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Pastoor Petrus Caestrick  
°? - † Hulste 24 november 1663

Op 17 juni van het jaar 1663 wordt een notariële akte van schenking opgemaakt. Verschijnt: de schenker Petrus 
Caestrick, toenmalig pastoor van de parochie Hulste, en zijn dienstknecht Mattheux Pieters. Omwille van de getrouwe 
diensten schenkt pastoor Caestrick met warme hand een aantal bezittingen. Met name zijn paard, een veulen, en 
een gareel. Tevens alle hakhout, gezaagd hout en andere dat zich op de pastorijhoeve* bevindt. Verder al zijn koren, 
haver, boekweit** en andere soorten graan. Idem een melkkoe en voorts al zijn meubelen, huisraad als daar zijn 
tinnen potten, pannen, aardewerk, ijzerwerk, lijnwaad. Ook zijn brouwersalaam (sic) en van alle soorten bedden met 
toebehoren.
Als voorwaarde wordt wel gestipuleerd dat pastoor Caestrick tot aan zijn dood het vruchtgebruik behoudt. Eén 
voorwaarde wordt nog uitdrukkelijk vermeld: dat de begunstigde bij de dood van de donateur moet zorgen voor een 
eervolle uitvaart overeenkomstig diens stand. Verder stelt de akte dat Mattheux Maertens de gift accepteert en de 
donateur ‘hooglijk’ bedankt.

De eerste twee bladzijden van de originele akte



De letterlijke tekst: 
Comparerende heer ende meester <Petrus.Caestrick pbr pastor, Hulste> vande prochie van Hulste den welcken om de 
goede jonste ende affectie die hy draeghende is aen <Mattheux.Martens fs Pieters> omme den goeden ende ghetrauwen 
dienst van hem ontfaen ende staende te ontfangen, mitsghaders andere redenen hem mouverende, heeft anden selven 
gegeven metter warmder handt onwederroupelick soo hy doet by desen, eerst syn peert, cachtele, waeghen harnas alle het 
hout soo slachhout ghesaeght hout ende andere op syn hof ende plaetse synde, alle syne coorne, havere boucquiet (boek-
weit) ende andere specie van graen oock tsynen huyse synde, item eene melckcoey voorts alle syne meubelen ende catthe-
ylen consisterende in tin potten pannen eerewerck (aardewerk) iserwerck linwaet , van alle sorten bedden mette toebe-
hoorten, stoelen bancken tafels tresoiren coffers mitsghaders het brauwers allaem ende met alle de toebehoorten daermede 
gaende emmers generalick alle de gone hem competerende tsynen voorn. huyse ende hove gheene ghesondert nochte 
gereserveert daeren boven oock alle  synen schulden van baeten omme by den voorn. begiften ghebruyckt ende gheposses-
seert te worden als syn andere propre goet naer de doot van de donateur mits hy van alle de voors. gegeven partyen reser-
veert het ghebruyck ende usufruit syn leven lanck ghedeurende, voorts met last dat den voors. begiften sal gehouden ende 
verobligiert wesen ende donateur overleden synde eerelick te doen begraven met een uytfaert naer syne qualiteit, emmers 
daer ende soo hy t’selve sal willen ordonneren mitsghaders daerenboven oock te volcommen alsulck testamente als hy al 
eerder ghemaeckt heeft  ofte soude willen maecken op al welcke conditiën ende reservatiën dese voorn. Matheux Maertens 
hier oock present ende medecomparerende heeft de voorn. gifte inder voornomden manieren soo voorseyt is gheaccep-
teert ende ontfanghen ende den donateur danof hooghelick bedankt, ende omme dese ghifte te doen sorteren haer effect 
heeft tot traditie van diere ghelevert de sleutels daerinne de voors. gegeven goederen syn berustende anden voors. begiften 
de welcke de selve wederomme heeft gherestitueert an voorn. donateur tot het voors. usufruict
faict desen 17en juny 1663 present onderteeckent <Wallerand Augustyn.Nerrink>,
Op den 15 novembre 1663 heeft <Mattheux.Martens> dese ghifte afgegaen ende gheglisseert dat gheaccepteert is by 
<Jan.Quidouche> present Nerrinck. 
 
Ontcijferd door Marc Luyckx

Hulste centrum met de Hazebeek, rechtsonder de omwalde pastorijhoeve en centraal bovenaan 
de oude kerk (vervangen door de huidige in 1906). Uitsnit uit Atlas der Buurtwegen 1841.
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Dit weten we over pastoor Petrus Caestrick
 Geschiedschrijver Petrus Slosse (°Marke 1842 -† Rumbeke 1920) schrijft:
1647. Pieter Castrick of Caestrick, opgevoed te Kortrijk. Zeer naar is hij met de Castriques’n van IJper 
verbonden, en hoogerop ook al met de duitsche Castrich’s, die op eene versterkte legerplaats doen denken 
van den tijd der Romeinen. ‘t Jaar 1663 verlaat hij de prochie van Hulste, en doet eene fundatie in Sint-
Eloyskapelle, te Kortrijk.

 
Rev. Dom. Petrus Caestrick was pastoor van Hulste van 1646 tot 1663.
Zijn geboortedatum kennen wij niet. Hij stierf te Hulste op 24 november 1663 om 2 uur in de namiddag. Twee 
dagen later, op 26 november 1663 wordt hij begraven bij de paters Recoletten te Kortrijk. De akte van schenking 
werd dus iets meer dan vijf maanden vóór zijn dood opgemaakt.

De oude parochiekerk van Hulste gezien vanaf de noordzijde (kant Hulste-
dorp). In tegenstelling tot nu, en wat gebruikelijk is, was het portaal van de 
oude kerk aan de oostzijde en niet aan de westzijde.

* Pastorijhoeve: vóór de Franse Revolutie werden de priesters niet betaald door de overheid. Hun inkomen verkregen zij door het opdragen 
van missen, begrafenissen, huwelijken en doopsels enz. In landelijke gemeenten waren die inkomsten beperkt en konden die worden aange-
vuld doordat de pastorij ook een hoeve was. De pastoor had dan iemand in dienst - hier Mattheux Maertens, om het land te bewerken en de 
dieren te verzorgen (de zogenaamde conterboer). 

** Boekweit: een glutenvrije graansoort die vroeger vooral op schrale gronden geteeld werd. Met de opkomst van de kunstmest in de 20e 
eeuw werd de boekweitbouw steeds minder rendabel om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. 
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