deze steden wijken 
zijn ontstaan waar de godsdienstpraktijk fel is achteruitgegaan (4). 1 2 3 4

(1) „Hoc anno, ut in aliis ecdesiis parochialibus civitatis Brugensis, sic in BM V 
parochia est magna missio, a Dominica Passionis 13 maart, usque ad Pascha 27 maart 
habita...”  Brugge (O.-L.-Vrouw) 1910, ABB., B 327. En 00k : Oostende (St.-Antonius) 
1910 en Diksmuide 1907, ABB., B 327. Zeebrugge, 1911, ABB., B 327.

(2) Brugge (O.-L.-Vrouw) 1910 : „A d  minus ut videtur 200 ad praxim religiosam
redierunt...”  en St.-Anna : ..... multi peccatores qui a pluribus annis ecclesiam non fre-
quentaverant, sincere confessi sunt...” ; eveneens St.-Maria-Magdalena : „... Een werkeiijk 
getal van verre weergekeerd; van s, 10, 15, 20 jaar en meer, en van sedert de schoolwet...” 
ABB., B 327.

(3) Montaleux (Moeskroen) 1907, 1908, 1910 en 1911 ; Risquons-Tout, (Moeskroen) 
1908, ABB., B 327.

(4) Uittreksel van de copie van de brief geschreven door pastoor A . Deconinck 
(O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk) in antwoord op een schrijven van Mgr. Waffelaert van 
20 december 1902. De tekst bevindt zich in het Liber memorialis bewaard op het archief der 
parochie. Het kwartier waarvan sprake in de tekst is gelegen bij de St.-Janspoort en strekt 
zich uit tussen de wegen naar Stasegem en Zwevegem. In dit kwartier wordt op 25 mei 1906 
de parochie St.-Jan-Baptist opgericht.
.....Ce quartier, dont j ’estime la population à 4.000 âmes, est habité en grande partie par un
élément ouvrier ; c’est le quartier le plus travaillé par les socialistes ; c’est un quartier où la 
foi est presqu’éteinte, où la pratique religieuse est quasi-nulle où toutes les misères morales 
foisonnent et encore augmentent chaque jour. Tandis que cette section de notre paroisse, 
numériquement si importante et avec une population si dense, aurait besoin plus que toute



Bijvoorbeeld te Menen, St.-Jozef 33,82 %  in 1910 en Le Tuquet 
(Moeskroen) 17,49 %  in 1907. Vermeldenswaard is daarom het voor- 
stel van pastoor J. Dehulster uit Moeskroen om in navolging der 
Noordfranse parochies een soort parochieblad uit te geven dat het 
contact tussen clerus en parochianen op een nieuwe wijze moet 
verzekeren (1).

Bondig samengevat kan men zeggen dat tussen 1850 en 1910 het 
paasverzuim in West-Vlaanderen is toegenomen. Het blijft echter, in 
het geheel beschouwd, een beperkt verschijnsel dat zich vooral 
manifesteert in de stadsparochies en in twee zones, namelijk de kust- 
streek en de parochies langs de Franse grens. Het keerpunt ligt rond 
1880. O p dat ogenblik vermeerdert het aantal verzuimers tijdelijk in 
het ganse bisdom ten gevolge van de schoolstrijd, terwijl de kuststreek 
en de zone aan de Franse grens onder invloed van demografische en 
economische factoren een andere structuur krijgen. Tussen 1880 en 
1910 ziet men het verzuim dan 00k uitbreiding nemen in deze beide 
zones. Sinds 1880-1910 is er blijkbaar niets essentieels veranderd, zoals 
de enquêtes van 1938-39 en 1952 aantonen. D e situatie der godsdienst- 
praktijk in West-Vlaanderen, zoals ze nog in de helft van de 20e eeuw 
bestaat, heeft haar definitieve vorm gekregen in het laatste kwart der 
19e en het begin der 20e eeuw (2). * 1

autre de rapports directs et immédiats avec son clergé, c’est précisément celle qui nous 
échappe le plus. La cause principale en est la situation topographique de ce quartier. D ’un 
côté il est séparé de nous par le territoire de St.-Martin ; d’autre part, il confine à l’église des 
Passionistes. Il suit de là que ceux qui vont encore à l’église, se rendent soit à St.-Martin, 
soit chez ces Pères, et nous, nous ne les voyons que quand ils se présentent à notre porte 
pour demander l'aumône. Comme je l’ai déjà dit, un grand nombre d'habitants de ce quar
tier ne pratique plus. Dans ces conditions le zèle de mes vicaires (et je puis dire qu’il est 
très grand pour ce quartier) reste là impuissant...”

(1) Moeskroen (St.-Bartholomeus), 1910, ABB., B 327.
(2) L. de Sain t-M oulin  stelt vast dat 00k te Seraing de période 1880-1914 een keer

punt is. Van 1845 tôt 1880 bedraagt in Seraing de onthouding van de zondagsmis meer dan 
80 % en van de paascommunie ongeveer 60 % . Maar tôt 1880 worden aile kinderen gedoopt 
en zijn er slechts 5 %  burgelijke huwelijken en begrafenissen. Het hoge mis- en paasverzuim 
in de période 1845-1890 wijt de auteur aan de eerste faze der industrialisatie te Seraing. 
Vanaf 1890 vermindert daarentegen elke vorm van godsdienstpraktijk. In 1900-13 wordt 
een hoogtepunt der onthouding bereikt met in 1912 : 23 % niet gedoopte kinderen, 46 % 
burgelijke huwelijken en 64 %  burgelijke begrafenissen. Volgens L. de Sain t-M oulin is 
deze evolutie het gevolg van het feit dat in deze période de arbeiderswereld zich op militante 
wijze organiseert tegen de bestaande structuren in. Vanaf 1925 moet men te Seraing echter 
een verbetering constateren op het gebied der „actes saisonniers” . Van 1950 tôt i960 telt men 
gemiddeld 5 % niet gedoopte kinderen, 22 %  burgelijke huwelijken en 45 %  burgelijke 
begrafenissen. Maar in 1961 onthielden zich nog 88 %  van de zondagsmis. L. de Sain t- 
M ou lin, Contribution à l'histoire de la déchristianisation. La pratique religieuse à Seraing 
depuis 1830., in : Annuaire d’Histoire Liégeoise, 1967, nr. 34, dl X, p. 33-121.
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Voor de historicus heeft deze gelijkenis tussen de toestand van 
1910, 1939 en 1952 intéressante gevolgen op methodologisch gebied. 
M en vindt hier een argument te meer om te besluiten dat waar de 
getrouwheid aan de paaspraktijk vermindert, de zondagsmispraktijk 
daar de weerslag van ondervindt en omgekeerd. D it heeft zijn belang 
want de historicus verkeert meestal niet in de mogelijkheid om de 
zondagsmispraktijk te onderzoeken.

Hiermee is slechts een algemeen beeld der ontwikkeling getekend. 
Veel moet nog nader worden gepreciseerd. Misschien mogen hier een 
aantal suggesties worden gedaan voor verder onderzoek. Een meer 
gedetailleerde verkenning van de kuststreek of de grensparochies rond 
Menen en Moeskroen zal zeker intéressante gegevens aan het licht 
brengen. W ellicht ware het nog beter een studie te wijden aan, 
bijvoorbeeld, ,,de pendelarbeiders” , waarin de situatie van deze 
werklieden op economisch, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied 
wordt geschetst. D it zou toelaten de betekenis van het godsdienstige in 
het dagelijkse leven van deze mensen nader te omschrijven.
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N A A M L IJST  EN  N U M M E R S D E R  PA R O C H IE S PER 
A R R O N D ISSE M E N T

ARROND. BRUGGE

BRUGGE

1 St.-Salvator
2 O.-L.-V.
3 St.-Jacob
4 St.-Gillis
5 St.-Walburga
6 St.-Anna
7 St.-Maria-Magdalena
8 Begijnhof

9 TORHOUT
10 A artrijke
11 A ssebroek
12 St.-Catharina
13 Beernem
14 Blankenberge
15 D amme
16 D udzele
17 Heist
18 Hertsberge
19 H oeke
20 H outave
21 Jabbeke
22 K nOKKE
23 K oolkerke
24 L apscheure
25 L issewege
26 L oppem
27 M eetkerke
28 M oerkerke
29 N ieuwmunster
30 O edelem
31 OoSTKAMP
32 OoSTKERKE
33 Ramskapelle
34 Ruddervoorde
35 Sijsele
36 St.-ANDRIES
37 St.-JoRis

38 St.-KRUis
39 St.-M lCH IELS
40 St.-PlETERS
41 Snellegem
42 Stalhille
43  UlTKERKE
44 Varsenare
45 Veldegem
46 VIJVEKAPELLE
47 Waardamme
48 Wenduine
49 W estkapelle
50 Zedelgem
51 Zeebrugge
52 Zerkegem
53 Zuienkerke

ARROND. DIKSMUIDE

1 DIKSMUIDE

2 Beerst
3 Bovekerke
4 Edewalle
5 Esen
6 Handzame
7 Houthulst
8 JONKERSHOVE
9 Kaaskerke

10 Keiem
11 Klerken
12 Koekelare
13 Kortemark
14 Lampernisse
15 Leke
16 Lo
17 Merkem
18 Nieuwkapelle
19 Noordschote
20 OoSTKERKE
21 OuDEKAPELLE
2 2  POLLINKHOVE



23 Reninge
24 St.-Jakobskapelle
25 Stuivekenskerke
26 Vladslo
27 Werken
28 W oUM EN
29 Zarren

ARROND. IEPER

IEPER

1 St.-Martinus
2 St.-Pieter
3 St.-Jacob
4 St.-Nicolaas

POPERINGE

5 St.-Bertinus
6 O.-L.-V.
7 St.-Jan

8 W AASTEN

9 W ERVIK

10 Beselare
11 Bikschote
12 Boezinge
13 Brielen
14 Dikkebus
15 Dranouter
16 Elverdinge
17 Geluveld
18 Geluwe
19 Haringe
20 Hollebeke
21 Houthem
2 2  KeMMEL
23 Komen
24 Krombeke
25 Langemark
26 Le Bizet
27 Loker
28 Mesen
29 Neerwaasten
30 OoSTVLETEREN
31 Passendale
32 Ploegsteert

33 PoELKAPELLE
34 P r o v e n

35 Reningelst
36 R oesbrugge
37 St.-jAN bij Ieper
38 St.-jAN ter Biezen
39 St.-JuLiAAN (Langemark)
40 T en Brielen
41 V lamertinge
42 VOORMEZELE
43 W atou
44 W estnieuwkerke
45 W estouter
46 W estvleteren
4 7  WlJTSCHATE
48 WOESTEN
4 9  WlJLVERGEM
50 Z andvoorde
51 ZlLLEBEKE
5 2  ZONNEBEKE
5 3  ZüIDSCHOTE

ARROND. KORTRIJK

KORTRIJK

1 St.-Martinus
2 O.-L.-V.
3 St.-Rochus
4 St.-Elooi
5 St.~Jan-Baptist

MENEN
6 St.-Vedast
7 St.-Franciscus
8 St.-Jozef

MOESKROEN

9 St.-Bartholomeus
10 Risquons-Tout
11 Mont-à-Leux
12 Le Tuquet

13 AVELG EM
14 A albeke
15 A nzegem
16 Bavikhove

1 4 2



ARROND. OOSTENDE17 Bellegem
18 Beveren
19 Bissegem
20 Bossuit
21 Deerlijk
22 Desselgem
23 Dottenijs
24 Gijzelbrechtegem
25 Gullegem
26 Harelbeke
27 Heestert
28 Helkijn
29 Herzeeuw
30 Heule
31 Heule-Watermolen
32 Hulste
33 Ingooigem
34 Kaster
35 Kerkhove
36 Kooigem
37 Kuurne
38 Lauwe
39 Lendelede
40 Les-Ballons
41 Luingne
42 Marke
43 Moen
44 Moorsele
45 Otegem
46 Outrijve
47 Rekkem
48 Rollegem
4 9  St.-ÜENIJS

50 St.-ELOOIS-VlJVE

51 St.-KATHARiNA (Kuurne)
52 S t.-L oD E W ijK S (Deerlijk)
53 Spiere
54 Stasegem
55 T iegem
56 VlCHTE
57 Waarmaarde
58 Waregem
59 Wevelgem
60 Zwevegem

OOSTENDE

1 St.-Pieter en Paul
2 Mariakerke
3 O.-L.-V.
4 St.-Jozef
5 St.-Antonius
6 H. Hart

7 GISTEL

8 Bekegem
9 Bredene

10 Eernegem
11 Ettelgem
1 2  ICHTEGEM
13 Klemskerke
14 L effinge
15 Lombardsijde
16 M annekensvere
17 M iddelkerke
18 M oere
19 M olendorp
20 O udenburg
21 Schore
2 2  St.-PlETERSKAPELLE
23 Slijpe
24 Snaaskerke
25 Stene
26 V lissegem
27 W estende
28 W estkerke
29 W ilskerke
30 Zande
31 Zandvoorde
32 Z evekote

ARROND. ROESELARE

ROESELARE

1 St.-Michiel
2 St.-Amands
3 O.-L.-V.

IZEGEM

4 St.-Hilonius
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5 H. Hart

6 Ardooie
7 Beveren
8 Dadizele
9 Emelgem

10 G its
11 Hooglede
12 Ingelmunster
13 Kachtem
14 Ledegem
15 Lichtervelde
16 Moorslede
17 Oekene
18 OOSTNIEUWKERKE
19 Rollegemskapelle
20 Rumbeke
2 1  St. -ElOOIS-W lN K E L
22 St.-GoDELiEVE (Rumbeke)
23 St.-JozEF (Hooglede)
24 Staden
25 Westrozebeke

ARROND. TIELT

1 TIELT
2 Aarsele
3 Dentergem
4 Doomkerke
5 Egem
6 Kanegem
7 Koolskamp
8 M a r ia l o o p

9 Markegem
10 Meulebeke
11 Oeselgem
1 2  O oiG EM
13  OOSTROZEBEKE
14  PlTTEM
15 R uiselede

16 SCHUIFERSKAPELLE
17 St.-BAAFSrVlJVE
18 W akken
19  W lELSBEKE
2 0  WlLDENBURG
21  W lNGENE
2 2  ZWEVEZELE

ARROND. VEURNE

VEURNE

1 St.-Niklaas
2 St.-Walburga

3 NIEUW POORT

4 A dinkerke
5 A lveringem-Oeren
6 A vekapelle
7 Beveren
8 B ooitshoeke
9 Bulskamp-De M oeren

10 Eggewaartskapelle-Zoet.
11 G ijverinkhove
12 HoOGSTADE-St.-RlJKERS
13 H o u t e m

14  IzENBERGE
15 K oksijde
16 L eisele
17 N ieuwpoort-a-Zee
18 OoSTDUINKERKE
19 Pervijze
20 Ramskapelle
21 St.-JoR IS
2 2  St.-PlETERS-PANNE
23 Stavele
24 St e e n k e r k e

2 5  VlNKEM
26 W ü L P E N
2 7  WüLVERINGEM

144



( 98 )

A * T . I I I . ---  DE OVIUI COGMTIONE.

s *

U t tolius gregis necessitatibus prospiciat, ac uni- 
cuique provideat proportionatam mensuram sollicitu- 
d in is ,  necesse est Parochum tain généraient,  quàm 
specialem  ovium sua ru m habere cognitionera. Quare 
sapienler à Majoribus nostris statutum es t ,  ut Parochi 
conficiant Librum status anim arum , in q u o , per 
vicos, domos et famiiias, de«cripli sint omnes paro- 
chiani,  illorumque œtas et qualitales, cum particulari 
nota communicantiuin , confirmatorum illorumque 
qui tantummodo calechizautur, au t ad scholam cate- 
chisticam apli sunt. ( Statuta Brugensia sub Gulieltno 
Passery,an. i6g3, Tit. IV, § t .)  Quod quidem slatuluin 
Lie icuovandum et omnibus observandum duximus; 
dutntaxat exceptis, quorum ralioues Nobis probatæ 
iis fuerinl. Ci ica advenas aulera diligenter inquirant 
P aroch i , ail sint ralholici et inatrimouio jnneti. Libro 
huic semel confccto, novas quotannis mutaliones super- 
addere polerunt Parochi,  dum suam parochiain, 
peracto pascbali te inpore, visitant. Hanc annuam 
tolius paroebiæ visitationem , iis in locis ubi etiam- 
nutn iu usu es t ,  abrumpere au t intermittere vetantus; 
desideram usque quam plurim ùm  , n i per totam  diœ ce- 
sim laudabilis Læc consuetudo , ex qua sum m a in gre- 
gein ulilitas d im a n a l, introducatnr. Notent bac occa- 
sione Con fessarii, ut poenitentibus alienæ p aroebiæ , 
sibi tempore paschali confitentibus , teslim onium  dent 
in slilutæ  confessionis, proprio Parocbo exhibendum .

In locis ,  ubi ordiuutio in P astoraui , d e Continu- 
•doue p a s c h a li , N ° 1I p ræ scrip la , sinè notabili incom -

modo (■) executioni manda ri non po test, sa Item con- 
fieiatur et ad Secrctariam Episcopatûs m ittatur  quo
tannis , stalulo tem pore, Status sequentis formas :

( 99 )

S ta tu s fidelium  P a roch iœ  N ,  q u i prœ ceplo  
C onfessionis annuai e t  Com m unionis 

P a s c h a fis  non satisfecerun t.

. , „ Juter cives tuuUt* Inter paapvrcs. , later divile*. Xturacrus
lutalis.

Circiter | Circiter Circiter

S 2-
D e  L ib r is  n o x iis .

Conformiter ad ea quæ régulé IV  In d ic is  librorum  
prohibitorum  sapienlissime ordinata sunt , vigilet 
Parocbus, ut nullus , sinè Ordinarii licentia , légat ,  
au t apud se detiueat sacra fiiblia vulgari lingua cous- 
cripla nisi versiones fuerint ab apostolica Sede appro- 
b a tæ , aut edilæ cum annotationibus desumptis ex 
sanctis Gcclesiæ Patribus , vel ex doctis, catholicisque 
viris. (A ddilio  a d  R egulam  I C d )  Quod autem ver
siones permisses a t t in e t , videat a n ,  spectatâ legon- 
liuui iudqle et capacilate, liæc lectio ipsis noxia non 
sit ; quo casu , jure naturæ teuentnr ab ea abstinere. 
Tolo pariler iucumbat auimo , ut exseindatur tualo- 
rum librorum pestis, eriganlur Catbolicæ Bibliollicræ 
ad usina Gdelium , bonique libri in populum , eliant 
gratis, spargantur (a). Ad quod quidem egregiæ ulilitalis

(1) lllud  incommodum oreditur tantum  existera in m ajoribus 
qiiibusdaiii paroehiis; in nliis verô niliil vital quoiuious ii qui 
jiræ iepto  paschali non satisfecerunt nominatim  UnJinariu déférait- 
tu r isa lv u m  taïuen e t  iu tac tu iu , ih oinni casu oiuiiiuù iiianeat 
sacraineotale Sigillum .

{-) Conferantur Liueræ Antistitum Belgii dici 5 Augusti 1013.
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FIGUUR NR. 1

Histogram : Rangschikking der jaren volgens het aantal teruggevonden
paasrapporten
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FIGUUR NR. 2 

Leeftijdspiramide der pastoors
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Leeftijdspiramide der onderpastoors
FIGUUR NR. 3
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F I G U U R  N R . 4
Procent paasverzuimers der totale bevolking
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Verdeling van het verzuim over de sociale klassen : landelijke parochies

FIGUUR NR. 5
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Verdeling van het verzuim over de sociale klassen : landelijke + stadsparochies

FIGUUR NR. 6
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Aantal teruggevonden rapportent. Verdeling der rapporten volgens de kwalitatieve
gegevens die ze bevatten.

TABEL NR. 1

1840- 1850- 1860- 1870- 1880- 1890- 1900- 1840-
1849 1859 1869 1879 1889 1899 1911 1911

Rapporten 5 0 % 5 2 % 3 5 % 5 9 % 3 8 % 1 2 % 2 7 % 3 8 %

Omnes 15 28 34 36 13 24 25 26

Aantal 12 14 11 9 10 10 6 10

A  +  Klassen 57 60 54 54 54 66 70 58
A  +  Geslacht 37 41 50 53 47 44 38 44
A  +  Beroep 18 18 29 27 44 32 32 28
A  +  Naam 22 16 18 14 15 12 7 16
A  +  Motieven 38 40 40 42 41 35 47 40

TABEL NR. 2 
Grootte der parochies.

In absolute cijfers

Par. met 
1-999 
inw.

Par. met 
1.000-2.999 

inw.

Par. met 
3.000-4.999 

inw.

Par. met 
5.000-9.999 

inw.

Par. met 
+  10.000 

inw.

1840 64 121 47 21 5
1865 69 125 47 22 5
1890 61 139 45 33 3
1910 57 135 63 42 5

16 2



In procenten

Par. met 
1-999 
inw.

Par. met 
1.000-2.999 

inw.

Par. met 
3.000-4.999 

inw.

Par. met 
5.000-9.999 

inw.

Par. met 
+  10.000 

inw.

1840 24,80 46,89 18,21 8,13 1,93
1865 25,74 46,64 17,53 8,20 1,86
1890 21,70 49,46 16,01 11,74 1,06
1910 18,87 44,70 20,86 13,90 1,65

TABEL NR. 3
Gemiddeld aantal inwoners per parochie in het bisdom Brugge en de verscheidene

arrondissementen

1840 1865 1890 1910

Brugge 2393 2487 2785 3105
1695 1805 2170 2491 (1)

Diksmuide 1751 1698 1827 1857

Ieper 2031 2129 2295 2431

Kortrijk 3018 2879 3145 3566
2704 2599 2788 3241 (2)

Oostende 1657 1634 2116 2773
1176 1167 1437 1790(3)

Roeselare 4236 4155 4208 4436

Tielt 3581 3323 3297 3415

Veurne 1301 1231 1378 1411

Bisdom 2438 2390 2628 2904

(1) Brugge stad niet meegerekend.
(2) Kortrijk stad niet meegerekend.
(3) Oostende stad niet meegerekend.
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TABEL NR. 4
Gemiddeld aantal inwoners per parochie in België, het diocees Namen, Mechelen,

Brugge en Parijs.

België (1) Dioc.
Namen (2)

Dioc.
Mechelen (1)

Dioc.
Brugge

Dioc. 
Parijs (3)

1802 3430
1829 637
1840 1412 1635 2438
1846 589
1856 624
1860 1520 1993
1861 14.580
1865 2390
1866 643
1877 16.859
1890 1834 2644 2628
1906 25.829
1910 2116 3213 2904
1914 24.155

TABEL NR. 5
Verdeling der onderpastoors volgens de grootte der parochies.

Aantal
inwon.
1-999

Aantal
onderp.

0

Aantal
inwon.
1.000
4.999

Aantal
onderp.

1-2

Aantal
inwon.
5.000

en meer

Aantal
onderp.

3-6

1840 64 89 168 144 26 25
1865 69 72 172 171 27 25
1890 61 78 184 172 36 31
1910 57 82 198 186 47 34

(1) A . T ihon, L ’évolution de l’équipement paroissial de l'ancien diocèse de Matines. Le 
clergé paroissial (1803-1910), p. 106-109.

(2) A . A rnould, Recherches sur le clergé paroissial dans le diocèse de Namur sous l'épisco
pat de Mgr. Deheselle, (1836-1856), p. 75.

(3) A . D ansette, Destin du catholicisme français, p. 64.



Gemiddeld aantal inwoners per parochie en per priester ingeschakeld in het pa- 
rochieapostolaat in het bisdom Brugge en het arrondissement Kortrijk.

TABEL NR. 6

Gemiddeld aantal 
inw. per parochie

Gemiddeld aantal 
inw. per priester

Dioc. Arrond. Dioc. Arrond.
Brugge Kortrijk Brugge Kortrijk

1840 2438 3018 1196 1365
1865 2390 2879 1126 1186
1890 2628 3145 1211 1358
1910 2904 3566 1309 1426

TABEL NR. 7
Gemiddeld aantal inwoners per priester ingeschakeld in het parochieapostolaat in 

België, het diocees Namen, Mechelen, Brugge en Parijs.

België (1) Dioc.
Namen (2)

Dioc.
Mechelen (1)

Dioc.
Brugge

Dioc. 
Parijs (3)

1802 1600
1829 626
1840 910 921 1196
1846 657
1856 593
1860 996 1092
1861 2965
1865 1126
1866 649
1877 3334
1890 1217 1489 1211
1906 4444
1910 1308 1697 1309
1914 4491

(1) A . T ihon, L ’évolution de l’équipement paroissial de l’ancien diocèse de Matines. Le 
clergé paroissial (1803-1910), p. 106-109.

(2) A . A rnould, Recherches sur le clergé paroissial dans le diocèse de Namur sous l'épisco
pat de Mgr. Deheselle, (1836-1856), p. 75.

(3) A . D ansette, Destin du catholicisme français, p. 64.



TABEL NR. 8
Gemiddelde verblijfsduur der pastoors op eenzelfde parochie

Aantal inwoners per parochie 
1840-1911

Aantal parochies 
in de steekproef

Gemiddelde verblijfs
duur in jaren

1840-1911 : 1-999 2 8.47
1840: 1-999
1911 : 1000-2999 4 9,48
1840-1911 : 1000-2999 16 12,75
1840: 1000-2999
1911 : 3000-4999 6 17,18
1840-1911 : 3000-4999 8 16,67
1840 : 3000-4999
1911: 5000-9999 5 15,10
1840-1911 : 5000-9999 3 14,61
Stadsparochies 10 12,80

TABEL NR. 9
Procent der n o n p a s c h a n t e s i n  het bisdom.

Bisdom Brugge.

1548 1854 1862 1869 1871 1878 1881 1883 1885 1887 1893 1907 1910

Land. P. 0 .2 9 0.20 0 .18 0 .1 4 0.12 0 .16 0 .7 9 0 .8 2 0 .5 4 0.41 0 .35 0 .9 4 0 .7 2
Land. P. 
+ Stadsp. 1.06 0 .75 0.81 1.42 1.10 1.07 2 .3 0 2 .79 3 .41 2 .56 2 .8 2 2 .45 2 .7 7
Land. P.
15 j. + oud. 0 .4 3 0 .2 9 0 .2 5 0.21 0 .1 7 0 .2 4 1 .18 1.22 0 .7 8 0 .6 2 0 .5 3 1.43 1.10
Land. P.
15 j. +  oud. 1.55 1.07 1.16 2.01 1.57 1.60 3 .43 4 .1 7 4 .8 2 3 .8 3 4.21 3 .7 4 4 .2 2
Stadsp. 3 .19 2 .82 2 .4 8 4 .8 7 3 .7 0 3 .7 4 5 .3 3 7 .06 9 .05 7 .63 8 .5 2 6 .03 7 .7 3
Gecorrigeerd 3 .63 3 .6 4 3 .33 4 .13 3.51 4 .6 8 5.31 6 .8 4 8 .05 7.75 — 7 .36 7 .5 3
15 i. + oud. 5 .2 8 5 .1 6 4 .7 6 5.91 5 .0 2 6 .99 7 .9 4 10.23 12 .04 11.60 — 11.11 11.48
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Verdeling van het verzuim  volgens geslacht per tienjaarlijkse période in de rurale
parochies.

TABEL NR. 10



TABEL NR. 11
Vcrdcling van hct verzuim volgcns het geslacht van de hand van de naamlijsten,

1840 41 42 43 44 45 46 47 48 49
M V M V M V M V M V M| V  |M V M V M V M| V

Beernem 25 8 25 8 26 8 30 8 20 6 17 5 20 3 24 5
Brielen 4 — 6 — 4 — 3 2 5 1 4 1 3 4 3 1 3 1 3 1
Deerlijk 8 3 11 3 9 3 8 — 7 — 5 — 8 —
Dranouter 2 — 3 — 3 — 1 — 1 1 1 —
Dottenijs 34 6 29 3 23 6 16 3 17 3 27 4 16 2
Gijzelbrechtegem 1 1 2 1 1 1 1 — 2 1 3 1 1 — 1 —
Poekapelle 5 — 2 — 1 — 1 — 2 — 3 — 2 — 2 — 2 —
Voormezele 1 1 3 1 2 2 3 2 7 1 3 — 2 — 2 2
Westkapelle 5 — 11 — 5 — 3 2 7 — 4 — 7 1 5 1 2 1
Westkerke 5 — 3 — 3 — 8 — 3 2
Zarren 6 4 6 3 10 4 8 3 9 4 4 4 12 7 8 5
Zillebeke 2 — 2 — 3 — 2 — 2 — 2 — 1 —

Zwevegem 11 1 7 2 5 3 9 3 6 3 8 4 9 4 9 5 8 2

Aalbeke 12 1 6 1
Klerken 7 1 4 2 14 6
Koekelare 11 5 7 3 11 1
Eemegem 4 1 2 1
Hoogstade 4 — 5 — 2 1 2 1
Keiem 1 1 1 — 2 —
Loppem 7 2
Mannekensvere 2 1 2 1
Marke 4 1 5 2 7 2 7 1
Mesen 3 3 8 4
Oostrozebeke 7 4 4 —
Rekkem 4 3
St.-Eloois-Winkel 3 —
St.-Jan bij Ieper 3 3 4 —
Spiere 2 — 1 — 1 —
Woumen 15 2 5 3
Zedelgem 7 3 2 2 5 —
Zerkegem 2 2
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T ABEL NR. Il (V e r v o lg n r . i)

1850 L J L I 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 5L I 59
M V M V M V M V M v M V M V M V M V M V

Brielen 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Dranouter 3 2 1 2 2 3
Eernegem 2 1 3 — 5 1 4 1
Mannekensvere 3 2 2 1 1 1 1 1 1 — 1 —
Mesen 6 2 5 1 6 1 8 —
Westkapelle 5 1 1 — 5 — 5 —
Zedelgem 3 2 4 — 5 —
Zillebeke 1 — 2 — 1 — 1 —
Zwevegem 10 4 7 5 6 2 7 5 8 7 7 4

Beemem 45 8
Herzeeuw 8 —
Keiem 1 2 1 —
Oudenburg 2 —
Poelkapelle 2 — 2 —
St.-Eloois-
Winkel 2 —
Westkerke 5 — 2 —

1860 61 62 63 64 65 66 67 68 69
M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V

Dranouter 4 1 1 1 1 3 _ 2 _
Mesen 12 1 5 — 4 —
Moorsele 2 1 2 1 2 1 3 —
Neerwaasten 3 — 2 — 3 — 2 —
Oudenburg 1 — 1 — 2 — 2 —
Reningelst 2 2 5 — 2 —
Westouter 3 3 2 1 1 1
Zedelgem 7 1 3 — 5 — 1 —
Zillebeke 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 1 —



TABEL NR. 11 (V erv o lg  nr. 2)

1870 71 72 73 74 75 76 77 78 | 79
M V M V M V M V M V M V M V M V M V | M 1 V

Dranouter 1 1 7
Herzeeuw 3 3 2 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 2
Klerken 2 1 1 2
Moorsele 2 — 2 — 2 —
Neerwaasten 1 — 1 — 2 — 1 —

Oudenburg 5 — 5 — 5 —
Reningelst 2 — 2 — 1 — 1 —
Westouter 1 1 1 1 1 1 — 1
Zedelgem 1 1 2 1 2 — 5 — 3 — 2 — 3 —
Zillebeke 1 — 1 — 1 —

1880 81 82 83 84 85 86 87 88 89

M V M V M V M V M V M V M V M V M 1 V M V

Herzeeuw 4 2 5 5 3 2

Keiem 10 8 14 12 1 1 7 4 —

Loppem 6 7 5 4
Moorsele 4 1

Reningelst 5 1

Schore
St.-Eloois-

6 4 10 9 5 3 2 — 1

Winkel 4 — 5 2

St.-Joris bij 
Nieuwpoort 
St.-Joris ten 
Distel

2 — 2 — 2 —

4
Stuivekenskerke 7 4 6 4 5 2

Waarmaarde 6 2 4 1 2 — 1 —

Zande 2 1 6 5
Zerkegem 3 1 2 1 1 —

1907 1908 1909 1910 | 1911

M V M V M V M V  | M V

Dranouter 12 3 7 3
Zedelgem 1 1 1 1 2 3

1 7 0



TABEL NR. 12
Verdeling van het verzuim over de drie sociale klassen per tienjaarlijkse période.

1840-9 1850-9 1860-9 1870-9

Arrond. P M D P M D P M D P M D

B L 542 274 78 321 158 70 235 96 61 192 118 84
LS 1968 3908 974 872 840 168 3567 2074 124 2966 3880 1380

D L 368 126 22 296 37 26 44 11 10 53 16 2

LS 663 305 106 448 99 75 124 38 23 113 49 15

I L 488 136 48 526 89 33 128 41 10 241 52 42
LS 1151 227 116 1140 162 72 773 115 33 1661 444 145

K  L 578 320 85 408 184 27 206 106 17 260 123 69
LS 3722 979 512 697 328 71 2064 663 79 3734 950 345

O  L 96 74 25 77 11 20 19 15 12 301 61 17
LS 1176 707 235 2999 1267 171 2721 904 70 6127 2045 242

R L 545 63 5 501 71 12 191 66 27 110 109 56
LS 912 164 55 721 126 50 246 74 39 168 121 81

T  L 209 58 5 122 9 1 48 11 1 86 38 31
LS 1039 169 127 147 13 186 58 48

V  L 88 43 19 67 38 20 14 8 6 5 17 1

LS 201 119 48 311 92 67 44 13 24 500 252 121

BIS L 2914 1094 287 2318 597 209 905 708 144 1248 535 292
LS 10832 6577 2073 7335 2954 687 9539 3881 392 15455 7799 2377

L  =  Landelijke parochies.
LS =  Landelijke +  stadsparochies.



TABEL NR. 12 (Veruo/g)

Arrond.

1880-9 1890-9 1900-11

P M D P M D P M D

B L 530 741 100 191 96 35 110 2 129 48

LS 7688 6931 1734 2296 1691 375 4177 2029 413

D L 157 203 37 21 12 2 80 60

LS 587 335 114 346 82 137 380 410 150

I L 285 395 1 1 2 216 42 6 906 251 13

LS 2674 1014 434 436 127 49 2746 525 124

K  L 516 383 93 416 97 65 4207 486 1 1 1

LS 5405 1349 312 2491 752 168 17135 2204 557

O  L 469 198 72 19 40 20 606 241 24

LS 2429 878 222 689 2062 154 651 275 51

R L 89 239 72 20 12 6 486 40 28

LS 479 424 79 385 117 12 2321 287 126

T  L 190 73 42 64 13 4 157 123 25

LS 770 123 65

V L 193 155 22 29 39 5 276 133 19
LS 913 479 140 75 63 25 983 305 135

BIS L 2429 2387 550 976 351 143 7820 1463 268

LS 20945 11543 3100 6718 4894 920 28393 6035 1556

L  =  Landelijke parochies.
LS =  Landelijke +  stadsparochies.

1 7 2



TABEL NR. 13
Spreiding van het verzuim over de beroepen per tienjaarlijkse période.

1840-9 1850-9 1860-9 1870-9 1880-9 1890-9 1900-11

1. Operarii (1) 262 156 165 1236 3195 1434 9169
2. Visserij — 1510 1151 2101 358 3 2
3. Landbouw 52 60 49 66 180 14 40
4. Pers. D. 53 33 13 27 22 10 39
5. Vrije Ber. 47 22 15 24 30 2 12
6 . Openb. Adm. 170 62 109 117 851 56 134
7. Priv. Adm. 6 9 8 1 9 6 75
8 . Hand. +  Art. 131 65 85 144 508 98 82
9. Kl. +  M . Ind. 19 6 5 5 10 ---- - 1

10. Gr. Ind. — — 2 1 6 ---- - 5
11. Transp. 14 11 91 19 255 7 122

Som van 3-11 (2) 492 268 377 317 1871 193 507

(i) De categorie operarii die door ons werd ingevoerd, is slechts een noodzaak, omdat de 
pastoors het beroep der verzuimers niet nader hebben gespecificeerd.

(a) Zonder de nautae en de operarii van het spoorwegpersoneel ziet de som van groep 
3 -11  er uit als volgt : 490-268-307-3 16 -17 7 4 -193-447.
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T A B E L  N R. 14
Aandeel der beroepsgroepen in de totale productieve bevolking.

1846 1866 1890 1910

1. (Operarii) (1)
—  Dagloners (2) 11,55 10,60 12,24

2. Visserij 0,37 0,45 0,04 0,65
3. Landbouw 22,98 32,90 32,32 23,62
4. Pers. D. 4,49 (3) 4,35 6,35 7,55
5. Vrije Ber. 0,54 (4) 0,86 0,68 (4) 0,55 (4)
6 . Openb. Adm. 1 ,1 2 1,00 1,90 2,56
7. Priv. Adm. — 0,48 0,59 0,53
8. Hand. +  Art. 33,06 28,04 17,74 25,32
9. Kl. +  Gem. Ind. 1,37 13,80 19,31 24,84

10. Grote Ind. 24,12 (5) 6,42 7,78 11,17
11. Transport 0,42 1,10 0,84 3,19

(1) De categorie operarii die door ons werd ingevoerd, is slechts een noodzaak, omdat 
de pastoors niet nader het beroep der verzuimers hebben gespecificeerd.

(2) De dagloners die tôt de landbouwsector behoren zijn door B. V erhaegen bij de 
groep : landbouw geteld. De groep dagloners in de tabel is dus ingeschakeld in de in- 
dustriële productie. Zie B. V erhaegen, Contribution à l'histoire économique des Flandres, 
dl II, p. 31. De hele tabel is ontleend aan de gegevens van B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 56, 
106, 164 en 224.

(3) De knechten en meiden die tôt de landbouwsector behoren zijn door B. V erhaegen 
bij de groep landbouw geteld. Zie B. V erhaegen, o.c., dl II, p. 33-34.

(4) Het aantal van de renteniers en eigenaars in de totale bevolking is als volgt : 
1846 : 0,36 % , 1866 : 0,93 % , 1890 : 1,28 % , 1910  : 1,02 % . Zie B. V erhaegen, o .c ., 
dl II, p. 23, 80, 134  en 192.

(5) Het hoge cijfer van de grote industrie en het lage van de kleine en gemiddelde 
industrie in 1846 is te wijten aan de gebruikte categorieën in de telling van 1846, die blijk- 
baar niet klaar genoeg waren. Zie B. V erhaegen, o.c., dl I, p. 186.
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TA B E L  N R . 15 
Motieven (i).

(i) Voor de uitleg der afkortingen zie hoofdstuk VI.



TABEL NR. 51 (V erv o lg  nr. i )

18
60

18
61

18
62

18
63

18
64

1A \D 00 18
66

18
67

18
68

18
69

18
70

18
71

18
72

18
73

18
74

18
75

18
76

18
77 00r̂

00 18
79

III —  G A 3 12 7 18 13 8 1 10 3 6 3 3 2 2 8
D A 1 1 1 1 1
D R 1 2 1 2 4 2 3 1 3 1 7 1 4
C O 8 6 6 4 3 2 8 6 10 6 7 3 4 8 8 22
G E 1 1 2 1 1 1 2
BU 4 4 4 5 8 8 4 2 7 8 2 6 6

IV  —  K R 1 1 3 7 4 3 4
LI 2 2 25 50 40 60

V  — N M 1 11 10 7
M V 1 1 1 1

IR  (1) 2 2 2 9 150 2 1 4 1 1 2
D F 1 1
PR 1 1 2 I

VI —  A P  (2) 8 51 7 15 6 13 10 5 6 3 2 103 157
T V 2 3 1 1 1 1 1 1 11 4
EP 54 1

(1) Het groot aantal irreligiosi van 1871 is afkomstig uit de parochie van St.-Gillis te 
Brugge, ABB., B 321.

(2) Het groot aantal personen komend uit andere parochies van 1877 en 1878 wordt 
vermeld door de pastoor van St.-Petrus en Paulus van Oostende. ABB., B 325.

1 7 6



TABEL NR. 15 (Vervoig nr. 2)

O0000
00
00

(N00
00 18

83 0000 0000 18
86 r-00

00
0000
00 18

89

III —  G A 1 ?2 8 1 6
D A 2
D R 3 4 4
C O ?3 72 6 15 2
GE 2 2 1
BU 4 2 2 2 2

IV — KR ?26 22 17
L I (1) ?101 ?120 ?122 ?292 10

V  — N M ?200 1 2 ?133 ?
M V 3
IR ?30 4 7 2 ?

D F 62 16
PR ? ?

VI —  AP (2) ?324 4 1 21 6
T V 1 32 4 ? ? 5 4
EP ?4 26 36 ? ?

(1) Voor het totaal van degenen die zich onthielden in verband met de schoolstrijd, zie 
tabel nr. 16.

(2) Het groot aantal personen komend uit andere parochies in 1881 wordt vermeld 
door de pastoor van St.-Petrus en Paulus van Oostende, ABB., B  326.
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TABEL NR. 15 (V erv o lg  nr. 3)

(1) Hier moet nog worden aan toegevoegd dat de pastoor van St.-Jozef te Menen in 
1910 schrijft dat praktisch de helft van zijn parochianen door het socialisme zijn aangetast. 
ÀBB., B 327.

(2) In 1907, 1910 en 1911 wordt door de pastoor van Montaleux (Moeskroen) fel 
geklaagd over de „population flottante” , gezinnen die aankomen en kort daarop weer 
verhuizen. D it bemoeilijkt hun pastorale taak aanzienlijk zo beweren zij. Ze geven echter 
geen cijfers. ABB., B 327.
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TA B E L  N R. 16
Motieven : Onthouding van de paascommunie wegens de schoolstrijd.

1880 1881 1882 1883 1885 1886 1887 1888

Burgemeesters 16 1 15 1 1
Gemeentesecr. 4 7 2 2
Gemeenter. +  Schoolc. 2 45 3 38 7 7 2
Onderwijzers 9 191 18 155 34 3 24
Overigen 144 1940 92 2064 270 16 194 24

Totaal (1) 155 2196 114 2239 313 19 228 27

(i) Buiten de période 1880-9 zijn er n°g  Burgemeesters : 1841 : 2; 1842 : 1 ; 1843 : 2; 
1844 : 1 ; 1845 : 1 ; 1846 : 1 ; 1847 : 2; 1848 : 3 ; 1849 : 1 ; 1851 : 1 ; 1854 : 1 1855 : 1 ; 
1857 : I ; 1858 : 1 ; 1867 : 1 ; 1870 : 1 ; 1876 : 1 ; —  1907 : 2; 1908 : 2; 1910 : 2; 1911 : 1.

Gemeentesecretarissen : 1840 : 1 ; 1851 : 1 ; 1860 : 1 ; 1868 : 1 ; 1870 : 2; 1871 : 1878 : 1 ; 
—  1890 : 1 ; 1893 : 1 ; 1910 : 1.

Gemeenteraadsleden : 1872 : 2; —  1890 : 4; 1893 : 4; 1907 : 2; 1908 : 4; 1910 : 2; 
1911 : 1.

Onderwijzers : 1853 : 1 ; 1862 : 1 ; 1870 : 1 ; —  1890 : 13 ; 1893 : 5 ; 1907 : 2; 1908 : 1 ; 
1910 : 2; 1911 : 2.

In 1890 zouden er nog 100 personen (overigen) zijn die zich onthouden omwille 
van de schoolstrijd, in 1892 : 5 ; in 1893 : 92 ; in 1907 : 1 ; in 1908 : 1.
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Bisdom  B rugge
TABEL NR. 17

00’j-00 1854 1862 1869 1871 1878 1881 00 00 1885 1887 1893 1907 1910

Land. P. 0.29 0.20 0.18 0.14 0.12 0.l6 0.79 0.82 0-54 0.41 0-35 0.94 O.72
Stadsparochies :

Ongecorrigeerd 3-19 2.82 2.48 4.87 3-70 3-74 5-33 7.06 9-05 7*63 8.52 6.03 7*73
Gecorrigeerd 363 364 3-33 4-13 3.51 4.68 5-3 * 6.84 8.24 7*75 7.36 7*53

Met Oostende 9.72 8.95
Land. P. + Stadsp. 1.06 o.7S 0.81 1.42 I.IO 1.07 2.30 2.79 3 -4 i 2.56 2.82 2.45 2.77

Met Oostende 3*37 3*47
Land. P.
15 i. + oud. 0.43 0.29 0.25 0.21 0.17 0.24 1.18 1.22 0.78 0.62 0.53 i *43 I.IO
Stadsparochies :

15 jaar + ouder
Ongecorrigeerd 4.64 3-99 3-55 6.97 5-29 5 5 9 7.98 10.56 13*54 11.42 12.75 9*19 n.78
Gecorrigeerd 5.28 5.16 4.76 5-91 5-02 6.99 7-94 10.23 12.33 11.60 11.22 11.48

Met Oostende 14.82 13.63
Land. P. + Stadsp.
15 j. + oud. 1-55 1.07 1.16 2.01 i -57 1.60 3-43 4-17 4.82 383 4.21 3*74 4.22

Met Oostende 5 .13 5.29

Arrondissem ent B rugge

Brugge
St.-Sal. 4.46 8.75 8-93 8.82 7*68 8.59 9*75
O.-L.-V. 5*69 — — _ I.76 2.44 3*08 2.96 3*22 361 3*21 4.18 4*48
S t .-Jak. 1.28 0.93 I.I2 0-75 — 0.70 2.29 5.28 2.18 1.65 1.78 3*05 3-45
S t . - G il . 3*53 — 4*92 5*03 3*23 2.32 3*66 2.64 i *35 1.11 — 7*39 5-85
S t . - W alg . 3*42 314 3*42 — 2-99 2.85 4*67 3*39 4*55 6.18 5-22 — —
S t.-Anna — — 10.36 21.22 20.33 — 22.60 18.25 20.48 16.17 15*15 13*93 14-47
S t . - M a r . M ag. 0.89 — — 3*35 2.42 6.01 3*15 2.85 2.82 1.26 1.96 6.50 8.57
Begijn . — — — — — — 0 — 0 — — — —

Torhout 0.48 i *54 0.20 — 0.07 0.23 0.51 0.67 — — — 0 .93 1.82
Aartrijke 1*59 0.22 0-35 0.14 0.13 0.18 o.35 — — 0 — O.04 0.04
Assebroek 1.77 0 0 0.38 0.36 0.26 o.37 0-47 0 .34 0.27 0.23 1.82 1.82
Assebroek St.-Cat. 
Beernem 0.63 O.63 0.l8 0.20 0.10 0.09 1.85 1.38 0.69 0.34 0.22 O.42 0
Blankenberge 0-53 0.52 0 .34 0.87 0.85 1.06 1.60 1.50 5.61 3 9 6 — 10.43 —
Damme — — 0.09 0.18 0.19 0.10 0.76 1.41 0.19 0.19 0-37 0 .59 0
Dudzele — 0.05 — 0.05 0.10 0.09 0 .95 1.05 O.14 0.14 0.05 0 .25 0.32
Heist 0.65 0.29 0.35 0.37 0.42 0.41 1.76 2.26 1-33 i *34 0.86 4*45 —
Hertsberge
Hoeke 0 0 .54 3-23 2.05 0 0 0.50 0.50 0 0

0.41 0.08
0

0.15
0

Houtave 0 0 0.13 0 0 0.12 0 .99 1.23 0.51 0.65 0 0.13 0.40
Jabbeke 0.20 0.20 O.II 0 0 0.05 1.23 0.37 — 0.10 0.05 0.14
Knokke — 0.l6 0.08 0 .47 0.46 0.21 0.62 0-75 0.81 0.67 0.30 0.90 —
Koolkerke 1.13 0.18 0-37 0-77 0.41 0.15 0.56 2.23 0.79 1.54 — 5*43 0.83
Lapscheure 0.14 0 O O 0 0 .27 0.80 0.52 0 .39 0.38 — 0 0
Lissewege 0.13 0 O.36 0.17 0 O.II 1.63 3*35 2.14 1.22 0.62 0.70 2.26
Loppem 0 0 O 0.29 0 0.06 0.71 0.48 0 O 0 0 0
Meetkerke — 0 0.21 O.42 0 0 0 0 0 O 0 0 0
Moerkerke 0.07 0.10 0.03 0.09 0.03 0 0.50 0 .37 0.34 0.14 0.03 0.08 0.73
Nieuwmunster — 0.26 0.25 O 0.25 0.23 1.11 1.32 0 — — — 0.20
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18 4 8

■«î-00 18 6 2 1 8 6 9 1 8 7 1 I 8 7 8 l 8 8 l 18 8 3 1 8 8 5 1 8 8 7 18 9 3 1 9 0 7 1 9 1 0

Oedelem 0 .2 7 0 .0 2 O .I 4 0 .0 7 0 .0 7 0 O .I I 0 .1 0 0 .1 0 0 .0 4 0.10 O . i s 0.12
Oostkamp 0 .2 3 0 .2 5 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 3 0 . l 8 0 .1 9 0 .4 5 0 .3 4 0 -3 4 0 .0 6 0 .3 2 0 .8 3

Oostkerke 0 .2 0 0 O 0 .2 0 0 .2 0 O 0 .2 0 0 .2 0 0 O .IO 0 0 .2 9 0 .3 0

Ramska pelle 0 .2 2 0 0 — 0 .2 0 0 0 .3 8 0 -5 7 0 .1 9 0 0 .1 9 0 0
Ruddervoorde 0 .3 1 0 .1 9 0 .1 9 0 -3 5 0 .2 5 0 .2 5 — — — 0 .0 8 0 .0 6 0 .1 4 0 .0 4

Sijsele 0 .1 7 O . 1 1 0 .1 6 0 0 0 .0 5 0 .0 9 0 .1 4 0 .0 9 0 .1 8 0 .4 4 0 .3 8 0 .4 1

St.-Andries 0 .3 6 0 .3 6 0 .2 4 — 0 .2 6 0 .2 6 O .8 7 0 -9 4 0 .7 9 0 .3 8 1-93 . _ —
St.-Joris 0 .1 4 0 .2 7 0 .3 5 0 .4 3 0 .3 5 0 .1 4 I .9 8 2 . l 8 1.0 8 0 .4 3 0 .2 8 0 .3 2 0 .2 5

St.-Kruis 0 .3 8 0.56 0 .3 2 0 .3 0 0-4 5 0 .1 4 369 1-54 ï -33 1 .4 2 2 .0 6 0 .7 0 1 .0 8

St.-Michiels 0 .4 6 0 .7 3 0 .4 4 0 .3 5 0 .1 4 0 .4 7 2 .2 9 I . I 3 1 . 1 7 1 .2 7 1-73 1 .7 4 —

St.-Pieters 0 .3 4 o -35 0 .3 5 0 .2 3 O 0.20 O .58 0 .8 6 0-9 3 0 .7 3 0 .7 4 1 .4 1 0.30
Snellegem 0 .2 5 0 .1 2 0 0 0 0 — 0 .0 9 0.63 0 0 0 0

StalhîUe — 0 .1 4 0 — — — 0 .6 1 0 .1 2 0 O .I I 0 0 0.22
Uitkerke 0 .1 4 0 0 0 0 0 .2 4 0 .7 0 1 .1 3 1 .3 2 2 .0 8 1 .3 0 1 .4 9 4 3 8

Varsenare — — 0 .1 3 0.12 — O O.3O o .5 9 0 .1 9 0 .2 9 0 0 0

Veldegem — —

Vijvekapelle 0 — 0 — 0 0
Waardamme — O .I I 0 O 0 0 0-4 3 0 .9 6 0 .3 2 0 0 0 0 .1 0

Wenduine — 0 .3 9 0 — 0 .3 5 0 O .6 4 1 .9 0 0 .6 4 0 .3 1 _ 1 .0 9 0 .9 3
Westkapelle 0 .4 5 0 .3 7 0 .2 2 0 .5 9 0 .2 2 0 .4 3 1.44 1 .4 1 0 0 .1 4 0 0 .1 8 0 .0 6

Zedelgem — 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 3 0 .0 7 0 .0 7 0 .3 6 0 .1 9 — 0 0 0 .0 7 0 .1 3

Zeebrugge 1 4 2 9 5 .7 1

Zerkegem 0 .4 0 0 .3 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 8 O .3 2 0 .2 4 0.0 8 0 .0 8 0 0 .0 7 0

Zuienkerke 0 .1 2 O .I 2 O 0 — 0 .1 0 0 .2 0 0 .2 0 0 0 0 .1 0 0 0

Arrondissement
Land. P. 0 .4 2 0 .2 0 0 .1 9 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 8 O .8 7 0 .8 7 0 .8 3 0 .5 4 0 .4 0 1 .5 7 0 .5 8

Land. P. + Stadsp. 1 .3 2 0 .5 7 1-73 2 9 5 2 .6 5 1 .4 8 3-71 3 -3 i 3-72 2 .9 1 2 .4 8 3 -5 7 2 .8 8

Land. P.
15 j. + oud. 0.62 0.29 0 .2 7 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 7 i -33 1 .3 0 1 .2 4 0 .8 1 0 .6 1 2 .4 0 0 .8 8

Land. P. + Stadsp.
15 j. + oud. i -93 0.8l 2 .4 8 4-2 3 3 .8 1 2.22 5-55 4 .9 6 5-57 4 3 6 3-72 5 -4 6 4 .4 0

Arrondissement Diksmuide

Diksmuide 1-73 I . I O 1-54 0 .7 4 0 .8 6 0 .9 3 3 -8 8 3 -4 4 4 .8 2 3 .6 0 1 0 .4 0 7 .7 6 6 .4 4

Beerst 0 .2 2 0 .3 8 0 .1 5 0 0 0 0 .6 9 0 .7 7 0 .3 8 0 .1 5 0 .2 3 0 .2 4 —

Bovekerke 0 .0 9 0 .7 8 0 — — — 0 .2 6 0 .2 6 — 0 .0 8 0 .2 3 0 0 .0 8

Edewalle 0 0

Esen O . I I O . I I — 0 0 — 0 .7 4 — 0 .1 9 — 0 0 .0 4 0 .1 3

Handzame O . I I 0 .1 2 0 0 .0 8 0 .0 4 0 .1 5 0 .5 9 0 -4 7 — 0 .8 2 0 .2 1 0 .0 8 0 .0 4

Houthuist 0 .1 9 0 .1 7 0 .1 6 0 .0 5 0 .1 6 0 .0 8 0 .1 5 0 .1 8 0 0 .0 3 0

Jonkershove 0 0 0 — 0 .1 4 0 0 .2 5 0 .0 8

Kaaskerke 0 -3 7 0 .S 5 0 .3 5 0 0 0 4 .6 2 1 .5 1 0 .8 5 o .3 5 0 .5 1 0 0 .1 5

Keiem O.IÔ 0 0 0 0 0 1-47 2 .0 9 1 .4 2 0 .3 1 0 0 .0 8 0

Klerken O .3 8 0 .3 2 0 .2 8 0 .1 8 0 .0 4 0 0 .3 5 0 .2 6 — — 0 .0 3 O . I I 0

Koekelare 0 .2 0 0 .2 9 0 .0 7 0 .0 2 O . I I 0 .1 2 0 .4 5 0 .5 1 — 0 .1 2 — O . I I 0 .0 7

Kortemark 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .1 2 — 0 0 -3 7 0 .2 8 — 0 .0 9 0 0 .1 8 0 .0 9

Lampernisse O 0 0 0 0 0 0 -4 5 0 .6 8 0 0 0 0 0

Leke 0 .0 8 0 .0 8 0 .0 8 0 .0 8 0 .1 5 0 0 3 7 0 .6 6 0 0 — 0 .1 4 —

Lo 0 .0 6 0 .0 6 0 0 .0 6 0 .0 6 0 5-75 1 .7 1 0 .3 9 0 .1 6 0 .2 4 0 .1 2

Merkem O .4 2 0 .1 4 0 .2 0 0 .1 2 0 0 .0 3 0 .4 7 o .4 9 0 0 .0 3 0 .1 4 O . I I 0 .2 2

Nieuwkapelle 0 .1 3 0 O 0 0 0 0 .9 4 1 .0 7 0 0 0 0 —

Noordschote O 0 — 0 0 0 o -33 0 .3 3 0 .3 2 — 0 0 0 . l 8

1 8 1



I848 >854 1862 1869 1871 1878 1881 1883 1885 1887 1893 1907 1918

Oostkerke 0 O 0 0 0 0 1.52 2.23 0.36 0.36 0.34 0 0.33
Oudekapelle 0 O 0 0 0 0 1.80 2.14 0 0.35 0 0 0
Pollinkhove 0.06 0 .13 — 0.13 0.13 0.13 1.04 3.07 — 0.20 0.06 0.26 0.26
Reninge 0.05 0 0.05 0 0 0.05 0.76 1.62 0.43 0.49 0.54 0 0
St.-Jakobskapelle 0 0 — 0 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0
Stuivekenskerke 0 0 0 0 0.30 0 3.02 2.72 1.89 0 0 0 0
Vladslo 0.09 0.04 0 0 0 0.36 2.85 3.16 0.59 0.45 — 0.49 0.49
Werken 0 0.16 0 0 0 0 — 1.03 — 0.21 0.13 0 0.06
Woumen 0.16 0.17 0 0.06 0.09 0.28 0.77 1.24 0.70 0.14 0.09 0.22 0.22
Zarren 0.82 0.55 O . I I 0 . 1 0 0 0.09 — 0.14 0.18 0.09 0.09 013 0.09

Arrondissement
Land. P. 0.20 0.18 0.08 0.06 0.05 0.08 0.97 0.89 0.36 0.21 0 . 1 0 0.11 0.09
Land. P. + Stadsp. 
Land. P.

0-33 0.26 0.22 0.12 0.13 0.15 1.23 I . I I 1 .0 0 0 .49 1.05 0.66 0.57

15 j. 4* oud.
Land. P. + Stadsp.

0.30 0.26 O . I I 0.09 0.07 O . I I 1.44 1.32 0.53 0.13 0.15 0.16 0.13

15 )• + oud. O.48 0.37 0.31 0 .17 0.18 0.23 1.83 1.65 1.48 0-73 1.55 0.99 0.86

Arrondissement Ieper

Ieper
S t .~M art. 5-70 7-05 7.17 9.52 5-95 5.08
St.-Piet. — — 0.88 I.l8 1.22 5-83 96s 5-73 — 9-87 — II.40 9.76
S t .-Jak . 0.74 0.13 0.27 O.56 O.64 1.27 3.18 2-45 — 3-77 t-35 2 .87 3-37
S t . - N ic . — 1.15 1.20 3-51 4-29 5.29 8.03 6.87 — — — 4.81 —

Poperinge
St.-Bert. 0.35 0.13 0.16 O.18 0.22 0.88 2.22 2.22 1.46 1.76 0-34
O.-L.-V. 0.22 0.22 O.II 0 .27 0.24 0.70 0.26 0.45 0-37 0.51 1.07 O.36 —
St.-Jan 0.29 0.22 O.II 0.39 0.35 2.82 3-34 3-99 3.16 2.82 3 -3 » 1.68 3-35

Waasten — 0 .74 0.63 1.06 0.88 0.85 2.83 3-32 — 2.14 — — —
Wervik 0.48 0.60 1.92 — __ — 0.28 — — 1.70 1.52 3 -6 ! 5.01
Beselare 0.26 0.17 0.12 0.22 0.18 0.20 2.05 1.20 0.87 — O.17 O.06 —
Bikschote 0.27 0 0 — 0 0 2.22 1.35 — 0.25 0.24 0.11 0
Boezinge 0 0.10 0 O 0 0 O.83 0.62 — o.si 0-37 0.23 0.09
Brielen 0.56 0.27 0.14 0.29 0.14 0.28 1-55 O.83 — 1.88 2.10 2.70 2.55
Dikkebus 0.23 0.45 0.16 0.08 0.23 0.23 0.93 0-94 — 0.31 0.24 0.31 0.30
Dranouter 0.09 0.47 0.09 0.19 0 0.97 2-39 4-29 2.85 2.36 — 1.08 0.89
Elverdinge 0 0 0 — 0 — 0.13 0.38 0.51 0.63 0.18 0.06 0
Geluveld 0.21 0.14 0.07 0 0 0 1.30 0.64 — — 0.31 0.12 0.12
Geluwe 0 0 0.14 — 0.34 0.3s 0.11 O.II 0.09 0.02 — 0.08 0.14
Haringe 0 0.49 0 0 0 0 0-37 0.49 — 0 O O.38 0.12
Hollebeke 0 0.16 0 0 0 0.13 0.90 1.03 — 0.39 — 0.21 0.50
Houthem 0 — 0 — 0.16 0 0.08 0.17 O 0 — 0.26 0.45
Kemmei — 0.07 — — 0.07 0.13 1.90 2.52 — — — 0 .1 9 0 .43
Komen 0.82 0.69 O-SI — — — — — — — 1.12 7-43 —
Krombeke 0.60 0.12 0.11 0 0 0 I.I2 I.io 0.39 0.10 — 0 0.09
Langemark O.II 0.21 0.07 0.09 0.09 0.04 0.24 0 .37 — O.II 0.02 0.21 0 .07
Le Bizet 
Loker 0.31 O.78 0.15 0.28 0 0.26 0-51 0.64 x-15 0.51 O.38 O.36 0.35
Mesen 113 0.43 0.35 0.40 0.13 0.26 — 1.65 — — — 3-54 —
Neerwaasten 0 0 0.47 0.30 0.14 0 — 0.52 — 0.40 — 0-39 0.66
Oostvleteren — 0 0.12 0.2s 0.12 0.36 5-79 2.81 0.36 0.29 0.06 0.29 0
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18 4 8 1 8 5 4 18 6 2 18 6 9 1 8 7 1 1 8 7 8 1 8 8 1 18 8 3 1 8 8 5 1 8 8 7 1 8 9 3 1 9 0 7 1 9 1 0

Passendale 2 .3 8 2 .1 0 1 .4 2 i - i 3 0 -7 5 0 .0 6 0 .2 8 0.22 0 .2 7 0 .1 9 0 .0 5 0 .1 3 0 .1 5

Ploegsteert 0 .4 2 0 .1 3 0 .1 8 O .1 3 0 .0 4 0 -3 9 — 1-74 — 0 .9 3 0 .9 3 1 .8 4 2.01
Poelkapeile O .IO 0 .3 0 0 .2 0 0 0 0 0 .0 5 O .IO — 0 .0 4 0 .0 5 0 0 .2 7

Provcn 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 9 0.12 0 .0 6 0 .1 2 0 .5 8 O .4 I 0 .1 2 0 .1 2 0 .1 7 0 _
Reningelst O .IO — 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 4 0 .3 0 0 -3 4 0 .2 5 O.O4 0 0 .3 3 0 .2 5
Roesbrugge 0 0 -3 3 0 .2 6 0 .1 7 0 .2 s 0 .2 5 2 .2 7 2-5 4 1 .8 8 I .4 6 0 .8 8 1 .7 3 2-53
St.-Jan (I) — 0 .1 3 O 0 0 O 1 .1 4 O .8 7 — 0 .3 6 0 .2 4 0 0
St.-Jan (B) 0 .2 8 1 .0 0 I . I 3 — — 0 0 0
St.-Jul. (L) 0.11
Ten Brielcn 0 .1 9 1 .5 8 1 .2 8 1 -5 2 1 .1 8 0 0 .4 9 0 -5 3 O .IO 0.05 0 .4 1 0 .5 2 0 .6 2

Vlamcrtingc O .I I O .I I 0 .0 4 O 0 .0 7 0 0 .3 8 0 .1 3 — 0 0 -5 4 0 . 1 7 0 . 1 7

Voormczele o -37 0 .0 9 0 0 .2 8 0.09 0 3 -7 6 3-7 2 — 1-55 — 0 .3 7 0.22
Watou 0 .2 7 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 5 0 .0 9 0 .1 9 — O .6 2 0.22 0 .1 4 O .IO 0.20 0.20
Westnieuwkerke 0.16 0 .2 4 — i-3 i 0 .9 3 0 .4 0 I .2 I 2.83 — 2 .6 7 — 2 .1 8 2 .3 2

Westouter 0.48 o -53 0 .4 6 Q .1 5 0 .1 5 0.21 2 .0 3 1.81 1-74 0-3 3 — 0 .0 6 0
Wcstvleteren 0 .5 1 0 .1 4 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 6 0 0 .2 8 O .2 7 O 0 0 0 0
Wijtschate 0.68 0.51 0 .0 3 0.12 0 .0 6 0 .2 3 0 .4 7 1 .0 3 — 0 .6 4 0 .1 4 0 .1 4 0 .7 1

Woesten 0.08 0 .2 4 0 .0 8 0 .1 6 — 0-31 O .IÔ O .3 1 O — — 0 0 .1 4

Wulvergem 1 .8 7 0 0 — 0.2! 0 .6 3 — 0 .8 5 — — — 0 0

Zandvoorde — 0 0 — O O 0 .2 2 0 .6 6 O .3 2 0 0 0 0

Zillebeke 0 .1 3 0 .0 7 0.12 0 .0 6 0 .0 6 — 1 .3 6 1 .9 8 — 0 .7 3 1 .0 0 0 .4 4 —

Zonnebekc 0 .2 7 0 .1 5 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 9 2 .4 7 0 .9 7 — 0 .4 8 0 .3 0 O .IO 0 .0 7

Zuidschote — 0 .8 8 0.21 O 0 -3 5 0.l8 2 .6 2 1 .3 6 0 0 0 .1 6 0 0

Arrondissement
Land. P. 0 .3 8 0 .3 4 0.22 0 .2 6 0 . l 6 O .IÔ 1 .0 6 1 .0 0 0 .4 9 0 -4 5 0 .3 3 0 .8 1 0 .4 2

Land. P. + Stadsp. 0 .3 9 0 .6 7 O .4 I 0 .4 7 0 .4 3 1.12 2 .1 4 2 .0 5 0 .6 7 1 .3 6 0 .7 0 1 .8 5 1 .8 3

Land. P.
1S j. + oud. 0.55 0 .4 9 0 .3 2 0 .3 8 O .2 4 0 .2 3 1 .5 8 1 .4 9 0 .7 2 0 .6 7 0.50 1.22 0 .6 4

Land. P. + Stadsp.
15 j. + oud. o .5 7 0 .9 6 0 -5 9 0 .6 8 0 .6 2 1 .6 6 3-1 9 3-05 1.00 2 .0 4 1 .0 6 2 .8 0 2 .7 7

Arrondissem ent Kortrijk.

Kortrijk
St.-Mart. 3-53 — — 8-33 929 — 3.15 7-17 — 3-17 — 8.21
O.-L.-V. 9.08 — 3.86 _ 2.43 — — — 8.33 7.67 7.37 4.42
St.-Rochus I.OI 0.76 0.70 1.58 1.48 2.93 2.20 2.67 2.72 4.38 3-II
S t . - E l o o i 4-45 0.70 3-24 9*34 — 15.11 —

S t . -Jan-Baptist 7.25 —
Menen

St.-Vedast. __ — 5-44 7-93 — 8.25 7-94 I0.6l 10.35 10.95 — 10.64 —
St.-Franc. 4.72 593 I3-S5 — — — 10.85 11.62
S t.-Jozef — 33-82

Moeskroen k
St.-Barthol. 1-74 1-94 2.05 2.17 — 2.60 3-41 3-64 2.93 4-97 4-22 II.51 II.7I
Risq . T. 1.23 — 0.85 — — — 6.71 6.64
M ont- à- L . 18.84 — 19-39 12.09 18.08
L e  Taquet 17-49 17-75

Avelgem o.59 0.40 0.51 0.16 O.IO 0.64 5-25 2.61 2.60 1-56 1-45 2.18 2.53
Aalbeke 0.20 0.30 o.34 O . I I 0.05 0 0.12 O . I I 0 0 0 0.50 0.65
Anzegem O .IO 0.08 0.05 0 0 0.03 0.18 0.03 0.17 0.06 O . I I 0.03 0.16
Bavikhove 0.35 0.18 0.36 0.26 0.17 0 0.07 0.07 — 0 — 0 0
Bellegem 0.27 O .IO 0 0.07 0 O .IO 0.07 0.07 — 0.23 0.16 0.20
Beveren 0 0.07 0.08 0.22 0 0 0.14 0.14 0 O — 0.28 0.05
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I848

00 1862 1869 1871 1878 1881 1883 00 00 (a 1887 1893 1907 1910

Bissegem 0.30 O.16 0 0 0 0 0.10 0 — 0.08 O 0.26 I.42
Bossuit 0.l6 0.50 0.49 0.51 0.17 0.36 0.71 0.53 0.88 I.06 — 0.17 —
Deerlijk O.IO 0 .09 0.09 0.03 0.03 0.05 0.30 0.40 — O.24 0.21 O 0.22
Desselgem O.II 0 0 0 0 0 0.30 0.34 O.19 O.19 0.05 — —
Dottenijs 0.73 0-33 0.50 0.42 0.60 1.19 — 2.51 O.64 I.25 1.20 4*01 384
Gijzelbrechtegem 0.28 0.35 0.37 0.35 0 0.03 0.05 0.08 — O.03 — 0*43 0.51
Gullegem 1.16 0 0 — 0 0 0.26 0.52 0 0 0-57 0 —
Harelbeke 0.91 0.64 1.26 — O.II 0.45 309 2.46 — 2.07 4*13 s.06 4.86
Heestcrt 0.16 0.30 0.09 0 0 0 0 0.05 0 0 .19 0.05 0 .13 —
Helkîjn 0.27 0.44 0.50 0.70 0.92 0.22 1.02 1.48 2.26 1-53 0 .77 2 .34 2.19
Herzeeuw 0-33 0.10 0.47 0.23 0.22 0 .17 0.26 0.42 — 0.20 — 1366 9*25
Heule 0.20 0.06 0 0.06 0.06 0 0.03 0.53 — 0.06 0.08 1.90 2.06
Hcule-Watermolcn —
Hulste 0.3s 0.38 0.09 0 0 0 — 0.22 0.26 — 0.17 0.08 0
Ingooigem 0 0 — 0 0 0 0.30 0.18 0.19 0.06 0 0.06 —
Kaster 0.08 0.09 0 0 — 0 1.28 1.11 0 0 0 0.70 0.56
Kerkhove — 0.09 0.10 0.10 0 0 O.32 0.86 0.43 0.33 — 0-95 0.64
Kooigem 0 0 0.72 0.10 0.20 0.21 0.31 0.32 0.22 0.55 0.35 0 0.38
Kuume — — 0.15 0.14 0.04 0.13 0 .32 0.13 0.12 0.37 0.24 0.07 0.09
Lauwe 0.38 0.32 0.13 0.12 0.l6 O.II 0.14 0.21 0.03 0.03 — 0.19 0.34
Lendelede — 0.14 0.06 0.12 0.03 O O.II O.32 — 0.30 0.25 0.16 0.26
Les-Ballons —
Luigne 0.90 0.61 0.32 0.6l 1.20 0.70 — 0.58 — — — 2.3s 2.27
Marke 0.73 0.20 0.19 0.19 0.18 0 .17 0.16 O.IÔ — 0 — 0.68 0.80
Moen 0 0.21 0.20 O O 0.32 0.47 0.31 0.31 0.31 0.24 0.22 0.52
Moorsele 0.08 0.05 0.08 0.08 0.05 0.05 0.12 1.90 i . 18 0.05 — 0 .2 7 0.56
Otegem 0.0s 0.21 0.06 O.II — 0 0 .17 0.06 0 — 0.06 O.II 0.17
Outrijve 0.09 0.18 0.19 0.19 O 0.09 I.67 O.9I 0.27 0.44 0.17 O.87 0.87
Rekkem 0.42 0 .37 0.36 O.3O 0-37 0.22 1.25 2.26 1.21 2.23 2.59 5*59 4.90
Rollegem 1.24 1.36 0.44 0.26 0-53 O.4I 0 0.23 — 0 0.09 0.17 0.41
St.-Denijs — 0.20 0.14 0-45 0.63 0.70 0.89 O.96 0.67 0.74 0.69 I.OI 0.64
St.-Eloois-Vijve 0.26 0.l8 — — 0 O.4O 3-13 2.8l — 2.3s 3.84 0.38 —
St.-Katharina Kuume O O O O 0 0 0 0 0
St.-Lodewijks Deerlijk 0 0 .17 0 .17 0.20 0.20 0.30 — 0.10 0.20 0.17 —
Spiere 0.09 0.09 0.28 0.36 0.27 0-37 — 0 .73 0.90 — O.96 2.97 7.12
Stasegem 0 0.45 0.44
Tiegem 0.09 0.05 0 0 O.67 O.II 0.81 0.65 o.33 O.II — O.II 0.21
Vichte 0 0 0 0 O 0 — 0.66 — 0.16 O 0 —
Waarmaarde 0.08 0 0 0 O O 0.90 0.57 0.23 0.23 0.12 0.35 0.12
Waregem 0.03 0.01 0 0.03 0.03 0.28 O.51 0.22 — 0.13 — 0.91 0.65
Wevelgem 0.23 0.10 0.14 0.16 0.12 0.11 0.38 0.73 0.36 0.30 0-44 0.74 0.87
Zwevegem 0.22 0.25 0.23 0.05 O 0.09 0.23 0.29 — 0.47 0 .5 7 1.41 —

Arrondissement
Land. P. 0.27 0.19 0.21 0.15 0.15 0.20 0-55 0.70 0.43 0.45 O.76 1*49 1.49
Land. P. + Stadsp. 1-33 0.29 O.96 1.59 I.I4 1.02 1.82 2.51 1.96 2.32 2.31 4.42 4.86
Land. P.
15 j. + oud. O.40 0.28 0.3 ï 0.22 0.22 O.30 0.83 1.05 0.65 0.68 I.I4 2.26 2.26
Land. P. + Stadsp.
IS ). + oud. i.QS 0.41 1-39 2.28 I.64 1-53 2.74 3-77 2*94 3-45 348 6.70 7.37
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Arrondissement Oostende

00 4*. 00 1854 1862 1869 1871 1878 1881 1883 1885 1887 1893 1907 1910

Oostende
S t . - P iet. &  P . 1321 13*00 5-74 12.47 8.68 9.12 8.24 22.55 32.25 29.33 30.07 — __

Mariakerke 4.61 2.68 2.77 1.64 1.03 24.15 3-92 4083 31.73 2 9 5 7 7-52 — —

O . - L . - V . 4*03 32.52 6.43 — 45.10 44-64 42.63 29*33 30.07 — —

S t.-Jozef 30.07 — 33-10
S t . - Anton . 3.18 3.12
H . Hart __

Gistel 0.31 0.21 0.33 0.23 0.41 0.22 2.25 3*07 3.06 — 2.99 0.58 1.00
Bekegem 0.50 0.17 — 0 0 __ 3.89 1.28 1.27 0.25 0 0 0.09
Bredene — — 0.35 0.33 0.32 0.35 1.52 1.32 0.84 — 0.32 0.44 0.40
Eemegem 0.17 0.20 0.03 O.II 0.06 0.16 0.54 0.42 O.52 — 0.36 0.20 0.39
Ettelgem — 0 0 0 0 0.10 2.85 2.04 — 0 0.10 0.19 —
Ichtegem 0.29 O.II 0.05 0 0 0 O.II 0.15 — 0.15 0.26 0.19 0.05
Klemskerke 0.28 0 0 0.18 0.17 0.16 1.29 2.64 I.03 0.70 I.I5 0.46 0.62
Leffinge 0.66 0 0.12 0.12 0.18 0.12 5.68 3*43 — 2.31 O.40 0.32 0.46
Lombardsijde 0.17 O.IÔ I.IO 0 0 0.25 0.88 0-49 0.83 0.93 0.87 0 .99 1.03
Mannekensvere 0.74 0 .49 0 0 0 0 0 3*23 0.79 0.26 O O 0
Middelkerke — 0.51 0.27 0 0.26 0.47 4.44 3-87 1.48 0.65 — 1.09 3.29
Mœre 0 0.09 0.26 0.17 0.09 0.25 6.72 3.38 0.68 0.60 0.09 0.10 0.16
Molendorp 3.45 — — 5.28 5.45 6.77 7.29 7.19 — 6.66 5.06
Oudenburg 0.19 0.24 0 0.10 0.15 0.23 — 2.06 1.29 1.14 0.70 0.64 1 . 3 1
Schore 0 0 0 0 0 0 2.12 4*13 1.78 0.45 — O 9
St.-Pieterskapelle 0 0 0 0 0 0 1-75 — O 0 0 O 0.41
Slijpe 0 0 — 0 0 0 5.80 3*15 0.98 0 0.08 0.08 0.08
Snaaskerke 0 0 0 0.18 0.17 0.42 — 1.32 2.57 2.50 1.20 0.82 1.27
Stene 0.36 0 I.OI 0.14 0.13 0 0.32 1.38 0.82 0.73 1.23 12.20 9*22
Vlissegem 0 0 0 0 0.32 0 1.86 0.82 — 0.40 0 0 .44 0.09
Westende 0.03 — — O.II 0 0 1.26 i *77 O.13 0.13 — O.3I 1.39
Westkerke 0.65 0.06 0.06 O.II 0 0 1.03 0.88 0.41 0.05 0.67 0.10 0 .05
Wilskerke 0 0 0 — 0 0 — 7-53 0.83 — — O O
Zande 0.34 0 — 0 0 0 0.55 0.36 I-9 I 0.85 0.83 0.18 0
Zandvoorde — 0 0 0.15 0.15 0 1.07 1.04 0.64 0.63 0 0.97 0-49
Zevekote 0 0 0 0 0 0.42 0,56 1-13 — 0.14 0.14 O 0

Arrondissementen
Land. P. 0.38 0.16 0.39 0.13 0.12 1.38 2.19 3*47 3*22 2.64 0.81 1.86 1.72
Land. P. + Stadsp. 4-75 4.69 2.24 5-36 2.94 3.66 6.38 n.48 16.96 14.40 13.81 1.86 5.88
Land. P.
15 j. + oud. 0.56 0.24 0.57 0.19 0.17 2.13 3-38 5.35 4*97 4.11 1.25 2.90 2.68
Land. p. + Stadsp.
15 j. + oud. 7.04 6.82 3.28 7.87 4.31 5*65 9.85 17.74 26.20 22.36 21.44 2.90 9.17

Arrondissem ent Roeselare

Roeselare
S t . - M ich .

St.-Am ands
O.-L.-V.

Izegem

0 .59 0.43 0 .54 0.30 0.22

S t . - H ilon . 

H . Hart
0.19 0.21 0.05 O.OI 0.01

0 .30 0.39 0-55 0.27 0.28 1.49 1-57
0-57 1.23 1.85 I.5 I 1.17 5-83 2.04 2.13
2.74 2.17 2.67 2.66 1.89 2.33 2 .24 2.21

0.01 0.07 0.21 0.19 0.15 0.47 2.62 2.51
1.24 0.71
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1848 1854 1862 1869

00 1878 1881 1883

ui
0000 1887 1893 1907 1910

Ardooie — — O.II 0.03 O.05 0 0.15 — 0.03 0.07 — 0 .2 7 0.26
Beveren 0.07 0.04 0.12 — — — — O.II 0 0 0 0.07 0.11
Dadizele 0.06 0.19 0.12 0.17 O.29 0.12 0.35 0.35 — 0.17 0.05 0 .47 —
Emelgem 0.43 0.18 0 .17 0.22 O.16 0 — 0 0 — 0 0.24 O.32
Gits 1.55 1.26 0-95 0.86 0.85 0.69 — 0.8s 0.91 0.59 0.53 0.52 O.48
Hooglede o.34 O.29 0.24 0.07 0 0.07 0.45 0.40 — 0.04 0.04 0 0
Ingelmunster 0.09 0.09 0.04 — 0.02 0.26 0.35 0.68 0.67 0.41 — 0.37 1.54
Kachtem 0-59 0.06 0 0.06 0 0.13 0 0 0.06 0 0.19 0.06 0
Ledegem 0.72 0.22 0 .19 0.l8 0.15 0.19 0.12 0.40 — 0.65 — 0.12 0.33
Lichtervelde 0.37 0.45 0 .14 0.06 0.07 0.02 0.l6 0.61 — 0.20 0.38 0.21 0.33
Moorslede 0.26 O.13 0.13 0.02 0.03 O . I I 0.15 0.20 — O.OÔ — 0 0
Oekcne 0.06 0 0 0 0 0 0.12 0.06 0 0 0 0 0
Oostnieuwkerke 0 0 — 0 — 0.07 — 0.07 0 0.07 0 O 0
Rollegemskapelle 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 0 0
Rumbekc 0.31 0.16 0.41 0-34 0.33 0.02 0 0.02 0 0 0 0.05 0.12
St.-Eloois-Winkel 0.20 0.08 0 0 0.04 0 .04 0.16 0.28 — 0.29 0.12 0.24 0 .24
St.-Godelieve (Rumb.) 0 0.06 O

St.-Jozef (Hooglede) 0 0
Staden 0.64 0.58 0.22 0.2S 0.20 0.18 — 1.45 1.38 0.76 — O . I I 0.06
Westrozebeke 0.15 0.20 0.20 0 0.05 0 0.0s 0.56 0.14 0.27 O 0 0

Arrondissement 
Land. P. 0.38 0.27 0.19 0.15 0.14 0.11 0.18 0-44 0.32 0.24 0.10 0.l6 0.29
Land. P. + Stadsp. 
Land. P.

0.39 0.29 0.23 0.l6 0.13 0.24 0.33 0.58 0.47 0.35 0.80 0.80 0.78

15 j. + oud.
Land. P. + Stadsp.

0.56 0.38 0.27 0.21 0.20 0.17 0.26 0.65 0.48 0.36 0.15 0.25 0.45

15 j. + oud. o.57 0.40 0-34 0.23 0.l8 0.35 0.50 0.87 0.70 0.52 1.20 1.22 1.20

Arrondissem ent Tielt

Tielt 2.29 0.39 0.16 0.11 — 1.38 0.07 2.06 1 9 * 1.49 — 3 -5o 3-40
Aarsele 0.19 0.13 0 0 0 0 0.67 0 .5 7 O.32 0.18 0 .17 0.12 0 .15
Dentergem 0 0.04 0.08 0.12 0.08 0.08 0.17 0 .25 0.09 0.09 — O —

Doomkerke 0.06 0.51 0.51 0.22 0 0.07 0.07 0

Egem 0 0 0 0.18 0.12 0.12 0.06 O .1 8 O 0 O O . I I 0.29
Kanegem 0 0.12 0 0 — O 0.18 0.24 0.12 0 O 0 —
Koolskamp 0.12 0.04 0.09 0.09 0.04 0 .04 0.26 0.13 0 .09 0.04 O 0 0
Marialoop 0 0.23 0 0 0.06 0 0 O O 0 — 0 0.06
Markegem — 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
Meulebeke 0.43 0.39 0.38 0.06 0.03 0 . 0 1 0.21 0.21 0.03 0.08 0.07 0.07 0 . 1 0

Oeselgem 0.38 0.21 0 0 0 O O . I I 0 O O . I I 0 0 0

Ooigem 0 0 0 0 0.09 O O 0 — 0 0 0 0.19
Oostrozebeke 0.12 0.05 0 0 0.05 0.02 0.02 0 0 0 0 0.28 0.04
Pittem 0.15 0.04 0.04 0 0 O 0.15 0.06 0.02 0.53 0 0 0

Ruiselede 0 0.06 0 0.05 0.12 0.15 0-53 0.15 O . I I 0.23 0.15 0.19 —
Schuiferskapelle 0.10 0.07 0.14 0.08 0.15 O — 0.32 0.16 0 — 0.07 0
St.-Baafs-Vijve 0 0 0 0 0 0.06 0.30 0.12 O.24 0.42 0.37 0 0
Wakken 0.24 0.17 0 0.12 0.08 0.08 O.84 *•73 i.66 *•33 0.39 0.40 0.66
Wielsbeke 0.88 0.12 0 0.06 O 0 0.06 0.17 O . I I 0.06 0.05 0.05 0.05
Wildenburg 0.23 0.23
Wingene 0.05 0.06 — 0.03 0.05 0.06 0.30 0-39 0.31 0.05 — 0.02 0.05
Zwevezele 0.18 0.09 0.04 0.04 0.02 0.06 — O.23 — 0.02 — 0.08 0.03
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1848 1854 1862 1869 1871 1878 1881 1883 188s 1887 1893 1907 1910

Arrondissement 
Land. P. 0.16 O.II 0.07 O.O4 0.05 0.04 0,27 0.27 0.19 0.16 0.09 0.09 0.10
Land. P, + Stadsp. 
Land, P.

0.46 o is 0.09 0.05 — 0.24 0.24 0.52 0.46 0-35 — 0.62 0.69

15 j. + oud.
Land. P. + Stadsp.

0.23 0.14 O.IO 0.06 0.07 0.07 0.40 o.39 0.28 0.24 0.12 0.14 oiS

15 j. + oud. 0.6s 0.20 O.I2 0.07 0.3s 0.3s 0.77 0.67 0.51 0.95 1.06

Arrondissement Veume

Veurne
S..-Nifel. 0-57 0.68 0.62 O .4 4 1 1 5 8.15 16.28 9.35 _ 5.05 2.15 0.84 3-04
S . . - W alb . 0.67 0.26 0.54 — 0.18 0.34 1.24 0.81 — 0-79 — 403 3 5 6

Nieuwpoort _ 5.60 — — 1.16 0.16 1.59 1.58 — i*5S — 7-35 7.48
Adinkerke 0 0.21 0 — — 0.29 0.68 I.OI — 0.50 0.45 0.77 1.80
Alveringem 0.10 O 0.70 0.13 0.03 0.03 0.09 0.78 — 0.19 0.07 0.04 O-IS
Avekapelle 0 0 0 0 0 0 0.15 0.30 — 0 0.16 0 0
Beveren 0.24 0.61 0 0 0 0.12 0.59 I-I9 O.78 0.42 0.49 0.19 0.26
Booitshoeke — 0 0 — — — — — — 0 0 0 0
Buiskamp 0.29 0.29 0.20 0.20 0 0.10 2.90 1.41 — 0,27 0.52 0.17 0.35
Eggewaartskapelle 0.20 — — 0 0 0 0.18 0.36 — 0 0 0 0
Gijverinkhove 0.49 0 0.31 0.31 0 0 0.7s 2.26 — 2.26 0.15 0.48 —

Hoogstade O.3O 0 0 O O.II 0.11 2,20 1.98 — o.73 0.32 0 0.12
Houtem 0.24 0.24 0.38 0.13 0.13 0 5.18 4.56 — 0.99 0.54 3.67 4.05
Izenberge 0.11 0.33 0 0-45 0.34 0.57 2,32 348 ~ 0.46 — 1.08 O.85
Koksijde 0.15 0 0 0.22 0 0.10 0.20 0.29 — 0 0 0 0.66
Leisele 0.10 O.II O.II O 0 0.06 0.82 0.83 — 0.48 0.81 0.45 0.64
Nieuwpoort-a-zee
Oostduinkerke 0.17 0.08 0.08 0.07 0.07 0.27 I 33 1.08 _ 0.53 0.10 0.49

5-08
0.24

Pervijze 0 0 0 0 0 0 0.38 0.30 — 0.08 0.15 0.07 0.07
Ramskapelle 0 0 0 O 0 0.13 2.94 2.20 — 0.12 0.12 0 0
St.-Joris — — 0 0 0 0 0.64 O.64 — 0.32 0 0 —
St. -Pieters- Panne 
Stavele 0.17 0 0 0.08 0.08 0.08 1.15 I.9 I 0.53 0.07 0

3-90
0.08 0.08

Steenkerke 0 0 — 0 0 0 0.24 0.24 — 0 — 0.12 0
Vinkem 0.15 0 0 0 0 0 0.34 0 .17 — 0 0.34 O 0.22
Wulpen 0 0 — 0.23 O.II 0.21 0.84 0.72 — 0.20 0.10 O 0
Wulveringem 0.09 0 0.20 0 0 0 0.63 I.6l O.II 0 O.71 0.49

Land. P. 0.19 O.II 0.08 0.09 o.os O.II 1.15 1.36 O.67 0.36 0.24 0-75 0.69
Land. P. + Stadsp. 0.22 0.80 0.17 0.14 0.30 1.04 2.90 2.29 — 1.04 0.53 1.62 1.98
Land. P.
15 j. + oud. 0.21 0.16 O.II 0.13 0.07 0.16 1.79 2.08 O.96 0.55 0.37 I.I2 1.02
Land. P, + Stadsp. 
15 i- 4 - oud. 0.32 1.14 0.24 0.20 0.42 1.56 4.37 3-45 1.58 0.79 2.40 2.94
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Spreiding der bevolking en natuurlijke streken

KAART NR. 2
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K A ART NR. 3

Bisdom Brugge : parochies in 1910
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KAART NR. 6 : 1862
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KAART NR. 7 : 1869
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KAART NR. 8 s 1871
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KAART NR. 9 : 1878
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KAART NR. 10 : 1881
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KAART NR. 11 : 1883
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KAART NR. 12 s 1885
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KAART NR. 13 : 1887
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KAART NR. 14 : 1893
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KAART NR. 15 : 1907
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KAART NR. 16 : 1910
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KAART NR. 17 : 1848-1878
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KAART NR. 19 : 1893-1910
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KAART N R. 20 
Politieke kaart 1879-1884
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KAART NR. 21 : 1939
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M . L .W a rn o tte , Etude sur la presse à Namur, 1794-1914. 1967. (Cahiers-Bijdragen 
44-) fr. 563 (abonnement fr . 485)

H ugo D egraer, W illy  M aervoet, Frida M artens, F ran k Sim on, A nne-M arie 
Sim on-Van der M eersch, Repertorium van de Westvlaamse pers, 1807-1914.1968. 
(Bijdragen-Cahiers 48.) fr . 670 (abonnement fr . 570)

H . D e  B orger, Bijdrage tôt de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium, 1794 
-1914. 1968. (Bijdragen-Cahiers 49.) fr. i.is o (  abonnement fr. 980)

A . T h y s , met medewerking van G . Bulthé en A .M . Sim on-Van der M eersch , Reper
torium van de pers in de provincie Antwerpen (behoudens de stad Antwerpen en de 
kantons Mechelen en Puurs). 1969. (Bijdragen-Cahiers 58.) fr . 600 (abonnement fr. 5x0)

R . M essens, Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het 
arrondissement Aalst) 1784-1914. 1969. (Bijdragen-Cahiers 59.) fr.780 (abon. fr . 665)

Paul G érin  &  M . L . W arnotte, La presse liégeoise de 1850 à 1914. Répertoire géné
ral. (Cahiers - Bijdragen 65.) ( sous presse.)

M artine R ycx  d 'H uisn acht, Répertoire de la presse de l’ arrondissement de Nivelles au 
XIXe Siècle. 1970 (Cahiers-Bijdragen 66.) fr . 520 (abonnement fr . 445)

M . Blanpain, Le .Journal de Bruxelles” . Histoire interne de 1863 à 1871. 1965. (Ca
hiers-Bijdragen 39.) fr. 90 (abonnement fr. 80)

J. Vander Vorst-Zeegers, Le .Journal de Bruxelles" de 1871 à 1884. 1965. (Cahiers- 
Bijdragen 36.) fr. 480 (abonnement fr. 410)

M . L .  W arnotte, ..L ’Ami de l'Ordre” , Quotidien catholique namurois de 1839 à
1914. 1968. (Cahiers-Bijdragen 51.) fr . 210 (abonnement fr. 180)

N . Piepers, „L a  Revue Générale” de 1865 à 1940. Essai d’analyse du contenu.
1968. (Cahiers-Bijdragen 52.) fr . 170 (abonnement fr . 145)

D enise Lam brette, Le journal „L a  Meuse” , 1855-1955. 1969. (Cahiers-Bijdragen 55.)
fr. 220 (abonnement fr . 190)

J.-L . D e Paepe, La Réforme, organe de la démocratie libérale (1884-1907). (sous 
presse) (Cahiers-Bijdragen 64.)

BIBLIOG RAPH IE —  BIBLIO G R A FIE

M . D e  Vroede, Bibliografische inleiding tôt de studie van de Vlaamse Beweging, 1830- 
1860. 1959. (Bijdragen-Cahiers 8.) Uitverkocht

J. D hondt &  S. V ervaeck, Instruments biographiques pour l’histoire contemporaine de 
la Belgique, i960. 2e éd. (Cahiers-Bijdragen 13.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

D . D e  W eerdt, Publications officielles de la Belgique contemporaine. 1963. (Bijdragen- 
Cahiers 30.) fr. 650 (abonnement fr. 555)

Paul G érin, Bibliographie de l’Histoire de Belgique, 1789-1831. i960. (Cahiers-Bij
dragen 15.) Epuisé

S. V ervaeck, Bibliographie de l’Histoire de Belgique, 1831-1865. 1965. (Cahiers-Bij
dragen 37.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

J. D e  B elder &  J. Hannes, Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1865-1914. 1965. 
(Cahiers-Bijdragen 38.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

ARCHIVES ECO N O M IQ U ES —  EKO N O M ISCH E ARCH IEVEN

M . Colle-M ichel, Les archives de la S.A. Cockerill-Ougrée des origines à nos jours. 1959.
(Cahiers-Bijdragen 9.) fr. 60 (abonnement fr. 50)

M . Colle-M ichel, Les Archives de la s.a. Métallurgique d’Espérance-Longdoz de 
origines à nos jours. 1962. (Cahiers-Bijdragen 24.) fr. 110 (abonnement fr. 95

M . Colle-M ichel, Les archives de la Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille- 
Montagne. 1967. (Cahiers-Bijdragen 46.) fr. 150 (abonnement fr. 130)

H . Coppejans - D esm edt, Bedrijfsarcbieven op het stadsarchief van Gent.-Inventaris 
van de fondsen de Hemptinne en Voortman. 1971. (Bijdragen-Ca'..iers 67.) 

Bertrand G ille, Crise politique et crise financière en Belgique. Lettres adressées à la 
maison Rothschild à Paris par son représentant à Bruxelles (1838-1840). 1961. (Cahiers- 
Bijdragen 19.) fr. 670 (abonnement fr. 570I

Bertrand G ille, Lettres adressées à la maison Rothschild de Paris par son représentant 
à Bruxelles (1843-1853). 1963. (Cahiers-Bijdragen 33.) fr. 630 (abonnement fr. 535)

SOURCES SUR LES CLASSES SO CIALES —
BR O N N EN  B E TR EFFEN D E DE SO C IA L E  GROEPEN

S. V ervaeck, De samenstelling van de gegoede stand te Mechelen op het einde van de 
XVIIIe eeuw en in het begin van de XIXe eeuw (1796-1813). Een methodologisch 
onderzoek. i960. (Bijdragen-Cahiers II.) Uitverkocht



Solange V ervaeck, Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale ge
schiedenis. 1962. (Bijdragen-Cahiers 22.) fr . 170 (abonnement fr . 145)

K . Vanden A beele, De gedwongen lening van het jaar IV te Leuven. Bronnenmatenaal 
voor sociale geschiedenis onder Frans Bewind. 1963. (Bijdragen-Cahiers 31.)

fr. 140 (abonnement fr. 120)

H . Balthazar, J. D e  B elder, J. H annes, J. Verhelst. Bronnen voor de sociale geschie
denis van de XIXe eeuw (1794-1914), 2e uitg. 1965. (Bijdragen-Cahiers 18.)

fr. 265 (abonnement fr . 225)

HISTOIRE D U  M O U V E M E N T  O U VR IER  —
GESCHIEDENIS DER ARBEID ERSBEW EG IN G

H . W outers, Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging : 1831-1853.
1964. (Bijdragen-Cahiers 27.) 3 delen. fr. 1970 (abonnement fr . 1675)

H . W outers, Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging, 1853- 
1865. 1966. (Bijdragen-Cahiers 40.) fr. 540 (abonnement fr. 460)

H . W outers, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging, 1866-1880. 
(Bijdragen-Cahiers 60.)

L . Linotte, Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de 1831 à 1914.
1964. (Cahiers-Bijdragen 34.) fr. 280 (abonnement fr . 240)

L . Linotte, Les manifestations et les grèves à Liège de l'an IV  è 19 14 .19 6 9 . (Cahiers) 
Bijdragen 53.) fr . 260 (abonnement fr . 215)

J. Bayer-Lothe, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur 
au XIXe siècle. 1ère partie, 1794-1848. 1967. (Cahiers-Bijdragen 45.)

fr. 320 (abonnement fr . 270)
J. B ayer-L othe, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur 

au XIXe siècle. Deuxième partie. 1849-1886. 1969. (Cahiers-Bijdragen 57.)
fr . 320 (abonnement fr . 270)

C . O ukh ow , Documents relatifs à la Ièt* Internationale en Wallonie. 1967. (Cahiers-
Bijdragen 47.) fr. 690 (abonnement fr . 590)

Françoise M ahieu-H oyois, L'évolution du mouvement socialiste borain (1885-1895).
(sous presse) (Cahiers-Bijdragen 68.)

ST A TIST IQ U E S —  S T  A T IST IE K E N

Nicole C aulier-M athy, Statistiques de la province de Liège sous le régime hollandais. 
1962. (Cahiers-Bijdragen 25.) fr. 240 (abonnement fr . 205)

ARCH IVES PO LITIQ U ES -  P O L IT IE K E  A RCH IEVEN

H . H aag, Les archives personnelles des anciens ministres belges. 1963. (Cahiers- 
Bijdragen 29.) fr. 60 (abonnement fr. 50)

DIVERS -  VA R IA

Neuf rapports sur les sources de l’histoire contemporaine de la Belgique. Negen verslagen 
betreffende de bronnen van de Belgische Hedendaagse geschiedenis. 1957. (Cahiers- 
Bijdragen 1.) fr. 85 (abonnement fr . 75)

W . T heun s, De organieke wet op het middelbaar onderwijs (1 juni 1850) en de conventie 
van Antwerpen. 1959. (Bijdragen-Cahiers 7.) fr. 80 (abonnement fr. 70)

F . Balace. La guerre de sécession et la Belgique. Doc uments d’archives américaines 
1861-1865. 1969. (Cahiert-Bijdragen 56.) fr . 560 (abonnement fr . 480)

M ÉM OIRES I. V E R H A N D E LIN G E N  I.
R . D evleeshouw er, Les Belges et le danger de guerre (1910-1914). 1958.

fr. 370 (abonnement fr . 315)
VE R H A N D E LIN G E N  II. M ÉM O IRES II.
D . D e  W eerd t, De Gentse textielbewerkers en arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. 

Bijdrage tôt de sociale geschiedenis van Gent. 1959. fr. 310 (abonnement fr . 265)
M ÉM OIRES III V E R H A N D E LIN G E N  III.
Colette Lebas, L ’union des catholiques et des libéraux de 1839 à 1847. Etude sur les 

pouvoirs exécutif et législatif, i960. fr. 420 (abonnement fr . 360)
VER H A N D ELIN G EN  IV. M ÉM OIRES IV.
Rom ain Van Eenoo, Een bijdrage tôt de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge 

(1864-1914). 1959. fr. 440 (abonnement fr . 375)
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