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De ‘aenveirdynghe’ van kapelaan Ludovicus Bisschop in 1757

Onderpastoor Robert De St Gillis die te Pervijze en Sint Catharina Capelle (= Heerlijkheid Bercle)
onderpastoor was sedert oktober 1749, vertrok bij het begin van 1756 naar het Noord-Franse
Ochtezeele om er pastoor te worden. De wetheren van de heerlijkheid dienden dus uit te kijken naar
een nieuwe kapelaan die samen met pastoor Abordijn zou moeten instaan voor het verzorgen van de
kerkelijke diensten van de beide kerken van Sint Niklaas en Sint Catharina.
Pastoor Joseph Abordijn die reeds sedert 1744 aangesteld was als pastoor van Pervijze was echter al
enige tijd ziekelijk en kreeg hulp van de van Alveringem afkomstige pastoor Ludovicus Jacobus
Bisschop. Deze was geboren omstreeks 1727 als zoon van Jacobus van Alveringem en zijn echtgenote
Joanna Pieternelle Winnocq van Gijveringhove. Hij werd op 18 maart 1752 priester gewijd en enkele
dagen nadien begon hij reeds af en toe kerkdiensten te Pervijze op te dragen als hulp van pastoor
Abordijn. Hij bediende voornamelijk de kerk van Pervijze terwijl zijn voorgangers die hulppriester
waren, voornamelijk dienst deden in de Sint Catharinaparochie.
Nadat de kapelaan dus vertrokken was naar Ochtezeele was het de taak van de wetheren – te
vergelijken met de gemeenteraad – van Berkel om uit te kijken naar een fulltime nieuwe kapelaan.
Waarom de wetheren van Berkel en niet die van Pervijze ? Die van Pervijze waren verantwoordelijk
voor het aanstellen van de pastoor terwijl die van Berkel, waaronder dus de parochie Sint Catharina
Capelle viel, traditioneel verantwoordelijk waren voor het aanstellen van de onderpastoor. Tijdens het
uitoefenen van hun ambt als pastoor of onderpastoor werd er echter geen onderscheid meer gemaakt
wie welke diensten moest verzorgen. Beiden waren samen verantwoordelijk voor de kerkelijke
diensten van Pervijze en Sint Catharina Capelle. Zo was het zeker niet uitzonderlijk dat de pastoor
diensten opdroeg in Sint Catharina Capelle en dat de onderpastoor de kerkdiensten verzorgde in
Pervijze. Inderdaad een ingewikkelde situatie maar typisch voor Pervijze met zijn twee-eenheid van
Pervijze en Sint Catharina Capelle. Deze situatie bleef in die vorm bestaan tot het begin van de 19°
eeuw toen de parochie van Sint Catharina Capelle volledig werd afgeschaft.
Laten we echter terugkeren naar de aanstelling van Ludovicus Bisschop tot onderpastoor van Pervijze.
Hiervoor werd in het Resolutieboek van Berkel een “aenveirdyngs” akte opgemaakt. Dit resolutieboek
dat begonnen werd in 1715 en dienst deed tot de bezetting van de Fransen in 1796 bestaat nog
steeds in het Rijksarchief te Brugge en het draagt de ronkende titel “Register van Resolutien,
politycque ordonnantien, vermaeckynghe vande wetcommissien van Bailliu ende greffier, mitsgaders
prestatien van hunne eeden, verkiesyngen van warrandeerders ende andere dierghelycke acten
begonnen anno 1715 ten tyde van D’heer francois norbert marrannes Bailliu par commissie vanden
17sten februari 1702 ende prestatie van eede vanden 2en maerte in tselve jaer”.
Deze akte weet ons één en ander te vertellen over welke taken de nieuwe onderpastoor toebediend
kreeg. Ik geef ze integraal weer :
Actum den 22sten january 1757 ter extraordinaire vergaederynge vande wetheren hier
toe expenselick opgeropen ende vergaedert.
Aengemerckt dat den Eerwaerden Heer Robertus Joannes de St Gillis voorgaenden
cappelaen deser heerlichede prochie van Sinte Cathelyne Cappelle ende vande prochie
van Pervijse is van hier vertrocken om pastor te wesen tot Ochtezeele, isser geresolveert
met voorgaende deliberatie vande inwoonders der ammanie van pervijse ten regarde
deser onder dese heerlichede resorteerende geconveniert met den Eerwaerden heer
Ludovicus Jacobus Bisschop dat hij met het goetkeuren van sijne hooghweirdigheit den
bisschop van ipre, van nue voortaen sal dienen als cappellaen deser heerlichede prochie
van sinte cathelijne ende de selve cappelrie bedienen ter adsistentie van Eerwaerden heer
Pastor, onder conditie dat hij wekelicx sal celebreeren eene leesende misse ter intentie
vande wetheren ende gebruyckers deser heerlichede, immere alle veerthien daegen,
blijfvende de andere weke onder let over t’deel van pervyse, voorte sal hij doen alle
geesteliche debvoiren wesende het administreeren de siecken, thouden cathecismus,
biechte te hooren inde kercke op alle daegen aensocht sijnde, mitsgaeders sal hij
adsisteeren als diaken in het H. Sacristitie der misse op alle sondaegen ende heylige
daegen, waer over hij jaerlicx sal prffijtteeren van dese heerlichede innebegrepen
d’ammanie van pervijse eene somme van twijntigh ponden grooten vlaemsch courandt
eens in gelde hede cours hebbende, in teekcen van welckens waerheyt wij dese hebben
onderteeckendt date alsvooren.
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Tot zover de inhoud van deze akte die tenslotte werd ondertekend door de nieuwe onderpastoor, door
burgemeester Caerel de Haese en de raadsleden.
Bij zorgvuldig lezen zal deze akte waarschijnlijk op sommige punten nog niet helemaal duidelijk zijn
gezien het taalgebruik en de schrijfwijze. Daarom nog een kleine samenvatting ervan :
Op 22 januari van het jaar 1757 werd de vergadering van de wetheren in speciale zitting
bijeengeroepen voor de aanstelling van de nieuwe onderpastoor ter vervanging van de vorige die
vertrokken is. Na overleg met de inwoners en na onderling overleg met de raadsleden en
burgemeester die aanwezig waren in deze zitting werd overeengekomen met Ludovicus Bisschop dat
hij aanvaard wordt als nieuwe onderpastoor onder de bevoegdheid van de Heer Pastoor voor Pervijze
en Sint Catharina Capelle . Dit echter onder enkele specifieke voorwaarden :
In de eerste plaats moet hij wekelijks een gelezen mis opdragen ter intentie van de wetheren en de
inwoners van de heerlijkheid Berkel. De ene week zal hij instaan voor de diensten van Pervijze, de
andere week voor deze van Sint Catharina Capelle. Dit was echter louter theoretisch want de praktijk
leert dat de diensten door beiden werden opgedragen waar en voor wie het best paste.
Verder zal hij de normale geestelijke taken uitvoeren zoals het bezoeken van de zieken, catechismus
houden voor de schooljeugd, de biecht horen in de kerk wanneer de opdracht gegeven zal worden en
zal hij assisteren in alle missen op zondagen en hoogdagen.
Voor al deze taken zal hij een jaarlijkse som van 20 Vlaamse Ponden ontvangen.
Vanaf zijn aanstelling tot oktober van hetzelfde jaar 1757 was hij onderpastoor samen met pastoor
Joseph Abordijn. Toen overleed deze echter en werd hij onderpastoor onder pastoor Gilbert
Vandenbroucke die pastoor zou blijven tot 1782.
Op 28 september 1762 overleed onderpastoor Bisschop echter reeds en werd hij begraven op het
kerkhof van Pervijze.
Kort nadien zou hij als onderpastoor vervangen worden door E. H. Guillelmus De Vriere.
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De aanvaardingsakte van 22 januari 1757
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