
Staes Jacobus Fransiscus 

? - Reningelst, 14 juni 1713   

Levensbeschrijving 

?: priesterwijding  

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 1678 - 3 maart 1713 

hij neemt wegens ziekte ontslag door ruiling met zijn opvolger, Josephus Ghery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uittreksel   uit het parochieregister 

 

 



Klachten van de Pastoor van Reningelst 

Harde woorden moeten er gevallen zijn tussen EH Jacobus Staes en kasteelheer, Joost-Frans Bulteel, 

licentiaat in de rechten. De kasteelheer had de pastoor met snedige woorden, in een oprisping van 

gekrenkte adellijke eigenliefde, uiteengezet hoe ver zijn “HEER”-lijke rechten reikten, een uiteenzetting 

die bij de pastoor zwaar nawoog en moeilijk te verteren was. 

Wat deed de dappere pastoor? 

Er moet eens voor goed paal en perk gesteld worden aan de machtswellust en de verregaande 

bemoeizucht van de kasteelmijnheer. In het volle bewustzijn van eigen machteloosheid greep de 

pastoor naar zijn ganzenpen om zijn grieven op papier te zetten. 

Gewapend met dit document, trok hij, fijn uitgedost, naar het bisdom.  Daar heeft hij “ voor de 

eerbiedwaardige en zeer  officiaal en grootvicaris (met zeggenschap) in geestelijke eb tijdelijke zaken 

van het bisdom Ieper, aan de hand van zijn vooraf geschreven tekst, zijn klachten voorgelegd opdat zijne 

hoogheid, met kennis van zaken, over de gegrondheid ervan zou kunnen oordelen. 

Welke was de inhoud van dit document? 

Een initiale beschouwing wijst erop dat de  wereldlijke heren zeer vijandig staan tegenover de 

geestelijkheid. Dat was niet alleen waar in de ouden tijden, maar ook in deze etterbuilige eeuw. Die 

zetten hun voeten (zacht gezegd !) in velerlei zaken: de ene voet in het tijdelijken de andere in ’t 

goddelijke. Aldus zwaaien zij bovenmatelijk de plak over de “Clergé”: 

1. In de zondagasperges wil mijnheer bediend worden vóór de geestelijken, zelfs als deze in hun 

witte kerkgewaden staan; meer nog ! Indien de bisschop zou aanwezig zijn, dan zou deze vooraf 

het wijwater niet mogen krijgen, tenzij… mijnheer daartoe een teken geeft uit beleefdheid. 

2. Hij ondertekent de kerk- en disrekeningen vóór de pastoor; zelf vóór de bisschop, indien deze 

aanwezig zou zijn , tenzij mijnheer het toelaat uit wellevendheid. 

3. De wereldlijke heer is de opperste beheerder van de kerk- en diseigendommen; van andere 

goederen staan zijn plaatsvervangers aan het roer. 

4. Zonder permissie van mijnheer mag de pastoor niemand aan de liefdadigheid van de gelovigen 

aanbevelen, zelfs niet als hij daartoe bevel krijgt van de bisschop of de heren van het vicariaat. 

Mijnheer hoeft allen maar te willen of de pastoor moet zulke recommandatie doen: weigert hij, 

dan zal mijnheer – naar eigen bewering – een “ satelliet” aanstellen om die aanbeveling te doen 

in de kerk.  

5. Om het even wat in de kerk kan hij laten plaatsen of buitenzetten, op kosten van de kerk, 

zonder raadpleging van de pastoor en zelf tegens diens wil. 

6. Door zijn schepenen laat hij kerk- en dismeesters benoemen zonder goedkeuring van de 

pastoor. 

7. Speciale uitkeringen van ingezamelde gelden aan de armen behoren tot de bevoegdheid van 

mijnheers afgevaardigden. 

8. Voor de O.V.L.-schaal stelt de wereldlijke heer de inzamelaar aan, die de opbrengst dragen moet 

naar ’t kasteel. 

9. Mijnheer benoemt, zonder dat de pastoor daar medezeggenschap over heeft, de kapelaan, die 

op kosten van de parochie (=gemeente) moet onderhouden worden wat wedde en huisvesting 

aangaat. 

 

 



Dit alles, door hun politiek van het voldongen feit, “arrangeren” tegenwoordig die heren, zich hierbij 

beroepend op zogezeide gewoonten, die zij voorvaderlijk-overgeërfd noemen. Indien er daartegen niet 

opgetreden wordt, dan heeft de kerkzelfstandigheid het liggen. Het is daarom dat “wij”, pastoor onze 

toevlucht tot uw hoogheid nemen, hierbij nederig smekend om uw raad en advies nopens boven 

vermelde punten. Indien de pastoor goedschiks laat begaan, wordt dan niet tekort gedaan aan de 

nodige eerbetuiging voor de kerk? Of zijn hoogheid soms niet een brijomslag voor die wonde kan 

aanraden opdat de kerk, mits vernieling van alle tegenheden en dwalingen, in veilige vrijheid haar 

Christus kan dienen?  

Een rustige lezer van de redevoering van pastoor Staes zal gemakkelijk bemerken dat deze, met niet veel 

vrucht, de “Latijnse schole” doorlopen heeft! Maar ’t bijzonderste voor ons is nog dat hij onderaan zijn 

Latijns stuk – met op de rug tot tweemaal toe “clachten teghen den heere” – ’t jaartal 1685 geplaatst 

heeft. 

Zeven jaar later wrokt de pastoor nog tegen ’t kasteel. Een los blad uit zijn notieboek van het jaar 1692 

werd gelukkig gevonden. Welbehagelijk heeft hij op de voorpagina de opsomming gemaakt van de 

jaarlijkse pastorale inkomsten.  

Normaal zou hij ook moeten profiteren van de cijns van de kosterie, die staat op grondeigendom van de 

presbyterie. “Item (den pastor) trecht over den sins van tcostershuus, staende op d’oude presbyterie de 

somme van soo veel als niet met alle (niemendal), den heere van de prochie de waerde van dien met 

violentie den pastoor ontreckend”. Achteraf doorstreepte de pastoor deze alinea. 

Tegen de buitenissige benoemingspretentie van mijnheer zou ook, om financiële redenen, vanwege de 

wijze gemeentebestuurders een eeuw later verzet rijzen: in de zitting op 27 februari  1771 van de  “drie 

collegien” besluiten zij kapelaan Petrus-Joannes Van Kemmel, die door Marie-Joseph Imbert, graaf van 

Labasecque en heer van Reningelst, in 1768 benoemd werd, af te danken en zijn wedde niet meer uit te 

betalen. Het gemeentebestuur zou het bisdom verzoeken om de aanstelling van een onderpastoor (men 

maakt duidelijk het verschil tussen een kapelaan en een onderpastoor), wiens weddelast niet meer door 

de gemeente, maar door het bisdom, als biezonderste tiendeheffer te Reningelst, moest gedragen 

worden. 

 


