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DE .\R.i'IENZORG VOOR. DE KATHOLIEKEN 

IN HET i'IIDDELBUR.GSE MISSIEGEBlED 

CF:Ol 1RENDE DE JSde EEUW. 

11. DE UIT\'OERING 

\ \' aur het crt-ëren van nieuwe instellingen voor de katholieke armen

zorg zo mot-izaam van dt- grond kwam. doordat het hij de katholieken 

zelf nogal wal wet>rstanden opiiep m eigenlijk alleen door de machts

positif' \'an de overheld kon worden door~redrt-ven, rijst de vraag hoe het 

met de uitvoering \'an de regelingen daaromtrent is gegaan. Het zou in 

de lijn dt>r verwachtingen liggen wanneer deze uitvoPring zou worden 

beheerst door die menselijke factown die in deze een rol plegen te spelen. 

namelijk : men hetaalt niet graag voor een andN. men kiest de weg \'an 

de minste weerstand en men wil het zo zuinig mogelijk doen. 

i'1et name hij die instellingen waar de katholieken een verplichte 

periodieke Lijdrage moesten hetalPn. it-ls wat men nu eenmaal met tegen

zin doet wanneer daar gePn voordPel of een concrete tegenprestalie tegen

O\'er slaat. zou mPn \'an de armhPzorgers bmnen ve•rwachten rlat wt>l eens 

werd nagelaten hulp te verlenen of dat ele uitkeringen zo laag mogelijk 

werclPn gehoudf'll. lmmPr;. cle armhe~~:orgers moesten ervoor zorgen clat ze 

met de ontvangen heclragPn romlkwamen, anders zou w·rhoging van dP 

la x al i es mrmlen plaats vinclen. iPts wal weerstanden opriep. 

I )aarnaasl was het elP laak van cle armlwslmen erop toe Ie zien dat 

niet Ie gemakkc·li;k ePn lwrrwp op dP Roomse Armen werd ac·cluan of dat 

niet lt·n onwr"hle wc-rel l,cfaald. Ierwijl het elP laak van elP magislral('ll 

was lt· zorgen dat aan rl<' noocllijriPnclc·n <J.!eiJOPgsarnc· allimenlnlie, wc·HI 

verlt·Prlrl of voor dt· lw(!rafcnis van Pen itrrnP wl'rel gczorgcl. 

Wij zullc·n hic·r na~aan !Jof' Pen en anclc·r heeft pLwts gc•vonclen. 

Adilc"''c•c•nvolge•Js /llllt·n worclc•n IH•harulc·lrl : 

lwl vc·rwNvc·n rl•·r in korT!'; I en. 

rlr· inkomsten tiN vc·rschillc·rHic· iii~IPilinaen. 
lwt wc•rc•r1 vnn arrne•n. 



de armlwzorgers. en 

lwt weigewn var1 ondersteuning. 

liet TJI'ru·c•rven der inkomsll'n. 

Wegens hel ontbreken van cloorlopenrle rt>eksen armt>nrekenin~f'n i;; 

hel, behalve \'Onr de stad Aardenhurg, niet mogt>lijk een mll<>dig lwt>ld Ie 

~chetsen van het verwen·f'n d<>r inkomsten Pn kunnen siPchts momentop

namen worden gege\·en dan wf'l een overzicht oYer hel laat~le deel cler 

hesproken periode. 

Ofschoon het hier een heperkl gebied het!f•ft. kom! "'r ef'n ruimP n·r

~cheidf'nheirl aan inkomsten voor. I )il is een gevolg van d<' Yrij ingewik

kelde situatie ontstaan door de landsgrens en de a·ls ge,·olg daarvan Yan 

Staatse zijde genomen maatregelen. J)p armenzorg was een kerkelijke aan

gelegenheid en de kerkelijke silualie was daardoor een dominen-~nde factor. 

Voor wal I-lei !Ie belrf'fl. dal kerkelijk ondPr elP parochie ;'\ liddelburg 

hoorde en dus door de dis van l'liclclf'lhurg Yerzorgd werd. was de situatie 

nog als vanoud.,. De dis van I'licldelhurg had zijn lwziJ.tingen en daaruil 

vloeide het grootste deel der inkomsten voorl. .Eede helwoule welis\\·aar 

ook voor het grootste cleel tol de heerlijkheid ;'\ liddt'lhlllg maar hehoorde 

destijds kerkelijk tot de lwid<~ parochies va!l AardenLurg. ten wf',;len Yan 

dt' Eede aan Sint Baak ten oosten aan Onze Lien· \'rouw. 

Nu waren cle kerkelijke gm .. deren en de arrnengoedt•ren van deze 

parochies. zoa·ls ook dil' ,·an cle ancien .. parochies diP onder Staals gezag 

waren gekomen. gekonfiskeerd en hij de instelling nm de l<o(lllbl' Annen 

niPI terug~egeveil, noch ~edet•ltelijk lerugge~en•n. F.r moPs! hit-r dus naar 

nnderf' inkomslt'n worden gezocht. I )it was t·veneen~ h~-'1 geYal mei de 

BeweslNcedepolrler henoord<'n ~inl Pielersdiil. dt' lzalwllapoldt•r. ~int 
Kruis en Aardenlmrg. 

I )ie anclt•n~ inkomsten vond mPn. IH•hal\'<' lt> l·:ed<'. hnofdzakt·lijk in 

taxali<'s. J)p katholieken in dt'Zt' gehit•dt>n \\'crdPn. al JHliir gPiang t!e male 

van wt·lsl and. gt•l axeerrl t'n aange.dagen lol hel heilden Vi1.1 een peritltlieke 

bijdrage voor de> armen. 

Tl,n aanzit'n nm tiPzP \'t'rplirhl e hijdragt•n rij~l de \'rnag i11 hnt>\'Nrt' 

ze WPrclm lwlaald rlnn wPI in hot>\'errt' nH'n lrn<'hlle rlanr,Inn Ie nntkonwn. 

(~ehlt·kC'n is dnl 'IC' \'illl dt· vaste inwoners tl\'t•r het nlgPillt't'll 1'\'J.!t'l

rnalig hinrwnkwnnwn. doch dat dil hij rit• ,·lolll'nrll' lw\'olking. dt· arlwidt•rs. 

krwchtPn t'n nwirlt•n. nil'l sl<'<'rls hel g<'vnl wns. PcrlirwniP wt>igt•ring kwnm 

slPrhls sporadisch voor en \\'ilfllH'er tlt>zt• 'lirh vot>rdt•t•d wns dil nwt•stnl 

coiiPdiPI' Pil wNd t•r mei allt• krnchl lqwn <1Jll!t'lrt>clt•n. Zo hijYot\fiH't>lrl 
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:e-lke-ns \\ annee-r Yoor de- e-e-rste- maal e<:>n bijdrage werd geYorderd : in de 

izalwllapolder in I :-'08. de Bt>\\·estere-t>depolctt>r henoorden Sint Pietersdijk 

in I:-' I:-' Sint Kruis in 17'20 en in de paroch 1e Onze Lie\'P \'rouw Bezuiden 

onder het \ 'rije in 1788. 

Nad:1t op '23 juni 1708 \'Oor de- Intheilapolder een taxatielijst was 

OYP.rgelegd Pn Stoffe-l Taalman tot armlwzorger was aangeste-ld. moest met 

de inzameling der bijdragen worden begonnen. Dit ging kennelijk niet 

gemakkPiijk. want dt> •collecteur \'an het armegelt» moest zich op 12 fe

bruari 1709 tot de magistraal \'Uil het Vrije wendt>n ter Yerkrijging van 

het recht \'an parate executie. omdat .:de Roomsohgesind<:> weijgerig waNen 

haerp quotP lot ondPrhoud Yan haerP armP te betaE"IPn». 

In hPt tweede ge,·al warPn niiP op de luxatielijst voorkomende personen 

onwillig om te betalen. omdat ZP \'an mPning waren dat ZP onbillijk be

handPirt wt:'fdPn. DP armbez01ger Pieler de Caluwe verklaarde op 20 maart 

1717 dat hij niet in staal was om de gelaxeerde bijdragen in te vorderen. 

Daar hij kort te\-oren het recht Yan parale executie had gekregen. gaf t~e 
magistraat \'an het Vrije hem 14 dagen de tijd het totaalbedmg bijeen le 

hrenw·n. anders 7ou hij gegijzeld worden. Aangezien bij de Stalen-Generaal 

een bezwaarschrift wa~ ingediend. kon een en ander worden opgeschort 

tot hun gedeputeerdPn in de zomPr van 1717 deze zaak kwamen regelen. 

doch het was slechts uitstel van Pxecutie. De invordering moest doorgaan. 

alleen werden er lwPe nieuwe armbezorge-rs benoemd en daarmee kwam 

ook aan deze weigering een einde. 

In het rtPrde geYal waren het enkele pel'sonen van de parochie Sint 

Kruis diP ondPr de jurisdictie van i'v1iddelhurg in Vlaallderen vielen. die 

weigerdPn te bPtal~n. l-ij waren van mening dat me-n hen daartoe niet kon 

verplirflten. Door de magistraat van het Vrije werd provPr geschreven aan 

dt> magistraat van :"-licldelhura. I )e armenpenningen moesten overet·nkom~lig 
elP 1 esolutiP van cle St<.t f'll .Generaal van 20 elPrem her 171 () ook door hen 

worden \"oldaan. 

In hf•t laat:;le gevill voPiclen elP lwwoners. loPn ze voor elP eer<de maal 

aetaxec·rd werclPn. er niets voor om te lwtale11. Celt•idt·lijk ann kwanwn 

"nkelc·rt torh ovc·r elP hmg. clorh toen clc·ze mNklen clat rleaenen diP 

J,levt·n wf'igt·wn nil'l werclt~n aangepakt. kwanwn zij in het aewecr tt•gen 

cle l<oomst• Àrn1ert. llLII'inciPiijk hlc•vt·n t•r CPII clriPlatl we-igcranrs over : 

clc· ~wl,rcwclt·rs l~ijkl>os. Piet(•r tiP Zulter t·n PictPr cle l~itkt·. I )ezc· wercll'n 

op <J f,.Jmlilri 17H8 tp ~luis op het matje ~crnt·rwn. 

'/_,. haclclPn all" clrie hurt smoPsje klaar. Bc·rnarcl Rijkhos, clie elP 
(!e•Lrcwclc·rs V<"'"l<1-(<•rtwoorcligclc·. :'.I'Ï clat hit nic·t lwlaalcl hacl ormlnt hij niet 

f h11is Wil~ fcwn clc· .,d11111N clc· l,ijclmgf'll kwam ophalt•n. cl och clnt hij lwrPicl 

wa.~ lc· lwtal•·n. l'ielt·r clt· /.ultt·r wbt lP vertPHt·n. clat hij zijn hijclrngc 

c,ncl•·rllh'il'll al ~HHI lwtaalcl <'11 1'11·IN clc· l~ijkc• wa~ \'illl rnc•ning clnt hij 

7 



niPt verplicht was om te hE>talPn. omdat hij voordiPn aan cle Roomse 

/\1mPn mn Eede h<HI hijgeclragen. I lij voelde Pr niel5 voor om dublwl te 

lwtalen. 

]\let de vPrk'laring van de twee ePrslgenopmden we>rd genoegen ge

!JOmen. doch Picter de Rijke krt>eg de aanzegging dat hij er goed aan zou 

cloPn ,Ie armenpenningPn volgens cle g"dane taxatie te !wtalPn om zie h 

YPHIPre kosten !e bespare-n. 

Bij de nieuwe taxatit:' in het najaar van 1788 \\'eigt>rden weer enkele 

iP.gezctenpn te betalen en WPcr warPn het de gebroc,dE>rs Rijkbos en Pieler 

rtP Rijke rtie dit volhielden. Ondanks de aanmaning die ZP op 23 septem

l)('r 1788 van de magistraat van hPt Vrije hadden gekregen moest de 

hoofdman van de BiezenpoldPr. BE>rnard Buijrk. het college toch wf'er om 

medf'werking komf'n vragen. Nu onl\·ingen de armbemrgers een ofiiriële 

aanstelling en het recht \'an paralp executie en kregen zij van de pensio

naris van hPt \'rije instnwlies hoe ze mopsten handPlf'n. 00k aan deze 

weigering kwam tenslotte een emde. ( 1 ) 

De stncl Aardenburg paste eveneens het middel van parale executie 

toe. Op I juni 1750 Wf'rd rle administrerende diaken Amoldus Arens dit 

rPcht verleend lot'n er ook daar onwillige debiteurt'll waren. Daarnaast 

maakte dP stMI wannt'f'r dit nodig was gebruik \'an nog probater nliddelen. 

In januari 1761 warf'n daar wr,;cheidE>ne katholiE>ken \\'Pigerarhtig om 

te lwtalen of hle,·c·n maar uitstellen. Omdat elf' im·ordE>ringskûsten \'eel 

hogPr waren dan de l)f'trckkelijk geringe bedragen die ze moesten betalen. 

speculeerdt'n de \WigPraars erop dat men niet tot inYordering zou overgaan. 

J)p magislraat dPr st ad lwslool toen. op 26 januari l ï61. dal op rle Perste 

clc lwslc klacht van de aclminis,trert'ndf' diaken. de hur~emef'stf'r <\·an den 

cotllpSP» rtPgerwn die wei1.wrarhtig hlc'ven zou aanze\!gen hun bijcba~en 

hinnen acht dagen te voirloPn. Bij nalatigheid zoudt•n ze het grnnd::t>hit'd 

van elf' stacl t'n hf'l sclwpenclom moelf'n \'erlatt'n. 

In rlPrPml>er I Ïill waren \'t'rsf1lwiciPnc pNsoncn nit'ltq~ensln<mde 

rnPnigvulcligP a<llllll<lllingen wedc,rnm wPif,!t>rnchtig. Op "''rzoek van dt• 
l~oornsP .t\rnwn wercl m1 up tlezPifcl<' wijzt• lPg<'n ,lt' 'lnwilligt•n C'pgetrPden. 

Op H nm•,•mlwr 17T5 wcrcl l>eslotcn Frnnçois 0loukin do0r de st<Hh

ho(lt· tc lalPil aanzeggen dat hij zijn achit'rstalligc laxalief,!t•ldt•n hinnen de 

lijrl van 1·1 dagen aan elP Roomse /\rnwn moest voldoen. andt·r.; zou hij 
uil elP slacl moPfen \'t,rlrt•kkpn. 

In januari 1778 waren er klachlm \'an df' administrermde diaken 

i'lnximiliaan I )hallt• o\'Pr vt·rsrhPidt•IH' Jlt'rsont•n die ontlanks \'('l•l,·t.lclige 

(I) R7. \'rij<' v. S .. nr. 2·13. 23 juni 1:-"0R : nr. IRO. fo. 81irn: nr. IR:l.. fo. 1:-"l'>\'o, 

JRI•ro-IR:"vo: nr. IR'i. fn. <lR\'o; nr. 21(>. fo. 133rn · nr. :.21:". fn. )-1, -12ru. 
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Yt>rmaningen blt>Yen wt•igert>n hun arnwnpenningen te \'oldoPn. De magi

~traa.t nam dt>ze klac-hten op IQ janunri 1778 uitvoerig in behandeling. 

Daarbil werd OYerwogen dat wanneer dP normale procedurP tol im·ordering 

z..ou moPten worden geYolgd dt:> ko,-ten daarvan 3 à -t maal zovePl zourlPn 

hPdragen als de te onh·angen armenpPnningen. Een aantal van de weigP

raars. zij die nlüar Pen kiPine bijctrage moesten betalen. speculePrden Pr 

daarom op dat niet tot inYordering zou worden overgegaan als ze bleven 

weigeren. 

De magistraat nam nu tot wedt>ropzeggens het volgende besluit. De 

administrerende diaken kreeg volmacht om, nadat de burgemeester «van den 

( ourpst'» er\'an in kenms was gesteld. door « · s heren dienaan geassisteerd 

door de stadsbode hij de wanbetalers een stuk roerend goed uit hun woning 

te laten w<:'ghalen en dit gedurende 8 dagen te laten opslaan in de woning 

,-an « 's heren dienaar». \Verd :nmiddels niet betaald dan zouden de 

betreffende goederen op de eerstvolgende koopdag publiek worden ver

kocht om daaruil de kosten \'an in\'orclering te voldot>n. ( 2 ) 

\Veigering om een bepaalde rt>den kwam gedurende de ganse periode 

in beperkte mate yoor. De reelenen waarom men weigerde waren : dat men 

niet katholiek was. dat men rePels elders had betaald. dat men de middelen 

niet had om te bt>talt>n of dat mPn bankroel was. Eenmaal zelfs werd aan

ge\·oerd dat de Roomse Armen het rf'cht niet had om een bijdrage le 

\'orden·n. hetgePn lot een klein binnenlands grensinddenl IPidde. 

Hier volgen Pnkl:'lt· gevaiiPn van weigPring. 

PiC'ler ~ larrhanl. van katholieke origine. klaagde op 5 december 1715 

hij rle magistraal van Aardenhurg dat de Roomse Armen hem voor een 

hijdrage had aange~lagen. dorh dat zijn vrouw van de gereformeerde reli

gie W<L~ r'n hij en zijn kinderen geen anclew dan de gereformeerde kerk 

lwzochiPn. I )e magistraal nam hr't hesluit rlat hij hel afgelopen hoekjaar 

nog zorr moelen lwtalr'n. doch wanneer hij in riP lrwkomsl claaclwerkelijk 

lwwe~ dal hij df' gereforrnPerrle wligie genegen was '~ll c:neerslig te kerb 

kwam. zou hij worcl<·n vrijacslf·ld. ( )vNganj.! naar cle her\'ormde g-odsdienst 

r·n w~Pivuldi.g kerkbezor•k IP\'erdPn hier dus maleriëie voordden op W<ml de 

hervormdPn wcrrlr·n niPt gelaxeerd voor een J,ijdraac voor hun urmen om

dat z•· arorl,·rr· minw J,rorHH'll van inkornsl<:>ll hacl<len. 

l~clt jaar la!Pr. op H rlt>cPrnlwr 171h. vcrschePll hij opnieuw in dl· 

~cheperobtml'r Pll Vl'rklaarcl,. 1111 clal hij in !!''CJJ drie j<Htr meer eC'n katho

lieke kc·rk had IH·mrht 1'11 all1·en naar ,J,. 1-!''o'L'Iorrnel'rJ,. k"rk ging. I lij 

lrf'r•J.! vrijsf"lling van ziJII J,ijrlra,:.w aan rl1• RonJJHe ArmPn. lem.ij lalc·r zou 

bli,kcrt clat zijn lwwPring nif'l juisl was !.!{'WPest. 

12) CA l~r·~ol.. 1 juni 17'ifl, '21> jon .. 11 rl<•r 17ól. 8 nov. 1773. 1'-1 Jun. ITE!. 
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Op I mei 1741 WPrcl David Dessein. die verklaarde Wf'l rooms ge

horPn maar niet roomsgezind te zijn. in de loop der jaren die godsdienst 

vaarwel le hPhben gezegd en naar de hervormde kerk te gaan. door de 

magistraat vrijgesteld \"an een bijdrage aan de Roomse Arlllen van Aarden

burg. doch zijn wouw die wc~! kathöliek was r;,oest een bijflrage \"an 2 
stuivers in de maand betalen. 

Door Miehiel .lansen en zijn zoon i'-lichiel .lansen de jonge werd in 

november 1742 bezwaar gemaakt hij de rnagistraat van het Vrije legen hun 

verplichte bijdrage aan de l~oornse Armen van Smt Kruis. Zij zeiden dat 

ze van de Lutherse godsdiens.t waren. De armbezorger Adriaen Tange 

wist echter le vertellen daL ze meermalen naar de katholiPke kerk waren 

geweest en daar de ceremoniën haddPn hijgewoond en rial de zoon rePd5 

vroeger was getaxeerd en toen zijn bijdrage had lwtaald. De bPslissing 

luidde. dat z·e binnen een j&ar door middPI van een briefje van de Lutherse 

predikar.t le Groede moesten doen blijken dat ze belijdenis van de Luther

se leer haddPn gedaan. Vooralsnog en ook wanneer zij in gehrPke bleven 

dat briefje over te leggen zouden zij de bijdrage aan de Roomse Armen 

van Sint Kruis moeten lwtalen. 

Laurens \ Villems woonde aJs knecht hij Jacobus Tak in de lzabella· 

polder en was van knndsheen af sedert de dood \"an zijn vader door de 

hervormde diakonie van Waterland onderhoudPn. !-lij had ook altijd de 

hervormde kerkcliensl.en hijg<>woond. was ,~] enige tijd lwgonnen om in de 

gereformeerde religie onderwezen te worcl<'ll en wilde daarmee doorgaan. 

I-lij \'erkreeg op 16 november 17-44 van de~ magistraat Yan het \ 'rije \Tij~tt>l

ling \'an laxrtlie door cle l~oomse Armen \'on elP lzahellapolcler. 

Het was r.iel altijd e\"en genutkk<:'lijk om in deze een lwsli:'sing Ie 

nemen. Neem nu het gPval \'an Pietcr Blom. waaron'!' de hoofdman \an 

Sint Kruis op 2 november 1752 de magislranl \'an het Vrije inlichtte. 

Pieler Blom Wils uit katholiPb' ouders gehon·n. I lij had lange titel de 

hervormde kerk hezocht. t!orh had geen lwlijrll'l1is g<'dnan van de ht>n·orm

d<' IPPr. Zijn \Touw Wils I iel van dt> her,·ornHk b·rk van ,\ardPnhui',:! ge

wee~ I en zijn twee ktnclt'f<'ll wnn·n in cl<' hen·nrnHie kNk lP ;\ardt·nhur<~ 

gedoopt. Bij deze doop had hij elP plPchtigP lwloftt' afgelt>gd hen in cle 

lll'n·ormde gmlsclienst op te \·cwclPn, doch ln<·n zijn wouw geslon·pn wa~ 
had hij zijn kinderc·n nllc'ht'i in Sint 1..<\ltrl'ins in de katholic•b• lt•er tlot>n 

ondt'f'WijZC'Il. Dna.r wnrf'n ze ook Sl'clerl 3 n -1 jaar in lwtrekkin!:! en dt• 

jongste. die I 7 à 1 A jnar oud wns. had in 171 I hij dP prbtoor \'lln ~int 
LaurPins zijn PPrsiP commttllÎP gPdnnn. 

Pieter Blom woonelP in PPn armot•clig huisje \'1111 plnnb·n nwt P<'n 

siPrwn gPw·l krom \'an ouclc·rdorn. dnt niet nwPr \\'flilrll "''' dnn 10 pond. 

I lij hncl tw<.'e ko<'ien. WPrktc• W<'inig. u!lt'l'n \\'illl!H'er hij :,!rolt• t!nggt•ltl,•n 
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kon VPrdit>nt>n. Pn het VPrwondt>rde zijn huren hop hij eigenlijk aan de 

kost kwam .. \1 een jaar of !we-e had hij le kt>IH1Pn gegt>vt>n dat hij in 

\ 'laanctt>rPn wilde gaan wo1wn wanneer hij dt> wezPnpenningen machlig 

kon wordPn. 

I-loofdman ~ lichie-1 ZonnevyliP was van mt>ning dat Piet er Blom alleen 

gert>fornwerd was als de- roomse armbezorgf'rs hem om armengeld kwamen 

nagen. want hij was sedPr! 1747 niet meer in de hervormde kerk geweest 

•naar ging geregt>ld naar elP mis in df' katholiPke kerk ,·an Sint Laureins. C) 

Oe weigering van Johannt>s Troncquoy. die O!-' de EldPrschans woon

Jf'. had zplfs een geschil lusse-n de stad Aardenburg en het Vrije van 

Sluis tot gpvolg. Toen hij door de roomse armbezorger van Aardenburg 

Piel er Carré. die daartop door de magistraat rt·eds op 3 oktober 17'35 was 

gelast. in december 17'35 gesomme-erd werd om zijn hijdragen over de 

jaren 17'33. 173-t en 1735 te betalen. weigerde hij daaraan te vol cl oen 

omdat zijn huis niet op het schependom van Aardenburg zou staan maar 

op het grondgebied van het \' rije. Door ht>micldeling van de magistraat 

\·an het Vrije. tot wie Troncquoy 7.irh gewend had. werd 8 dagen uitstel 

\an sommalie w~rkregen. doch daarna ging hurgemt>ester Adriaan Vennere 

ah waarnemend baljuw van Aardt>nlmrg n'rrler met de wettelijke proce

dure tot invordering. Ondertussen werd een onderzoek ingesteld naar de 

limietschPiding ter plaatse. De magistraat van Aardenburg. zich van zijn 

waardigheid be\\ust. vond dat het Vrije daarhij niet vlot genoeg mee

werkte. zodat er tussen bt>ide colleges Pen geprikkelde ~feer ontstond. 

Johannes Troncquoy zag uileindelijk in dat het geen haalhare kaart was 

en hc,taalclP. ( 4
) 

Wat bPtrt•fl het niet hdal<~n van cle vPrplirhte hijdragen wegens 

armcwdr·. of omdat men hankrcwl WilS of rc·eds elders helaald had. ook 

hiN'ViHl willen wc t-nkr'lt' vooriwelcl(•n gf'ven . 

. losine !'vlosterl \'erzof'hl op 2() oktober 1711 aan cle magistraat \"an 

.".arclenburg om \'rijgc·st<'lrl Ie worrJr.n omelat ziJ ec>n arm kind had [!evoed. 

/ij kwr•g vrij"l<'llma van elP l>ijdragen ovt-r clt• afgelopen jarPII, doch moest 

het loper1df' 1'11 rif• \'oll]c>nrll' jart•n ]H'Ialt•rJ. E\'< lli'O verzocht elP vrott\\" van 

:\itrnOIJI rlr· Nt•vr• ir1 j<lllllari 171A om vrijgt·;,lt·l<l 11' worriPn ~lf'll' oon;aak 

l~r·•ol , 'i rlr-r. 171 'i. 11 rl.,r. 171 r,, 1 rn<·l 17•11. 

\'rij•• v. S .. nr. 217. I'J nov. 17·12 : nr. I'H. fn. 198vo. 19'lro: nr. 2'i3. 

Ir, nov. 17•11 : nr. I'J(), 2 nov 17'i2. 

I{,.,.,J .. ) r.kl. 12. I'J <l<'r. 173i. 'r. 30 Jlln., 3 Î•·hr., 'j mnnrt. 23 nprll. 

I'J mf'l 173fr . Cnrr. Hl. 13. 2·1 ,J,·r. I :')'i. 30. 31 jnn , 8 rnt·l 1731i ; 

Brtr·n·nl""'k 1732-1748, I) ,J,·r. 173'}, 
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van hare armoede en haar mans i nel isposilie-.. /:ij kreeg vrijstelling tol de 

komende zomer. 

In januari 1720 v<:>rklaarde Jan Gargille niet hij machte Ie zijn de bij

drage aan de Roomse Armen \'an Aardenburg te lwtalen en werd ze 

kwijllge~cholden. doch de schaper van de l7alwllapolder die in januari 

1721 zonder reden niet hetaaide werd bij parale executie gedwongen. 

François BentPijn. ePn arlwider die in elf' lzahellapoldPr had gewerkt 

en van cl aar naar Hei],]p was wrlrokken. gaf in maart 1768 aan df' magistraat 

van het Vrije Ie kennen. dat hij door armoede niet in staal was om zijn 

adhterstallige bijdrage aan de Roomse Armen van de lzahellapoldt>r te be

talen. AangPzien hij voorgaf dat hij nooit ten laste van dP Roomse ArmPil 

aldaar zou konwn. moest de hoofdman van de lzal)f'llapolder zorgPn dat 

deze zaak met de roomse armbezorgers in der minne werd geregeld. 

In 1725 kon aan de knecht \'an ~Iattheus de i'-leij en aan de knecht 

van Chrisliaan Coers door de Roomse Armen van Aard<:>nhurg geen aan

slag wordm opgelegd omdat ze bankroet waren. lietzelfde wa~ ht>l ge\'al 

in 1727 met de knecht van Jacobus Carré en de knecht van dt> weduwe 

de \'lieger. Van andc'ren kon toen de bijdrage niel worden geïnd omdat 

ze te arm waren. 

Pit>ler van den Bric~le had als arbeider in de HPnrintspolder gewerkt 

en daar aan dt> ontvanger van de Roomse Armen in dat clislrid voor het 

lopende halfjaar be-taald. Toen hij daarna in de lzabE'Ilapoldt'T vf"''hlijf 

hield werd hij in mei 1786 andermaal voor !wt lopenelP halfjaar aange

!'!agen. Tussenkomst \'all de magistraal van het \ 'rije was noodzakt>lijk 

(Jin dil ongedaan te maken. ( 5 ) 

Naast weigering kwam hel re~wlmatig \'oor. \'Ooral hij de doltende 

IH'\·olking, dat mf'n df' plaat poelsle wannt>Pr cl<:> lnxalie of im·ordt'ring op 

handen was. Voorn! hij arheiders. knec-hlen en meictt>n uit Oostenrijks 

Vlaan(l<'rPn. die zich voor Pnige lijd \'Prhuunl had<lt>n. gt'lwurde dit nogal 

eens. De grms was hier P<'n prt•llil! hulpmiddt>l omelal \'t'r\'o]g;ng nan de 

O\'erzijrle niP! mogt•lij·k wns. In 1720 hiPken dt' knecht \"ill1 Lie\'en 1\.ot·ne 

C'n een «lhuisliggf'r> enhle w<'ken na he-l maken der laxnliPiijsl \'all dt> 

l~oomse Armen van Aardenhurg lp zijn \'erlrnkkPn (•Tl .'\nlony dt> .long<' 

<lie genot cerci slonrl \'oor PPI1 of I wee .,, hu;,digl-(ers» \'erklnnrde. ln<'n hel 

op afn·kenen aanhvnm. gPI'n 4.ll11lisliggNS) k hehlwn. ( 8
) 

(5) GA : RP>ol. 2fi okt. 1711. 31 jnn. 1718. 20 jnn. 17:21 : Tnx. ltHPn Room>t' .\rm<'n 
Aard .. 12 fphr. 1720. 10 th•c. 172'i. 3 fphr. 17:27. 

HZ : Vrij<· v. S .. nr. 248. IQ rnnnrl 17ti8: nr. 2'i0. 27 nwl 178f>. 

(r,) GA : Tnx. ltJ't"n l~oom>" Arnwn :\nr,l .. 12 f,.hr. 1720. 
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De inkomsten ch-'r uersclli/lende instellingen. 

1. Heille. 

Zoals gezegd hoorde ~ leille onder de dis van !'- liddelburg en deze had. 

als zijnde gewstigd op het grondgebied Yan de Zuidelijke Nederlanden. 

zijn beziHingen na de troebelen kunnen behouden. ook die welke gelegen 

waren op Staats gebit>d. Nu bezat deze dis zelf nogal wat gronden in 

t-igendom, maar daarnaast waren er gedurende de 17de eeuw ook nog 

de gronden en renten van het vroegere Sint .lansgasthuis van rvliddelburg 

bijgekomen. Deze ,-ormden in de 18de eeuw een belangrijke bron van in

komsten. 

Een groot deel Yan die landt'rijen was gelegen op Staats gebied onder 

I ieille. namelijk in de Bewestereedepolder bezuiden Sint Pietersdijk en 

wrder in de Doperspolder en in de Bewestereedepolder ben(){)rden Sint 

Pielersdijk. 

Het vob·ende staatje. ontleend aan de bewaard gebleven disreke

ningen. geeft een beeld van de omvang en de ligging \'uil die eigendommen, 

in Brugse gemeten. lijnen en roeden. 

l!elegcn in -~1734-1735 1742-1743 1 1762-1764 1 1779-1781 

dis : 

Bewestcreedepolder 

bezuiden St. Pietersdijk 8.1.29 8.1.29 9.2.18 9.2.18 

Bewestereedepolder 

benoorden St. Pietersdijk 1.2.63 1.2.63 

Doperspolder 9.2.31 9.2.31 

Papenpolder 4.1.44 4.1.14 2.1.4"1 2.1.44 

~ fiddelhurgse p()lder 4.0.93 4.0.93 -1.0.93 4.0.93 

~la]d,·gcrnse polder 17.2.11 17.2.11 13.0.4...J 13.0.-1-1 

( )ucft· watering Vil! I 

Lapsrheur•: 2.0.41 2.0.41 2.0.-11 2.0.-11 

Watering van !'1oer-
kerke zuirl ov• ·r cl" 
l.il'\'1' 1. 1. 5 I. 1. 5 1.1.18 1.1.18 

Samen 38.1.2) 38.1.23 ·1·1.2.52 -1·1.2.52 
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gelegen in -
1 

1734-1735 r- 1742-1743 1762-1764 

1 
I 779-1781 

gasthuis : 

Bewestereedepolder 

bezuiden St. Piélersdijk 39.0.41 39.1.43 26.0. 4 15.1.90 

Papenpolder 6.2.50 5.1.30 5.1.30 5.1.30 

l\1aldegemse polder 25.0.44 25.0.44 32.1.33 31.0.63 

l\1liddelburgse polder 5.1.10 6.2.65 

\Vatering Eiesluis 

te Uitkerke 17.1.28 17.1.28 17.1.65 

Samen 88.1.63 87. 1.45 86.2.42 59.0.--18 

Totaal 126.2.86 125.2.68 131.1.94 10--1.-.---' 

Uit deze eigendommen vloeiden ruime jaarlijkse inkomsten voort. 

hetgeen uit het volgende overzicht moge hlijken. 

(in ponden. schelling~n~ - - - r -. - ~ 
\

'[ ) lt3-1-lt3:> J.-12-L-I.l 
groten aams 

1762-176-1 1 1779-1781 

dis : 

erfelijke renten 1. 2. 8 1.11.10 2. 0. 6 2. 5. --1 

losrenten 6. 7. 4 8. 5. --1 12. 8. 0 21. 15. 0 

landpachten 95. 0. 6 105.13. 7 10--1. 6.10 I 19. 9. 9 

gast/wis : 

renten 8. 0. 0 158. 3. 3 5--1. 6. 3 4--1. 2. 9 

landpachten 02. o. 0 115. ·I. 3 195. 0. 9 131.1--1. 9 

vcrdl!r : 

schaalcollecten 18. ti. 1 I 28.11. 8 12. (i. .., 
17.15 0 ' 

nalater1schappen 17. 8. 9 39. 6. 4 

verkopingen 10. 0. 5 31.18. 8 

rente van geld ll>. (l, u -1-1. 3. 0 73.13. 8 

verkoop hout ·13. ~.10 

dienstloon ,..,-_.). 0. 0 
ovPrigc 28. 0. 0 3. 0. 0 

Totuni 190.17.5 -175. -I. 7 ·162.12. 4 551. -I. 1 

is gemiddeld 

per jaar CJ5. 8. 9 237.12. ·I 15·1. -I. 1 IS3. 1·1. R \. 



of in percentages 

uitgedrukt : 

opbrmgst t>igen

domnwn dis 

opbrengst eigen

dommen gasthuis 

opbrengst kapitaal 

o\·erige 

54 

37 

9 

100 

24 

64 

2 

10 

100 

26 

54 

9 

11 

100 

34 

13 

21 

100 

In de jaren 1762-176-t werd geld uitgeleend aan de kerk van r-l;ddel

burg en in de jaren 1779-1781 aan de kerk van f'.liddelburg en aan hel 

\'rije. I )e rt'nlc-opbrengst daarvan bt'droeg respectievelijk f 4-1.3.0 en 

f 73. 1 3.8 \ Ïaams. Over de jaren 1779-1781 werd daarnaast nog f 4 3.2. I 0 

onh·angen wegens de ,·erkoop van talhout. ( 7 ) Ook had de dis nog een 

jaarlijkse inkom~t van f 1.~.-~ uÎ'l de fundatie \'an kanunnik Scholle. 

waarvoor hij gelegenheid van diens jaargetijde brood aan de• armen moest 

worden uilgt'deeld. Deze fundatie werd soms over verscheidene jaren te

gelijk verantwoord in de rekening. In de aanv.mgsjaren werd die fundatie 

owr het hoofd !!ezien zodat in de rek!.'ning 1762-17b4 \'oor 28 jaar legelijk 

rnoest worden gPboekt. ( 8 ) 

Al met al kan worden geze11d. dat de voornaamste bron van inkom

"len van <lf' dis van f'.l;ddellmrg bestond uil landpachteJl c•n renten en dal 

ir1 feite de overige inkomst en maar hijzaak waren. )\lel name was helgeen 

werd -rop~ehaelt met de schade ende gelicht vuyl de hlocken», dus hel

aeen door de inwoners werd opgehrarht. gering in V<'l'gPiijkin(.! mcl elP in

komsten uH eigenrlomrn<·n en kapitaal <'11 n·PI minder hijvoorlw<·lcl dan 

hetgef'n voor de Roomse Arnwn van Eede in <Ie kl'rk van f\ li<l<l<~lhurg werd 

![ecoll Pclecrd. 

I )cz<' g~tmlii!C situatie ha<l lot 11evolg, <lal l!<'en IH'I'O<'p moes! wordc>n 

~tcdaan op <I<· mwoners <'11 <I<· laak \'Hn d" <lismP<>SI<·r~ \'oor wal lwtn.fl 

het \'PJWCf\'C'Il 1JPr inkornslen \'<!<'' W'!llakb·lijk<•J' was dan bij\'Oorl)('t'lcJ dit• 

n111 rJ,. ilrrnlwi1ofi!CfS <he ook JIOI! lwlnsl war• 11 111el de innin~ \"an d .. \'t'r

plirhle peri(J(lickr· hiJilral!erL f\1oJ1<·lijk W<'r<l 1TIIs <J,. functie \'illl dism<·eslcr 

,·an :VIi~lci~'IIHrr~t als <·ert ~~~url <'r<·fllllclic hcsdwuwd. althans \'<111 lwzwan·n 

(7) JH; 
(H) l{f; 

K•·rbm 1" :-11.1 .. nr•. t;r,, 1;7, t;Jol, 1;1!, l""'lrn. 

K•·rkur,.f.. 1'-li.J., 11r. t;f;, fu. l·ll·o ; nr. I;' I. fo. :.! I ro. 
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tegen benoeming als dismeester i>. voor ZCJ\'er kon worden nagegaan. nergens 

gewag gemaakt. 

In de tachtiger jaren was een der disml'esters van l'liddelburg, Jan 

F rancies van Leeuwen, afkomstig van lleillc. ( 9 ) 

Door de gunstige omstandigheid dat de dis veel eigendommen bezat 

ontstonden overschotten op de disrekeningen en werd kapitaal gevormd. 

dat weer werd uilgeleend en dus rente opbracht of werd geïnvesteerd in 

de aankg van bossen, zoals ook de kerk van l\1iddelburg deed. l)eze lever

den dan weer inkomsten uil de hotll\·erkoop op. !-!et verwerven \'an de 

inkomsten leverde voor de dismeesters \'an i' liddelburg geen moeilijkheden 

op en de finandële toestand was verreweg de gunstigste van al de hier 

aan de orde komende instellingt•n. 

2. Eede. 

lloewel Eede voor het grootste deel tot het graafschap :--liddelhurg 

behoorde. vielen de armen van Eede niet onder de dis van ;--liddelburg. 

maar was er een l<oomse Armen van Eede. Deze \\a~ relenplichtig aan 

de magistraat van Î' liddelburg. dit in legensteil ing lol de anderp Roomse 

Armen van hel tot het ]\ liddelburgse missiPgebied lwhorendc platteland. 

die rl:'kenplichlig waren aan de rnagistraat \'un het Vrije \nn Sluis. 

Ook lcn aanzien van rle inkomsten nam riP Roomse :\rnwn van 

Eede een hijzondere positie in. E~ werd namelijk geen taxatie gehoudm 

maar men mocht rolleeteren in de kerk ''llll l' liddelhurg, waar ook elP 
mensen van Ecde lcr k<'rke ginQen. telwijl d,wrnaa~t de kanunnik-missiona

ris \'an l'1iddelhurg. die de zielzorg had voor Staats ~whied. hij zijn he

ZJoeken aan zijn rmrochiarH'Il m·er de grl'ns l'ollectt>erdP ,·oor de l<oomsP 

Armen. 7r·lfs zou ml'n uil rlr· aanduiding in t!t- rPkening l:-'~-l-178b: .. bij 

forrne vun quetl<- omrlwgehuell door cn1wnirk Perm•t•l> ktti1llt'l1 opmaken 

rlat t•r een regeling was waMhij it•tkr zijn C\'"llfl'dig umHkel ht•hoonle hij 

lc dragen. Een l'nkeiP keer wurm t·r Il<lf.! hijzondere inkoms!t'n. zoals in 

1788 tcwn l: 0.11.2 \\Wel <f.!t•lirht uijt t!t· hosst• in tlt• Fortuijnn. een her

lwrg aan cl(' rand vun !wl tlorp juisl o\'t•r dt· f.!rl'ns op ( )o~knrijks \..l(•hit'l.l 

g<']egen er1 l: 1.1.10 werrl wnlfang<'ll \<Ul dt· l<t'\loricaisten ... { '") 

liet volgen1k o\'Przirhl gC'cft een ht•t•ld \'Hil tlt• onlYungstC'n \'dil t!t• 

l<oornse ArmPil \'Hil El'1ll' on•r dt• jnren \\'aarovt•r gq.!e,·ens lww<HHtl zijn 

geblevL'll, in pondt'Tl, schPIIingen. grolen \'laums. 

(<1) l{Z : \'rijc v. S .. nr. ::!SI. IS nu11. 178'1. 

( 10) RG : K..rkur .. h. Gt•n .. nr. ·1. l.lz-. +7 ; nr. :;, hl1.. :2. 



rt'lt>nin!! O\'<'r 

de p<'riodc 

schaalcolleden 

missionarissen 

giften 

nalatenschappen 

interest 

Totaal 

is gemiddeld 

per jaar : 

of in percentages 

uitgedrukt : 

schaalcollecten 

missionarissen 

giften 

nalatenschappen 

interest 

~ 1.121 
1 17:-6-1782 

196.18. 8 

32.12. 9 

229.1 t. 5 

38. 5. 3 

86 

14 

100 

I. 12 1.2 

1782-1786 

86. 11. 11. 

29.10. 2 

29. 3. -t 

7.18. -t 

153. 3. 9 

48. 7. 6 

57 

19 

19 

5 

100 

l.I. 1.11 

17'88-1789 

45. 0. 9 

4. 7. 6 

49. 8. 3 

26.18. 8 

91 

9 

100 

lt.l1 l.I. 

1 1791-1794 

55.19.11 

0. 17. 3 

2.11. 6 

1.10. 0 

60.18. 8 

28. 2. 6 

92 

4 

3 

100 

Daar de schaalcolleclen de hoofdbron van inkomsten vormden heb

IJen wij nagegaan hoeveel keren deze per jaar werden gehowlen en wat 

de gemiddelde opbrengst per collecte was. 

jaar 
~- aantal gehouden 

collect<'n 

I gemiddelde opbrengst 

per collecte 

1777 8 i: 5.10.10 

1778 ·I i: 6. 9. I 

1779 7 i: 5.11. 7 

1780 7 E cJ.I8.10 

1781 () i: ·1.18. 

1782 (j E 4.12. 5 

1783 6 E 't. (>. C) 

178~ 8 E 3. 4. 5 

178'5 6 i: 4.16. 3 
1788 11 E 2. 3. 5 

178'J (lol. I novc·miJer) 10 i: 2. 6. 7 

17CJ2 12 E 2. 5. 6 
J7CJ) 1) E 1.17. 5 



Opvallend is dat hij toename \'an het aantal cullecten de opbrengst 

per collecte afneemt en in latere jaren ook de totaaloplm·ngst minder is 

terwijl, waar in d~ tachtiger jaren er in de regel een klein halig saldo was. 

dit in de negenli·gcr jaren is opgelopen lol J:..'l'Otc bedragen zoals L 46.1. I I 

in november 1791 en L 35. 16.10 in december 1792. 

De laak van armmeester van Eede was niet zo zwaar. \'oor wat be

treft het vcrwerven der inkomsten bestond ze voornamelijk in het rond

gaan met de schaal in de kerk van l\1iddelburg, iets wal hem een zekere 

waardigheid gaf. ( 11
) 

Een deel van Eede l;ehoorde evenwel niet tot het graafschap l\ liddel

hurg. ndmelijk het oostelijk deel van de parochie Onze Lien' \'rouw 

Bezuiden. Hier waren er kennelijk weinig problemen omtrent de armenzorg 

geweest. wan! toen in 1787 wel alimentatie moest \Vorden verlePnd. bleek 

dat n()g nimmer armbezorgers voor dri:t gebied waren aangesteld. Hierin 

werd toen voorzien. Er werd een taxatie gelast. die echter ,·an de Zijde 

der lwvolking nogal wal tegensland ondervond. l 1iteindelijk is er toch 

een Roomse Armen van Onze Lieve \'rouw Bezuiden onder het \'nje 

gekomen. Eenmaal! werd een rekening aan de magistraal van het \'rije 

overgelegd. die door de pensionaris «geëxamineert en in eene \'olkomene 

ordre bevonden» werd en op 17 maart 1792 werd goedgekeurd. Deze had 

toen een batig slot van L 1. 18.5. ~ 12
) 

De instelling van deze l~o01nse Armen had zich als volgt voorgedaan. 

Pieler Timmerman, wonende in de Biezenpolder onder de hefflijk

heid Middelburg, had rePel, geruime lijd het kind van de owrleden 

Thomas de Pauw onderhouden l'n zich om alimentatie ,·oor dat kind ge

wend lol de armmeesters \'an de l~oomse Armen van Ecde doch die 

hadden geweigerd het kind te aam'aarden. Daarop wendde hij zich tot 

de magislraat van het Vrije van Sluis om voorziening. Deze op zijn beur! 

ging wePr inlichlingen inwinnen hij de magi~traal van ;'\ liddt>lhurg om te 

welen te komen waarom dt· armmepg[C'rs geen ondt•rslcuning wildt·n \'er

lenen. 

liet hleek nu dat het kintl gehorPn was op de purnchie Onze Liew 

Vrouw Hezuiden !en Vrije waar de l~oomse :\rmen van Eede geen 

reohlen kon doen gt~lden l'n wuoruil hij ook peen inkom~il'n genoot. zodnt 

hij ook niet gehouden was om annlasligen van dit gehietl ondersteuning 

te v<·rlencn. Dt~ mngislraat \'all ]\ licldelhmg s!t•lde daarom \'onr tint \'lHl· 

wegC' het Vrije een of meer armbezorgt'I"S \'oor dil gebied zoudl'n wonlt•n 

aangesteld. 

(11) RG 
(12) RZ 
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1\,·rkorch. C .. n .. nrs. I t/m ';", pns~lm. 
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I )e magistra<tl van het \'rije lwsloot daarop op 1 I augustus 1787 het 

oordcel te Hagen Y<ll1 de hoofdmannen \"an de parochies Onze Lieve 

\'rouw Bczuideu en ~int lhafs en hen te verzot'ken om te willen aan

gen'n up welke wijze de kosten ''lil armenzorg Yoor dit gebied zouden 

kunnen \\Wd(:'n gedragen. hetzij door taxatie of anderszins. Ook werd een 

opgan· Yerzocht \n•lke personen daar het meest gc·schikt zoud(:'n zijn om 

als armbt·zorger op te treden. 

l\teindelijk werden op 27 oktober 1787 Corneli::: Daenens en .Johan

nes Fr<.~.ncis \\'Ijffels tot armbezorgers aangesteld. Üp 3 november aan

vaardden zij hun bediening en beloofden zich daarin getrouw te zullen 

gedragen. 

Pieler Timmerman ontving toen l:'nige voorschotten en kwam met de 

am1bezorgers overeen dat hij het weeskind voor f: 3.~.- per jaar zou 

onderhouden. doch de armbezorgers weigerden de o11derhoudskoslen te be

talen die Timmerman het afgelopen jaar had gehad. zodat de magi~lraat 
,-an hel \ • rije weer tussenheide moest komen en voorschrl:'ef dat over dat 

jaar ook f: 3.~.- moest worden betaald. 

Deze armbezorgers zaten niet in een gunstige positie. Nadat ze met 

de hoofdman de inwoners hadden gelaxeerd bleken die er weinig voor te 

voelen de ,·erplichte hijdragen te betalen. Enkelen bleven wlfs halstarrig 

weigeren. Ofschoon ze uileindelijk loch hel loodje moesten leggen bleef 

de tegemverking hestaan en wel zodanig. dal de armbezorger .J. Francis 

\Vijffels 'JP fJ mei 1788 ,·erzuchtle Hlat de geheele polder schijndt tegen 

het aPmtt>IIPn van dPn aermen in te kommen>. ook al omdat «de ge

weijgerdP niet en worden gepraemt te betalen". 

Rond die ti!d moe!'-len de armbezorgers namelijk op verzoek \"art de 

wPduwe van Dirk E.verael'l een voorziPning lrc>ffen voor elP begrafenis van 

haar armla.slige schoonzoon GuilliaemP Haute. 7ij wilden lwm doen lw

gra,·en op lwt katholieke kerkhof in ]\I iddr·lhurg zoals gebruikelijk was. 

doch de rniddl·l<:>n ontbraken. 7ij \'f()(•gen 1111 rle m<'dPwerking van dP 

rnal!islraat \"an het \'rije. Deze lwsliste rial rlc> begrafenis moesl plaats 

vinrl<·n ( len mrnsten koste op StaelPrt I>Ddf'rn >. I )e hoofdman krePg op

rlrarhl hic·rvoor Ie zorg<·n en rl<· kosten aan hel roll<·ge op LP ~!f'VPn. 

liet lij<ldijk v<~rzcl van d,. l>ewmwrs hi<·lcl <'V<•rtwc>l ann. In seplern

lwr 17H~ wan·rt <·r weer klarhten ovPr Pitkel<' itl(.(<'zelPnen dit• Wl'igcrdPn 

rl1· armr·np<'lllliflgen Ie lwtalc·n. Nu wr·rrl<'rt strcngNP rnaalrq.!<'lcn in lwt 

vor,nril;icht gcslr·lrl. lnrlicrt clil niets uithaal,[,. IIHH'SI ten ~p<wdigsle een 

lijst me-I d,. narn<·n van cl<· wr~il.wmurs wordPn ovt•rgel<'gd mei. ,Ie rPclen 

waarom zij 1,1,~,.,.n wdgr'!'r·r1. I),. armiH'zorl.!ers w<•rflr·n voorzi<·n van et•n 

lwltoorlr;kr· aklt· Vittl ;oanslcllrrtg, wa;mloor zij rl,. ingczclPflt'n hij parale 

r·x1·< ulr1· lol IH'taling korult·rt dwlft(.Wfl. I),. JH.>nsionarb zou hert ovPr !wt 
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gebruik van dit recht nader inlichlt:'n. Nadien welden g"en klachten meer 
vernomen. ( 1.

1
) 

3. Bewestereedepolder benoorden Sint Pielersdijk. 

lzabellapolder en Sint Kruis. 

De instellingen van deze drie gebieden kunnen tezamen worden be

handeld omdat de inkomsten dezelfde waren, namelijk de periodieke bij

dragen volgens de door de hoofdmannen opgemaakte laxatielijslen. 

Nadat in de Beweslereedepolder benoorden Sint Pielersdijk in 1717 

roomse armbezorgers waren aanges,teld werd er aam·ankelijk regelmatig de 

hand gehouden aan een rooster van aftrt:'clen en aan de benoeming van 

nieuwe armbezorgers. Bij hun aftreden moesten de oude armbezorgers dan 

rekening en verantwoording afleggen. 

Aan de hand van de resoluties van de magistraat ,·an het \ ·rije kon 

het volgende overzicht van deze rekening en verantwoording worden opge

maakt. 

rekening overgebracht door 

Pieler de Caluwe 

Pieter van den Bussche 

François Pauwels 

Andries van Holmen 

Andries van Holmen 

Cornelis de Caluwe 

op 

25 oktober 

13 november 

11 nm·t·mber 

1 december 

10 december 

8 oktober 

1721 

1723 

1724 

1725 

1726 

1729 

Daarna hlijwn de meeldelingen achterwege. 

~batig of nadelig slot 

E 0.18.10 

+ E 1.12.10 

+ E 2. 2. 2 

Eerst in 1736 blijkt weer dat t•r toch op gereJ;wlrle tijcten rl'kening en 

\'crnnlwoorcling wordt afgelegd. want wanneer François Pau\\·els in janu

ari van dal jaar om ontslag waagt \'(}kt de opmerking dat men niet gt•woon 

is om iPmand Lussellltijds Le nnlsluan. nwar lbt hij mol'! wachten tol dt· 

aanhieding der volgenelP r<'kening. I )an duurt het. lol 17(itî voordal l'f \\'l''t'r 

financiële gegevens in d(' hronnen n•rschijnen. \'an dun nf wordt rl'gl'l-

( 13) RZ : \'rijt• v. S., nr. 2'30, <I juni. 28 ju lt. !I nu11.. ~..! dec. I ;s:- : nr. tN. 

3 nu~. 1787 : nr. 21 G, fo. -1-lro, 78ro, 80ro. 133ro. I hhvo, I h:"ro : nr. 3'1-1. 

'J mei 1788: nr. 2'31, 1:- nwi, 23 ~<'pl. 17'88: nr. 21:-', fo . ..!lro. ·1:.:!1'\>. 
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matig ht>t rPsuitaal \'an de O\'ergelegdt> rt>b:·ning in de notulen van de ma

gistraat ,·an hE't \ 'rije opgt>nomt>n. ( 1 ~) 

\ 'an dt> R.oomsP :\.rmen \'an dE' Bewestereedepolder benoorden Sint 

Pietersdijk is slechts I rekening bewaard gebleven en wd die over de 

period.., 1 maart 1783 tot 2-l januari 1786 opgemaakt door de armbe

zorgers Pieler de 1\.eijzPr en Francis Ghijseils. Daaruit blijkt dat de in

komsten praktisch gt'hePI lwstonden uit de verplichte hijdragen volgens 

de taxatielijslen. Er werd tweemaal per jaar een taxatie opgemaakt. een

maal in april en eenmaal in oktober. De opbrengsten van dc·ze taxalies 

waren : 

12 april 1783 E JO. 1. 6 

25 oktober 1783 E 10.10. 6 

3 april 1784 E 10. 3. 6 

23 oktober 1784 E 11. 9. 0 

De inkomsten uit dP taxaties bedwegen in die tijd I 0 u 12 pond per 

ket>r. zodat zij mPt hun klein inkomen konden rondkomen zo er geen verdere 

lastPn bijkwamen. Aldus schreef hoofdman Daniel Aartsen op 24 novem

bt>r 1786 aan de magi5traat van het Vrije. Van april 1788 tot april 1789 

werd E 26.18.5 ontvangen. 

\' olgens dP. pensionari5, die de rekeningen controleerrele. bevond de 

admini5lratie en dè financiële toe5tand zich in 1790 zoals ook in \'oor

gaande jaren in goede 5laal en ges.chicdde de taxatie slechts naar gebng! 

de lasten. Vanaf 1785 kon men het voorlaan w<"l met één armbezorger 

af in plaats van twee c:vermils de weinige alimentatie aldaen. 

\' an de lzahellapoldPr is geen enkele rekening Lewaard gebleven. De 

taxalies gesc-hieclden daar maar rial de lasten zulks in den tijd vorderen), 

maar kennelijk nam men daarbij. gezien de overschollen in latere jarPn, 

ePn ruime marge. Ook daar voncl de rwnsionaris dP financiële toPsland 

J!m·d. I )p situatie was Pr nagenoc>g gelijk als in Beweslereede. ( 15
) 

Nadat lacoh Elt>woul de oude wa.s aangeslf•ld tol rooms armhezorgt'r 

te Sin! Kmis vc·rzocht hij op 13 april 1720 om hot recht van parale exe

cutie le11 l'inclc· clc·gPnen clic zourlc·n wc•igPn·n hun VPrplichtc bijrlra~e te 

bc-talc·r• Ie k.1nnen aanpakken. Sanwn met zijn mPclc·-armlwzorgPr GPPrnrd 

I J.l) J{Z \'riJt· v. S .. nr. IFi'i, fo. 207n> : nr. 18(>, fo. 170ro : nr. IBii. fo. 2'l3vo ; 

nr. I Hï. fo. 12'1ro : nr. I ilH, fn. IB(>ro : nr. 189. fo. I '3'3vo ; nr. I 'l2, 

fo. IUiro. 

ll'i) HZ \'riJ•· v. S .. nr. •H!fl. rw•slrn : nr '31>, 2·1 nov. 17AI, : nr. '3'1·1. :.!"i okt. 17H'I: 

nr. 21H. fo. I'H 1'i7: nr. 21•1 In. Fi'lro. 
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Slock lt·gde hij op 23 apri'l 1720 een lijst over \'an alle katholiekP huis

houdens t·n dienstbodPn va11 Sint Kruis. :Ï:ij beloofden daarhij .. desel,•e 

na den laste der armen» Ie taxeren en in hPt tor·komende getrouwelijk 

hun plicht te doen. waarop zij mac-htiging kregPn om rle hijdragen biJ 

parate executie in te vorderen. 

De eerste berichten betreffenelP het m·erleggen van een rPkenin.g da

teren \'an 1 nO\·ember 1735 wanneer de armbPzorger Pieter van den Hemel 

gela'it wordt rekening van zijn administratie Ie doen. daarna van 20 sep

tember 1749 toen Jarmis François van den Neste in verband met zijn 

\'ertrek naar de Beweslereedepolder rekening en \'erantwoording kwam af

leggen. Rij die laat~te afrt:>keninj2 was er een batig saldo \'an L 1.7.5. 

Daarna wordt in 175(l gewag gemaakt van een batig saldo vnn L 7.7.1 0 

en op 30 oktober 1762 wordt aangetekend dat de roomse armrekening \'an 

Sint Kmis over het afge~lopen jnar door de pensionari~ is opgenomen. ge

sloten en in orde heYonden. 

In Sint Kruis is er een tijd geweest dat niet iedt>ret>n werd getaxeerd. 

De armlwzorgPr Pieter Phdips deelde op 14 novPmher 1789 aan de magis

traat van het \"rije medE'. dat ofschoon Yoorheen dt> taxatie over de gehelE' 

parochie werd gedaan dit sedert enige jaren niet meer gebeurde. daar de 

ingeze-tenen met de arrnlwzorgPrs ren o\·ereenkomst hadde-n gesloten. dat 

zij personen die bij hen mochten ziek wordt>n zelf zouden onderhoudt>n. 

onder voorwaarde dat de personen die bij hen werktt>n niet getaxt>t>rd 

zouden wordPn. 

Ook \'an Sint Kruis is slechts 1 rt>kening lwwaard gehiP\'f'n en wt>l 

die over rle perinde 27 apriel 1790 lol 8 ml'i 17<)2, opgemaakt door de arm

bezorger Pifller Johannes Claeys. Er wC>rcl P\'t'nals in dt> Rt•westereede

polder lwt>emaal per jaar getaxPenl. eenmaal itt lwt voorjaar en eenmaal 

in het uajaar. De oplll'engsten van dt· taxatiPs in dezt• rekening wrq·hildt•n 

niet veel mei rlie van Bl'\\'l'slerP<'de 

17 april 1790 .t 10. ·1. 2 

29 oktolwr 1790 l: 9. 9. 8 

2 april 1791 l: 10.1 '1.10 

29 oktolwr 1791 l: 11. 2. 0 

2-1 maart 1792 l: I I. I h. 0 

Ook in ~in! 1\n tis J,!l'.'rh i Pel cl C'll rit> taxatiPs nanrgPianl! rit• Jn,len. 

AllePn lot>n Pr in 17()2 Pen ll'korl was. dit•nclt• elP room.;t' nrmht>zorl!t'r 

Pi<'l<'r .lohanrws Philiw <'<'11 vt·rztwk in om dri<.•nHwl pt'f jaar t'<'ll rnntl 

~nng IC' lllOf,!f'n rlor-•n t•n ook rit• \'i!Sit' nrlwiclt•r.; Ie llWI,!<'Il ln\t'rt'll. omtl.,l 
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de Roomse Armen door de menignddige lasten niet in staat was om de 

noodlijdenden uil dt> gewone inkomsten te kunnen onderhouden. ( 16 ) 

Ofschoon rond 178h geen van deze d!"ie instellingen met tekorten 

werkte. bleek dat er toch ond«:>rscheidene klachten. kennelijk uit andere 

districtPn. bij de magistraat van het Vrije waren binnengekomen over de 

dechtP toestanel dPr armenkassen. De ontvangers en armbezorgers der 

diw·rse districten werdPn wrzocht orn met de hoofdmannen te overleggen 

\\"t:>lke Jniddelen het mee;;t geschikt zouden zijn om hierin wrandering te 

brengetJ. 

De hoofdman en de armbezorger van de lzabellapolder berichtten 

daarop d<t! er bij h<>n. gezien de grootte \'an het district. nog een redelijk 

batig slot was. doch dat zij enke1le jaren tevoren wel met een nadelig- slot 

7aten. nameli;k toen er nog oogstronden werden gedaan onder de snijers. 

pikkers en maaiers. Nadat die in 1777 waren afgeschaft en er len behoeve 

,·an de inning der taxaties tweemaal per jaar zitdagen werdt:>n gehouden, 

behoorrte dit lot het v«:>rleden. 

De hoofdmannen ,·an Sint Kruis wisten te vertellen. dat aldaar 

tweemaal in het jaar zitdag werd gehouden. eenmaal in de maand april en 

t'enmaal in de maand no\'emher. Dan werd iedere b~tholiek die op de 

parochie woonde opgenomen en getaxeerd naar hetgeen hij geven kon. 

De armbezorger onl\·ing dan die penningen en verstrekte daaruil onder

~leuning aan degenen die in nood \'erkeerden. 

De hoofdman van Beweslereede benoorden Sint Pietersdijk meldelP 

alleen dat de kas van de RoomsP Armen aldaar zich in goede slaat bevond 

en er geen klachten waren. 

De inkomsten in dezP distriden hestonden dus hoofd7akelijk uil de 

n-rplirhte bijdragen die de inwoners via taxatie moesten opbrengen. Slechts 

~poracli5rh warPn f'f andere inkomsten. Zo ontving de Roomse Armen van 

BPwr~stc·n·ede van Pieter van df'O Hussrhe. die in mei 1726 was overleden, 

een legfu>t \'an f: 20.~.~ r>n werrl op 3 april 178·1 nog f: 0.5.<) mnl

f angen van clt' goPdf' mensrhen,. 

I )e l~oomsf' Armen \ai I Sint Kruis mankte in januari 1767 aanspraak 

op t•en df'PI van rle ophrt n~st van f'en huisje dat voor E 10.~ . ....-- verkocht 

i'iJJI zij11 liet had toPIH.·hoorcl aan er·n owl" vrouw wier man overlt>rlen 

wa." 1'11 waarvar1 cJ,. 'it·r nag<'lal PO kindt·rt•n t!oor tiP l~ooms1· Armen 

I I I ( 17) OTJ! 1'1 f]IJI J( 1'11 Wi"lfC!l. 

llf>) I~Z \'rtj•· v S .. nr. lA'i. fn. 27rn. 2'J: nr. 1'12. fn. 13'ivo. 1"5flro: nr. JIJ(), 

fo. 2f,2ro: nr. l'JH. fo. 271Jvo : nr. 201. fo. 'l'iro : nr. 218, fo. 7fivo: 

nr. ·111. pnulm : nr. 22fl. 23 juni 171J2 

( 17) I~Z nr. 21 'i. fo. HJ·lvo. 1 Hv" : nr. 2">0. 7 nov. 1-;"H(, : nr. 73. I 'i nov. 1711(> : 

nr. HO. 23 nov. 1-;"H(,: nr. IHR, fo. 230: nr. •H>O. pnsslm: nr. 2·18. 

3 jnn. 17f,;". 
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Eerst in het midden riPT zestiger jarpn wordt door de magistraat van 

het \'rije mPer elP hand gehotHIPn aan de rPgPimatige indiPning van de 

rekeningPil en de benoeming van armhezorgers. althans van dan af komen 

dezp zaken aan de orde in de \'Prgaderingen. Voordien zijn siPchts spaar

zaam srx•ren daarvan te vinrlen, dit in tegenslt·llina tot dP rekeningen van 

de hervormde diakoniePn waarvan dt· controle Pn vaststelling volgens Pen 

vast schema plaats vond en aangetekend werd. 

Eerst van dan af kan enig inzicht in elP financiPIP gang van zalen 

worden \'erlrt>gen, overigens alleen wat het resultaat Iw treft. HPt volgende 

staatje geeft een heelt! van de batige of nad •• ],ge sloten dt>r rehningen. 

in ponden schPJiingPn Pn groten \'laams. 

ovPrge]egd in Bewestereede l lzabellapolder Sint Kruis 

1765/6 + 8. 2. 8 + 8.14.10 + 16. 5.11 

1767/8 + 13. 7. 5 + 7.10. 2 

1770 + 11.18. 6 1.17. 8 + 18.15. 6 

1772 + 30. 8. 7 + 22. 0. 2 

1773/4 + 30. 3. 2 + 37.11. 3 + 9.18. 1 

1776 + 23.16. 3 + 19.15. 6 

1778 + 17.10.11 

1780/1 + ? + 2-1. 3. 5 + 20. 2. -' 
1782/3 + 38. 2. 8 + 8. 0. 5 

1786 + 25.18. 3 + 39. 16. 6 + 13.10. 8 

1788 + 45.15. () + 2. 9.11 

1790 + 45.15. 4 + 23. 19. 9 + 3. 1. 5 

1792 + 7 + 57.1-1. 2 7. 14. -' 
l'it dt'Ze cijfers blijkt dat riP Rooms<> /\nnt'll van dezt- clistrid<>n sinds 

17()5 in rle regt·! behoorlijk kond<>n rnntlkonwn. nl had de l~oomse .\rnwn 

van Sint !\ruis lwt !!<'clm<>rHIP hr•paalrl<• pNiodt•.JI \\"al moPiliik<>r. Er \\'l'rd 

clan ook clc \'<•reist<> zuini~hPi<l lwtracht. zo nwrktc cle pensionaris \'illl het 

\'rije hij rif' controle rlt•r rt>kC"nin!!en \'an elP Ronrnst• /\rmPn ,·an <I<' lznlwlln

pold<'r Pn Sint 1\r~~is in 1 7<>() op of zoals hij in 1792 lt'n nanzi{'fl \'Hn <Ie 

Roomse ArmPn van BPwPslt•rcPd<' npnwrktt• : lwt lwstttm 0\'t•r dt• nrnlt'n· 

penningen was mei d<' \'t•rl'islP spaarzaamlwid Vt•schit'fl. ( 1 ~) 

( 18) RZ : \'rije , .. S .. nr. 203. fo. 8\'o, 38, 1 :-tl\'o : nr. 20·1. lo. :-3. <lSr<1 : nr. -'O'l. 

fo. f•'>vo, 101 nr. 20f>, fn. 1:-·lrn. 18'ivo: nr. :.:!07. fo. ·1:-rn. ISS\'n. 

18'1ro: nr. 20(), fn. -llro. 112\'o: nr. ::!111. fn. 1·13\'n: nr. 211. fo. 1'5hro: 

24 



--1. Aardenhurg. 

Ofschoon bij de aam·ang dt> inkomsten \"an de Roomse Armen van 

Aardenburg alleen uil clt> getaxeerde hijdragen dn katholieken hestonden. 

blt>Pk llat Pr al spoedig andt>re inkomsten bijkwamen die een beduidend 

percentage gingt-n oplewren. Naast de bijdragen van de katholieken van 

dt> lzahellapolder. die evenwel ophielde11 in 1737. wan·n er nog de vol

gende andere bronnen van inkomsten : 

de opbrengst ,-an nalatenschapp-en Pil donaties. 

de huur van kinderen die aan de Roomse Armen waren toever

tromvel. en 

de pacht of cijnspacht van land en hoveniersgrond. 

De opbrengst ,·an nalatenschappen bestond uit de wrkoop van 

goederen die door a1mlastigen waren nagelaten. Dit konden meubelen of 

klt>ren zijn. maa~ soms ook een barak waarin de armlastige gewoond had 

zoals in 1708/9 de barak Yan de weduwe van lm Douw. in 1712/3 die 

van de weduwe Yan Jan Lodt>wijk en in 1759/60 de barak van lacoha De 

Vogelaar. 

In 1723/--1 waren er inkomsten wegens «Verkoop van een oude kak

stoel:. \'an een o\·ededPne en was er 8 groot na de dood van Codelieve 

Struhlw in haar zak gemndPn. 

In elP rPkening 1726/7 kan men lezen : «I )en armen is verstorven bij 

overlijdr·n van Conslantia De Zomer al hare klePderen dewelke ten dage 

vanrle hegravenisse uijt rl~>r hand zijn wrkogl presPnt dPn toPziendPn 

diakon Pieter Karr&t>,:t Pn in die \'an 1727 /R qdat met consent en autho

risatie \'an voornoPmdP achtbare magistrael uijt!Prhand zijn \'f'rkogl dP set•r 

j!eringf' nagelaten meulwlt iens van El i sa het h Neering weduwe van r rançois 

\'erhage waarvan is gemaeckt X: l.h.- Vlaams:.. ( 1n) 

Om ec·n hoedel tP mogen aarl\'aarden moPst steeds toestemming 

wordPn gevmagcl aan de magistraat en moest rekening t>n vPranlwoording 

worclc·n afgelegcJ. In laterP jarPn werdPn elP nagelaten go(-cleren meestal 

nnl'l clPn storke n·rkogl ». clit is hij openhare VPrkoop cloor de daarvoor 

imngesl elf! e per _o;oon. rl t· ~I ok hou cl Pr. 

r·:r,kde rnalt·n rmtvilli-l clt· l~oorns·· Armen een lwl;111prijkl' clonatil'. In 

1710 wc-rel na vt·rmincl,·ring rrwl dr· onkosten X: 74.11.!) ontvangen wegens 

nr. 212 fn. 7(JVo. 77ro, 170vn ; nr. ·100, pnssim ; nr. 214. fo. 1'-lBvo ; 

nr. 21'l. In. '3vo. 27vo; nr. 21f•. fo. 1'34vo. 147ro; nr. 218, fo. l'l7vo, 

l'>l'!ro: nr. 22•1. '3 mnnrl. 1-l m .. l. 2'3 Juni 1792. 

11'1) (;;\ Rr·l. Ronm<r Arm"n 1701'1/9. fo. '3ro; 1712/'3. fo. ·Ivo: 17'l9/60. hlz. l'l

lfi; 171'l/fJ, fo 3vo: 172'3/•1, fo. '3vn; 172(>/7. fo. •Ivo; 1727/8. fo. 'lro. 

25 



een donatie uil de nalatensr<lmp van Pieler Benoot fs. Picler. Deze donatie 

was oor~pronkelijk groot E 99.6.4 Vlaams en was (aan desen armen mon

delinge heset en hij sijn Prfgenamen geconsenteerLL In 176) werd wCJ:,!ens 

donatie E 25.3.7 Vlaams ontvangen uit de nalatenschap van de missiona

ris· voor Staals gebied .larobus de Bouck. kanunnik Yan i' liddelburg in 

VlaandPren. 

In de regel waren de opbrengsten van nalaten,~chappen Pn de dona

ties van hescheidPn omvang en wanneer er al eens een behoorlijk bedrag 

uitkwam, wals de E 72.12.~ van het verkochte huis van Pieter Tisper in 

1782. dan was er een uitgave aan vooraf gegaan om het in behoorliJke 

slaat te brengen. zoals ook toen gebeurd was wegens IE-vering van hout en 

:.tenen ten bedrage van E 62. 15.~. 

De weeskinderen die aan de Roomse Armen werdPn toe\·ertrouwd 

kon men in twee groepen verdelen : 

1. zij die te jong waren om enige arbeid te verrichten : deze kwamen 

vollt>dig ten laste van de Roomse Armen en werden uitbesteed aan 

de laagstbiedende voor hel ondPrhoud : 

2. zij die arbeid konden ver~ichten : deze werden uitbesteed aan de 

hoogstbiedende : de Roomse Armen ontving dan de huur en zorgde 

voor kleren en dergelijke. 

Gedurende bepaalde perioden wanneer er oudere weeskindffen in 

zorg waren treft men dan ook inkomsten aan wegens het verhurPn \'RTI 

deze kinderen. 

In 1715/6 werd E 0.13.<) Vlaams ontvangen wegens verkoop ,·an het 

hoofdhaar van Anna Tierlaey en in 1723/-1 waren er inkomsten van het 

weeskind i' larij Somers wegens hetgeen 7Jj Herdient hadde van garen dat 

zij gesponnen haddt'>. 

In 17b3 \\'('rel door de l~oom~t' :\rnwn -137 rot'<{t'l1 hon'niPrsland ge

legen aan het Rtliler~kwnrliPr puhliPk !,!C'kocht voor .L Cl35.2. liet werd 

door vPrsC'heideJw JWrsonC'n c:in pagl<' gt>hruijk·t n viN grnoiC' de rot>>. In 

1776/7 kwam daar nog cijnspaC'hL hij \'illl tlt• grond waarop migP harakkC'n 

aan het l~uilerskwaf\tier stonrlt>n. I )pzt' grond was P\"Pn<'en;; gC'kocht. De 

pachten r·n cijnspachten vormdm in lal<'rt' jarl'n een niet onlwlanwijke 

nevenbron van inkomsten 

ln 1784 hl eken 20 ol nw- <'n Pssl:'honwn door dt> Room st' Armm te 

zijn aangeplant op elP stadswaiiPn achtPr het Ruilt'rsk\\ arlit'l'. Dil was hij 

w•rgissing gelwurrl. verklaardt> diakf.'n /\driaan llansspns. omdnt de sclwi

cling tusst'n hf't land von dt' l~oomse /\rnwn C'n dn.t van de slat! tlclllr niPt 

dniclt•lijk was. Ot' homcn mochtC'n tlnar lt>n profijlr vnn dt> Roomst' Armen 
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blijn'n staan en opwassen. echter 7JOnder dal (laar eigendoms- of plant

recht aan mocht worctf'n <>nlleend. ( 20
) 

In tijden dat er een owrsch<>t aan financiële middelen was werd 

gPid uitgeleend en wanneer Pr tekorten waren werd er geld geleend. Aan

vankelijk geschiedde dit aan of \'an particulieren. doch in de tweede helft 

,.an de 18de eeuw werd ook gPid gelePnd van instellingPn en meesta] in 

lwdragPn ,·an l: 23.-'.-' of E 50.-'.-' Vlaams. Hiervoor moe>;.t telkens 

toestemming worden gewaagd aan de magistraaL 

Zo wPrd in 1762/3 E 25.~.-' geleend \'an de l\lennonile Armen 

tPgen 3 1 %. in 1'":"77/8 E 50.-'.-' \'an de \\'aal se Armen t~en 4 % 
en in 1786/-:- E so.~.__, ,·an de Disgoederen St. Jan. de instelling die de 

goederen \'an het \Toegerl:' Sint .lansgasthuis heheerde. 

Eerstgenoemde IPnin!! stond kennelijk in \'erband met de aankoop 

\an de hownier:<grond en de tweede \'an de grond waarop enkele barak

ken stondPn aan het Ruiterskwa.rtier. Deze barakken waren oorspronkelijk 

militairP barakken geweest doch waren na 1688. toen Aardenburg ophield 

nog langer vestingstad te zijn. als woning gebruikt. Het waren hoofdzake

lijk armen die er een onderkomen in \'on den. ( 21
) 

OP taxatiPs voor de \'erplirhte hijdragen van de katholieken waren 

ingesteld op een bepaalde behoefte. Hierin kwam wat de hoogte betreft 

in de loop der 18de eeuw weinig verandering, alleen werden zij met het 

\'Nder schrijden dPr jaren geleidelijk verhoogd. wat geweten moet worden 

aan de ook toen optwclende geldontwaarding. 

Bij de aam·ang in 170fJ wa~ de minimum-taxatie E 0.0.2 Vlaams per 

maand. Deze werd itt 1724 verhoogd tot l: O.O.), in 1727 tot E O.OA en 

eerst in 1767 tot E 0.0.6 per maand. De maximum-taxatie was nogal eens 

aan schomme-lingen onderhe\'i(!. hlijkl>aar afhankelijk van de wels.tand. 

BPgonnen werd met E 0. 1 .8 Vlaams per maand. vanaf 1716 werd het 

meestal E 0.2.8. doch met ingang \'an 17'32 viel men weer terug op E 0.1.8 

Pn kwam vanaf 17')2 op E 0.2.2. In 1767 lwgon een geleidelijke stijging. 

eerst E 0.'3.0. vanaf 1773 E 0.4.0 en vanaf 178'3 E O.'J.O. In 1789 viel 

men weer l!·r1Ig op E 0.4.0. 

I )c vPThngingen in 17(>7 moPtl·n lot>gcsrhrPVI·n worden aan h<'l fPit 

flat f·r in 17(>(> w'fschillt•nfle nrm1• katholit·ken ''" ~tad hinrwngekornen 

waren. wa;mloor hn~f'r" nit~a\'l'rl W<H<'rl onl~taan. 

120) c,;A l<•·!ol .. H nuu .. )IJ nkt. 171'1. 'i/I'J nprtl 178-1 : R<·l. Room•c i\rnwn 

1718/'1. fo. ·Ivo; 17(,2/). hlz. 11 : 10.).17A3. fo. 2ro. :'ivo. ·lro ; 1723/4. 

fo. )vo; 17(o2/). hl1. 1·1 ; 177(>/7. fo. ·lro. 

12:) (_;,". Rt·~ol. 2 f..l,r. 17H-1. 'j H>llilrl 17fo!7: Rt·k. l<onrn<t' Arm<•n 17fi2/3. 1,11. 12 ; 

I 777 /fol. fn. ·1 ; 17Arr/7. lo 'iro. 
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De jaarlijkse of ook enkele malen tweejaarlijkse rekening sloot tot 

1762 met. een hatig saldo met uilzondering van de periode 1721-1725 en 

de oorlogsjaren 1739-1749. Daarna Wil$ er wisselend een batig of nadelig 

s'ruldo. 

!lier volgt een overzicht van de verschillende inkomsten van de 

l<oom$C Armen van Aardenburg Pn de perioden waarin zij voorkwamen in 

ponden. schellingen. groten Vlaams. 

I~ 
llPmlcldeld per jaar 

periode opbren11st taxaties nalatensch. huur wees-

I 
pacht Pn 

AardPnh. I lzahPIIap. donalll's kinderen cijnspacht 

1708-1715 22.13. 3 3.15. 6 9. 1. 9 
171'6-1725 14. 3.10 3.10. 1 11.16. 6 5. 4. 1 
1726-1738 9. 5. 0 2.17 1 4. 0. 5 0.18.10 
1739-1757 13. 2. 2 2.18. 7 
1758-1763 15. 7. 5 7.19. 2 1.13. 1 
1764-1770 18. 8. 9 8. 0. 6 2.11. 4 -1.13.1 1 
1771-1788 19. 7. 7 "7 0. 6 8. 4. 5 '. 
1789-1794 17.15. 1 3. 0. 2 2.19. 0 7.10. 9 

Om een indruk Ie krijgen we<lk deeJ van het totaal de diverse soorten 

inkomsten opleverden \'olgt hier een overzicht naar percentages. e2
) 

gcmidd<'ld lfr van hPt tolaal aan inkomstPn gPmidcfPid 

pNioclc aan ink. ~pb~.--tax.~l.~ huurl pacht aantal 

per jaar Aard. I lzah. don. \\'l'Psk. rijnsp. kath. inw. 

1708-1715 E 35.10. 6 64 10 26 18() + 80 

1716-1725 E 34.14. 6 41 10 34 15 118 + 60 

1726-1738 E 17. 1. 4 5..J 17 2-1 5 ';"(1 + 50 

1739-1757 E 16. 0. 9 82 18 105 

1758-1763 E 24.19. 8 61 -I) 
.).., 7 100 

1764-1770 E 33.14. 6 55 2-1 7 l..J 9..J 

1771-1788 E 3..J.12. 6 56 20 2·1 73 

1789-1794 E 31. 5. 0 57 10 9 2-1 78 

(22) CA R<'k. 1\orHnsP Arnwn I ïOR/Q - 1 ;'Q3/-1. pnssim. 
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liet tet•ren !'on urmen. 

De hoofdregel voor ht't wewn ,·an armen was : personen die niet in 

het bezit waren ,-an een altestétlie Yan de plaats waar ze vandaan kwamen, 

waarin de armeninstelling aldaar zich borg stelde voor eventuele arm

lastigheid gedurende een jaar en zes weken. een zogenaamde borrgtocht of 

borgbrief. mochten zich in westelijk Staats-Vlaanderen niet vestigen. Daar

naast slelde de stad Aardenburg nog de eis dat men een getuigschrift van 

goed gPdrag moest overleggen. 

TijdPos de Spaanse Successieoorlog ( 1702-1713) werden door de 

magistraal van Aardenburg herhaaldelijk maalregelen genomen om de toe

loop van personen zonder <•ltestatie tegen te gaan. Degenen die geen at

testatie konden overleggen zouden de stad uitgezet worden en de huis

èigenaren die neemdelingen zonder atlestatie onderdak verleenden zouden 

worden beboet en zelf verantwoordelijk zijn voor hun huurders. 

\' an deze regel werd in die periode nagenoeg met afgeweken, zelfs 

niet al woonden de betrokkenen reeds op Staals gebied. Zo werd op 

6 augustus 1708. toen er pas een Roomse Armen en nog geen regeling met 

de katholieken van de lzabf:'llapolder was, een verzoek van de weduwe 

Yan Jan Tierlaey, die in de 17:alwllapolder woonde, !Jm met haar 4 kin

deren in Aardenburg te mogen komen wonen afgewezen, omdat zij al zo 

lang in de lzahellapolder had gewoond en de Roomse Armen van Aarden

burg te zwaar zou worden belast. Op 20 januari 1710 werd hel verzoek 

van d(:' weduwe van Jan Spinjole om in Aardenburg te mogen komen 

wonen afgewezen, tenzij zij een atleslatie kon overleggen dat haar kind 

niet ten laste van de Roomse Armen zou komen. 

De magistraat van Aardenburg had dus de macht om armen uit de 

:,lad le weren en was daar. gezien de betrekkelijk kleine oppervlakte van 

het stedelijk grondgebied en een heter oveoJicht over d~· bevolking, beter 

toe in staat dan de magislraal van het Vrije. :VIen kon dus eenvoudig 

degenen die niet aan de voorschrilten voldPdf:'n uil dr~ stud zetten, zoal~ 
op 1 fdmwn 170(J met 4 katholieke 1-(czinnen en nog op 23 juli 1792 

met ePn elrie·lal katholieke gezinnen gelwurclr•. 

Aan elc weeluwe Villl .lan Phililwrl was de inwor11ng hinnen Je stad 

onlmgel, rlorh haar kinell'rr·n warf'n ir1gclrokken bij .lan dr:>n Dekker t•n 

AarrtrHII Klaaysf'TI. Omelal rnen vn·Pselr• elat zr• uilt•.inclt•lijk len lusle Vill1 de 

!~ooms,. Arrnr·r1 zolldt·n korrwn. krer•f.! rit• gerechlsluJclP op (J novemlwr 1775 

opelnwhl lwirlr·n aan te ZCI-(I.WTI elat zt· zirh vóbr ,J,. avond van elP volgende 

clag var, rlr· kirHir·rr·rl harlrlr•n Ie onlrlrwn Prt hen mwr hun mor·dr·r moesten 

lt:ruglm•fi!.!Cn, Hnrlt·rs Zr!llrlr·n rlr· kinrlr·TI'fl voor hun n·kcning konH'II. 

In 17H4 was Ie AarclenlHirg Pieler t'-leult·JJwn ovPrl .. rlr•rJ. I-lij was 

rrr~ rliakr·n 1-(C:W!'r~sl var, rlr· l~rHIIIISI' ,\rnH·n I.Wclurerult· dr· jilrr·n 1776-1778. 



De laatste acht maanden had ZiJn nuster Elisabeth :vleuleman als dienst

meid hij lwm ingewoond. N<t de dood van haar broer had ze haar intrek 

genomen bij Lieven de Brouwer en het was haar bedoeling om zich met

terwoon in de stad te vestigen. «Vermits het zelve vrouwspersoon zeer 

caducq en van eene ongezonde gesteldheijd is> verzocht de administre

rende diaken van de Roomse Armen, Adriaan llanssens. de magistraat 

om haäir geen toestemming lot inwoning te geven dan onder o\·erlegging 

van een altijddurende borgtocht. l)p magistraal nam echter een rigoureuzer 

beslissing en lwval haar op 25 oktober 1784 om binnen tweemaal 2-t uur 

uit de stad m het schependom le \'ertrekken omdat ze zich zonder toe

stemming en in strijd met de voorschr.jften in Aardenburg gevestigd had. 

Toch ging men niet altijd zo rigoureus le werk. In december 1766 

hijvoorbeeld bleek dat er zich clandestien verscheidene arme katholieken 

hadden gevestigd en hel gevaar bestond dat de stad <mel veele nood

lijdende ingezetenen werd opgendt>. Degenen die zich reeds ge,·estigd 

hadden werden Illl niet uitgewezen. maar de diakens van de Roomse 

Armen kregen opdracht om van de vestiging van iedere katholiek kennis 

te geven. opdat men in de toekomst arme katholieken kon weren. Op 

I 3 jun i 17ö8 werd gepubliceerd. dat niemand aan weemde pNsonen 

onderdak mocht verschaffen. wanneer geen schriftelijk lwwijs van toe

stemming van het stadsbestuur kon worden overgeiPgd. 

De'Le maatrpgelen blijken mt'er gericht te zijn op het \'oorkómen in 

de toekomst. nadat gebleken is dat de voorschriftPil niPl goed werdPn 

nageleefd. Er werd dus niel streng opgetreden tegen degenen die de stede

lijke bepalingen niet war<:>n nagekonwn <:>n zich stilzwijgend haddt>n ge-

vestigd doch nil'l din·cl armlaslig waren. ( 23
) 

\'oor het gebied van het \'rijc lag dit niPl zo gemakkPlijk. Daar had 

de handhaving \'all dt-' regel hPtreffende het overlPggen ,·an ePn atleslatie 

meer voden in de aarde. In eerste instantie had men bij de uitvoering met 

de hoofdman of hoofdmannen van dt' parochie of polder te maken. pas 

daarna kon de magistraat nm het \'rij(' in het geweer komen. lie-t kwum 

daarom nogal eens voor dut \'Hn cl(' zijde van dP roomse armbezorgers 

klachten kwanwn owr hPl niet ingrijpen van de hoofdnwnnen. wanneer 

menst·n zonder utlestati(' i11 hun gchied neergcstn·kcn waren. 

Op zah·r<lag 27 juli 1720 kwamen in d(' \Wgudcring \'Uil lntrgemt•t--:;ter 

en ~chcpelwn vun het \'rije de ktKhlen an11 dt• orde van dl' nrmiH'~orgt>r~ 
\'Uil dt> R<·westcreeclepoldcr henoorden Sint Picter~dijk. Pit·tcr de C'aluwt' 

c:n A<lriacn 1\eu\'eluer. :ft• kluugd('IJ <dat dugdijx i11 t'll nntrt·nt gcnlt'ldt> 

(23) GA : R<•sol., G uug. 1';'08, 20 jun. 1710, I f,•hr. 170(>. 23 juli l';'\l2. G nuv, t:-:-'>. 
18, 2':i okt. 17tH, 22 tlcc. 1766, 10 nwi, 13 juni 17(>8. 
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pulder sig quamen nederslaan Pen p<Lrlij menschen met vele kinderen be

seth. sunder dat men wiste van waar de selve quamen en dat S!ij verstaan 

hadden dat gemelde menschen. hoewel buijlens dijx inde corps du garde 

woonende. inde personeele quotisatie onder den gemelden polder waren 

getauxeert en bij gevolge in kas Yan sterven sij souden alimenleeren \'eer

tien à sestien kinderen van mensen. die met kinderen in oneerbaarheijt ge

wonnen hun aldaar ophouden en kraamen. mitsgaders die om haare on

deugentheijt uijt andere iJlaalsen gebannen» waren. 

Ter wrmijding van kosten was een verzoekschrift afgegeven aan 

hoofdman Boudewijn de Vos. maar zij hadden de indruk gekregen dat 

dezP <daer naer niet omme siet». De hoofdman kreeg opdracht om binnen 

acht dagen uitvoerig verslag uit te brengen onder bedreiging, dat wanneer 

er kosten uit \'oort zouden vloeien hij deze zelf zou moelen dragen. Toen 

hij daarop wrscheen voerde hij tol zijn verontschuldiging aan dat hij er 

niets vanaf wist. Alleen wist hij dat een kerel met name François Cornelis 

daar was komen wonen en nog een wouw met drie kinderen. die al drie 

jaar in de polder had gewoond en aan wie .:de corps du garde:. nu was 

wrhuurd. 

François Comelis werd een week later ontboden en daar hij uit het 

Vrije van Brugge bleek te zijn verbannen werd hem aangezegd om binnen 

drie weken te wrtrekken. De verhuur van het wachthuis zou worden be

sproken met de goe\·erneur \'an Sluis wanneer die weer in de stad zou 

7ijn. 

Dit niet meer gebruikte wachthuis aan de Aardenhurgse havendijk 

bleek et>n trekpleister te zijn voor allerlei personen die Pielers niet meer 

terecht konden. In januari 1722 had de magistraat van het Vrije verno

men dat zich daar hij de weduwe de Kok zou ophouden een zekere 

Angcnis De Roij .-hehheml twee kinderPn in oneuht g<'kregE'n. hct Pene 

bij eene Gillis rle Rov<>r geweesPil schaeper die uijtlall<ligh is. out vier 

jaeren E'll het andPr bij ecrwn Domininis Roeloff clie als veermansbwght 

!!f'Woont heeft op 't veer agler 't rasteel alhier (Ie ~luis) en nadE'rhant 

overleden. oud \'ier maenclerJ>. Omdat .. het voornoemde vrouwmensch 

was van Pl'fl Pr~Prlijk !<'ven en quact comporlement:. werd gevreesd rial 

Hliel unrlcrs Ie wal-(ler• stonl alsdat cl<'sc·lvc• nouh wc·l meer hastaerts kin

rJ,·n·n rrijl,l~"ll cr1 t'Pnif,!cr tijt clf•n armen clac·rrnc•dp lwlast wcrdPn> zou. 

floofclrnan ll,ourlt~wijn clc• \'os wcrcl ~,!clast om mel assislcnlic van cle 

~rhulfc:r. clr·z•· AnuPnis I )r. l~oij rnct haar twee kinclcrc•n en haur schamele 

!Jezilf:in;:(cn op lwt Perste het lwste schip te zeiten clat uit ~luis naar 

l~ollerclam zou vr·rln·kken •·n te 1.orl-(ell dal ze· ni<·l kon ontsJHlpfH'IL I )e 

roornSf: arrnlwzrJrl-(<'rs moesten hailr va11 t'llÎJ.! rr·isl,!lcl t'll <mcJJilcoslcrl> voor

liell. I),. heir• oper.tlie rnot.."l i11 het 1.wh•·ir11 \oorlwrPicl worclt·n c•pdut ZP 

N ~,{een lur·ht v;m 1011 krijl,lt•rr 
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B<'gin december 1721 was een «seeker vroumensch genaemt Levina> 

Ie Eedt:' neergestwken op de jurisdictie van I'1iddelburg. Aangezien ~de 
selve beswangerl was» en <in gedagle van aldaer te craeme1n werd ge

Yreesd dat ze te eniger lijd met haar kind ten laste vun den arme zou 

komen en was ze aangezegd om te vertrekken. Tot tweema'll toe werd de 

hemieldeling \"an de mugistraal van I' liddt~lburg. die de sterke arm aldaar 

bezat. ingeroepen om ze weg te krijgen. (24
) 

Op 4 juni 1726 moesten de hoof cimarmen van Eede tot dé orde 

geroepen worden, om dut ze .lan F ui je wilden doen vertrekken daar hij 

geen borgtocht had overgelegd. I lij had reeds twee jaar voordien op J-leille 

gewoond. De magistraat van het \'riJe wees er uitdrukkelijk up dat per

~onen die van de ene parochie of poldt'r naar de andere vt>rhuisden volgens 

ht'L reglement niet gehouden waren een borgbrief over te leggen. 

In oktober 1757 kwamen er klat'hten uil Sint Kruis dat daar n:rschei

dene katholieken waren komen wonen die niet voorzien waren van een 

<ll testutie. De roomse arn1bezoqrer uldaar had een aantal personen op

gegeven die naar zijn mening een allestatie moesten overl~gen of anders 

moesle:1 worden geweerd. liet waren .losPph Stulon .. Jun Stalens . .Jan 

Sery. Basliailn Goemeton en .lacob Ballon. naar elP namt'n Ie oordelen 

hoofdzukelijk Walen. De houfelmannen van Sint Kruis werden met de 

uilvoering belast. 

In januari 1758 nwlrlclt- de roe>msc' armbezorger van de lzabellapolder 

dat Pr pen arme wouw in elP poldPr WilS konwn \\'onen die gH'n lwhoor

lijke atleslatie lon overleggen. I)~ hoofdman kret'g opdracht de vrouw 

~ sonder langen versuijnn te d<H'n vertrekken. 

Een zekore Thomas was uit clt• stad Sluis op een plekje hij de Blauwe 

I lofstee komen wonen. lierhaalde malen hadden de roomst' armbezorgers 

van d,~ Be\veslercedepolder henoorden Sint Pielersdijk hem aangçmaand 

om een horgtocht over Ie leggen. doch hij was si<.'Pcts in gehrekP gehlt·\·en. 

I )e hoofdman lreq:z lo<'ll op <) seplemlwr 1758 optlracht om hem binnen 

driemm,l 2·1 llllf 11it dt· pold<'r I<' dot•n vertn·kk<'n. 

Ee11 zekere Nicolat•s f'.liclmu. di<' ll' Sint !\ruis wonndt'. moest de 

rooms<' nrmhl'zorg<'rs aldnnr et·n IH1rglocht ovl'rlt•gg<'n vnn dt' plaats waar 

hij laatst vamlaan WilS 1-!l'konwn. ofschoo11 hij. nidlcgen.;lnnnde hij \'llOr 

zijn kin cl moest zorgen. loch n'l r•n ig<' I ij cl zijn hijdrngC' nnn de l~nomsP 
:\rmt•n had hdaalcl t•n nog nooit ten lns!P vnn die' instt"lling wns ge\n't'st. 

I )t• hoofdmalllwn \'an ~int l\n1is krPgcn op A juli 17h0 opdracht dc1e 

zaak met dt· armlwzorgC'rs lç ht'spn•kt'll t'll indi<'ll lwt indt•nl,u~d 7.<• wns 

dPz<· mnn daar ongestoord Ie l,dt>n \'t•rhlij\'l'll. 

(2·1) RZ : \'rij!' v. S .. nr. 13r>, 27 juh 17~0: nr. IH:i. fo. b~ro. bli: nr. ~-l'i. ltl j<~n. 

1722. 9 d<'<'. 1721. 13 jun. 1722. 
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In Sint Kruis was in april I ÏL1 I een arm huishoudt•n uil l'liddell)l!rg' 

ir. \ laanderen komen wonen zonder attestatie. Ook in dit ge,· al kreeg dP 

hoofdman opdracht het hui~houd<'n te doPn wrlrekken incliPn ze geen 

hehoorlijkP borgtocht konden laten zien. 

In februari 1 ï<f) Piste de hoofdman van de lzabellapolder Véln Jan 

\'erschan•, die kort teYoren getrouwd was en zich graag in die poldf:'r wilde 

wstigen een borgtocht en een getuigschrift van goed gedrag. ofschoon hij 

weds -t jaar hier te lande had gewoond. onder meer in de Beweslereede

poldPr. I lij kon die stukken niet overleggen <,lmlat hij uil het keizerlijke 

leger wa,: gerleserteerd. De magistmat ,-an het Vrije lwrichtle de roomse 

armbezorger van de lzabPllapolder op 23 februari I ï93, dal hij zich niet 

tegen de toelating mocht n·rLellen ( 25
) 

Deze voorbePider. kunn<'n nog met talrijk~ andere worden aangevuld. 

Het gebeurde ook dat men gewoon hnlpbehoevenden over de lands

grt>ns bracht. In mei 172ï had een zekere l\larin Bbnchaer «een arm en 

impotent vroumPnsch op c!'Eede gehooren. dog· nu al twee jaren daer van 

daen ~ew•:est zijnde. van Spaenscht>n bodem met sijn wagen lot aun de 

Scheijdinge der limilen> gebracht. De ma![i~traal Yan hel Vrije had hailr 

doen terugbrengen. 

In 1 ï29 kreeg .lacoh van Petegem van cle Roomse Armen van Aarden

burg opclracht om een kreupele knecht naar Sint Laureins lc voer<:'n ter 

c-ntlasling van den arme. 

In SPptemher I 7'1 1 hadden de mmbezorgers van de lzabellapold<:'r zich 

lrachllen te ontdoen van een vrom\, die al meer dan drie maanden in de 

:.!wek vcrbleef <'11 ondersteuning nodig har!, rloor haar naar Ooslcmi1ks 

\'laandc·ren te lranspcJfteren. f)p wouw hlt>t'k (•chll'r zo zwak Ie ;.-ijn <lal 

zt: het niet znu O\'Prlc~vc>n. I )aarnm prol>eo•rclen Zl' trwn op een anciN<' 

ru<lllicr van haar af lc komHL 

Or• 17 oktolwr 17(>1 kn·<·g cl<' hoofdmnn van Sin! lhafs \ëlll <ll· 

•na~Oslraat ViUI heL \'rije oprlrachl om in O\'<·rl(•g m<·l <1(' rlisnH'<-"Sil'r:; \'illl 

:\lirlrll'llmrl-{ Ie zorg-en rlat Pielcr \arpenlÎ<'r h<w eerrlcr hr)(' lwiN «Villl 

oww jurisrlitlic Wl'rrlc· gelransporlc·crl>. ( 211
) 

:-.lichicl l.c (~arrlc· har! u(·ruirn<· lijrl ond(•r ~choonrlijk<· uewerkl <'ll 

naar 11jn ZCI-{I!t:fl airlaar /Ijlt IJijrlral-{<' lwlaald ildli clr· l~ool!ls<· /\mw11. I )aur 

12)) HZ \'rijr- v. S., nr. 12'i. •I juul 17:.!1>; nr. :.!-17, lH okl. 17'i';', 13 jun., 

'J "'Pl. 1 ';')H ; nr. 2·1"1. H juli I ;r,o. I I npril 17r.t ; nr. HO. :.!IJ u pril 170 I ; 

nr. l'i2. 2) f,.],r. 17''1'). nr. 'J'J.I. I mnnrl 17•1'). 

(J.IIj I~Z Vrljr· V. S., tor PiH, r"_ :.!'Jivo; nr. 1'17, ]", 171ru. l';''iro; nr HO. 

I i okt. 171 J! . 

( ;,\ l<r·k. l~rJolll"' Arnwn I';' 2H/'I. ]"_ 7ro. 
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hij ginds geen werk meer kon krijgen was hij te Sint Kruis (Jp rle hofstede 

Yan Robijn komen werken. Robijn Lestreed dit echter en verkla<trde. dat hij 

niet bij hem gewerkt had. maar alleen had verzocht een nacht in zijn 

schuur te mogen slapen. Hoe het ook zij. zijn vrouw lag in februari 1765 

in de schuur «seer ellendig zieb en hij moest haar de ganse dag oppassen. 

zodat hij niet kon werken en daardoor in grote nood en armoede verkeerde. 

De magistraal van het Vrije had de roomse armbezorgers opdracht 

gegeven hem voorlopig, tot de dood of het herstel \'an zijn wouw. voor 

10 à 12 dagen ondersteuning te geven. Na die tijd was de \Touw iets 

beter geworden. doch nog lang niet in slaat om te kunnen \'ertrekhn. De 

armbezorger Francies Sap wilde echter van de ondersteuning af en kreeg 

gedaan. dat hij de vrouw naar Oostenrijks \'laanderen mocht doen owr

brengen wanneer ze zonder levensgevaar vervoerd kon worden. 

In de lzabellapolder lag op 18 mei 1770 in het Rattekot de \TOuw 

van Johannes Verheije. een vreemdeling die daar enkele weken was komen 

werken en nooit armengeld betaald had. op sten·en. Toen zij enige tijd 

daarna gestorven was werden de roomse armbezorgers gelast haar te be

graven Pit Verheije met zijn kind na de begrafenis h~t land uil te zetten. 

Ze mochten tevoren aan hem daar niets v;m laten blijken. rtaar anders rte 

kans bestond dat hij er in stilte vandoor zou gaan en zijn kind zou achter

laten. Dit zou dan weer een extra last voor de Roomse Annen betekenen. 

De weduwe van F erclinand ]\ 1orlier was tol annoede wn·alien en 

de Roomse Armen van Aardenburg had op 28 oktober 1776 toestemming 

gekregen haar goederen te wrkopPn om daaruil een dt>el van haar onder

houd te betalen. Toch vond de magistraal der stad het noodzakelijk te 

onderzoeken «of het zelve vrouw~persoon tol ontlasting van den armen> 

niet naar haar geboorteplaats kon worden teruggebracht. 

Op 13 januari 1792 was een vreemdeling door de rode-rot>de-gangers. 

toen hij ziC'h v<·rzelte. aangeschoten Pn gewond. I [ij was daama naar de 

hofstede van P . .l. Phdips aan de Zwart!" ~luis g!"hracht. De hoofdman 

van Sint Kruis kn·eg opdracht di!" man. \\'nnncer hij dit nodig oordt't>ldt•. 

tloor een C'hirurgijn te I<Lten IJchundelen en Yoor zijn onderhnwl le znl',.!cn 

en hem zo gauw hij \'t'f\'OPr<l kon wonlt'll O\'t•r de 1-Tf'l'llS te zt•lt<'n. 

Slt·chts 0ón geval i~ ht•kcnd waarhij l'CII hulp!)('hoP\'t•nde lwinwlijk 

,·an hPI plattdnnd naar dt• stad wenl gehrncht t•n dnar nchlt>q!duten. 

I )e roomse annhczorger van de lzalwllupolder. ;\ry 1\ost•leur. prt•s

teerdP het om op :21 uktoht•r 1787 een zich· 'rouw. Tlwrt·~in I P IJl. nwt 

zijn wagen \'nn het !,!rondgehied \'Uil dt• lzulll'llnpold\'r IHHIT hl'l grond

(..!chied \'élll dt• "tnd :\nrdt·nhurg te latt•n hrt•llgt'll \'11 Zt' dnnr lnnj!s de 

weg- aC'htPr te lalPIL 0lt•n \'t•nb.cht hem t'f\'1111 l't'll deq.!t'lijkt• n,[ ,d meer

muien te lwbhcn (!espt•l'lcl. I)<' nwgislr<Hil vun .\urdt•niJurg lw~lot>l \'lltlr-
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lopig .. die zieke en ellendige \Touw:. nm hel nodige le voorzien en wend

de zich tot de magistraat van het \ ·rije van SI ui,; als zijnde «ten uijlter

:'ten gevoelig owr de handelwijze van den seln·n Roseleur». Verzocht 

"·ord om die handelwijze openliJk af te keurm, le zorgen dat de vrouw 

werd afgehaald en ter plaatse gebracht waar zij ziek geworden wa.s en hen 

schadeloos te stellen voor de g<':maakte kosten. 

Roseleur werd op het matje geroepen en verklaarde dat op zaterdag 

.20 oktober I 7'87' een onbekende Waal op zijn hofstede was ~ekomen. 
die hem gewaagd had zijn zieke wouw naar Aardenburg le willen brengen 

rom ,·andaar naar het hospi,taal te Brugge te worden ,-ervoerd. Eerst hadden 

die men~t-n aan hoofdman Yan de Plassche om een wagen verzocht doch 

deze had ze n<tar Roselt"ur verwezen. Omdat het al laat op de dag was 

had hi] die twee mensen de ,-olgende dag door zijn knecht naar Aarden

burg laten brengen. waar de knecht hen aan de molen had afgezet. 

De magistraat van Aardenburg had echter nagegaan dat Roseleur' s 

knecht van Aardenburg naar l\1idclelburg was gereden, eins juist d,~ weg 

naar Brugge had ge,·olgd waar de wouw naar toe gehracht moest worden. 

De toedracht ,-an de zaak was duidelijk : men wilde hen met de zieke 

\Touw opschepen. De regenten van het Aardenhurgse gasthuis. waar de 

zieke werd opgenomen. kregen opdracht van Roseleur restitutie te vorderen 

van de uitgaven die het ga!>thuis voor de zieke Houw har! gedaan. ( 27
) 

Op geregelde lijden werd. hetzij Vdll de kant van het Vrije, hetzij 

door de hoofdmannen of de arml)('zorgers. waarschuwend de vingr·r opge

stoken al~ het toezicht op de vreemdelingen te wensen overliet. Zo kregen 

de hor,fdmannen van het /.:u ielerkwarlier op 17 mei 17()0 van hel \ 'rije 

een aanschrij\'ing waarin werd medegedePid dat gebleken was dat op 

sommig<· plaats('n niet met dP nodige nauwkemigheirl nagegaan werd of de 

Yn·r·rndPiingen die zich aldaar gevestigd haclden wel de nodige horghrieven 

h,·zalen. Bij herhaling werrl t>r ciamom op a<HI!.!C'drongen cle lwtrdfendt• 

()rdonnantie na te lev<'n. 

Op 28 fdmwri 1781) kn·ueii elP hoofrlnHHIII<'Il van hel l:uidcrkwar

t,er cr·n aanschrijving van hd \'rijP over een vrouwspersoon die uil rlc· slad 

~luis zou zijr1 gezel 1~n zich llll in c·cn clc·r polclt·rs van hd 7.uirl<·rkwarlier 

zou ophourlc·rl. z,, harl in onlurhl gclc·c·frl l'll ZOll .lwzwan1-(errl zijn ge

worcl•·rn. I Je hoofrlrnmtncn mrwstcn allt· moge-lijke moeite rlor·n 11111 ht~nr 

op Ie ~v<m•n r'll warHII'<'r Z<' gc·vonclert wcrcl mo<•sl ze uil lwt j.!ebit·d van 

127) HZ \'ri(" V. ~-. nr. 2·11-l. I'J r .. J,r. 17f!'i, lH 111('1, 12 juni 1770; nr. 252. 

1·1 jan. 17'J'.l. 

GA J{r·•ol., 2H oll 1 771,, 22, ) 1 okt. 171:!7 ; hriC!V<'nhoc·k 1 7·1'11788, 2..! okt. 
1787. 
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hel Vrije worden gezet. liL geen geval mocht haar toestemming worden 

\'E'rleend om er le wonen. 

Eenzelfde order ontving de hoofdman van Heille op 2 mei 1789 toen 

berichten waren binnengekomen. dat een zekere Pieler de Smit en zijn 

doohter, die uil Oostenrijks Vlaanderen gezet waren, zich daar wilden 

vestigen. 

\Vanneer in 1786 bij de magistraal van het Vrije klachten binnen

komen over de slechte toestand van de armenkassen in het algemeen en 

pogingen ondernomen worden om daarin verbetering te brengen. wordt 

ook aan de verschillende instellingen gewaagd op welke wijze dit zou 

kunnen geschieden. 

7.owel de hoofdman en de armbezorger van de lzabel!apolder. Abraham 

van de Plassche en Henriet!S Josephus Roseleur, <:~Is de beide hoofdman

nen van Sint Kruis, .1ohannes Hcndriks en Lieven Buerman, gaven als 

reden op, dat naar hun mening niet genoeg toezicht werd gehouden op de 

vreemdelingen die zich hier ,·esligden, doordat geen allestalies werden 

gewaagd. Volgens de hoofdmannen \'an Sint Kruis waren wel huisbazen 

er maar op uit hun woonsten te verhuren. I-let kwam er niet op aan aan 

wie. Zij zouden liever zien dat de magistraat van het \'rije een publikatie 

zou doen uitgaan dat geen huisbaas zijn huis of woonruimte 7ou mogen 

verhuren voordal een al lestalie aan de hoof cl mannen of armbezorgers van 

het betrPffende elisiriel was overgelegd of dat ze anders in bode zoudm 

ven· a!ll en. 

Eenzelfde geluid liet ook dl' armbezor~er \"é\11 Sint Kruis. Pieter 

Philips, iii maart 1793 horen. I-lij var als zijn mening [(' kennen dat er Vt>el 

te slap werd opgelrt>den. I )i! veroorzaaktt> dikwijls \'Pel mot>itt> en kosh'n. 

Hij had berekend dat er ongeveer l: --100.~.,......... was uitgegeven voor \Tt>t>m

delingen die hier door betaling \'an armenpenningen als inwonNs erkend 

waren en daardoor op kosten \'all de katholieke ingezetenen ondt·rhomlen 

moesten worden. ( 2H) 

Een ander probleem waannee met IHIIlll' lwt pluttdnnd gl'durende lle 

helt! 18de eeuw op gezel te lijden werd gC'konfronlt-erd wn~ dut van dt' 

hedelaars t•n landlopers. Deze lPgdm uillt•runrd geen <tllestnlie of hnrghricf 

over, maar W<tllneer Zt' ziek wt•rdt•n of kwaml'n le skf\'t'll kwamen 7l' 

sleevost ten laste van den nrnw. I )unrom wns lwt znnk voorul tP\!l'll lwn 

op Ie treden. I )it w·lwurde door lwt instl'lll'n \'t\ll de zogl'IHHlllHI\' welt• 

(28) HZ : \'rij!' v. S .. nr. 2·18. 17 m<'l 17110: nr. 2~1. 28 ft•hr, 2 nwl 17tN: nr. 2'ill, 

7 nov. 178(! : nr. 73. I~ nov, 17tlti ; nr. t-10. 23 mw. 17tlh : nr. 21!'\. 

fo. I l·h·o : nr. 31l·l. 2'3 mnnrl 1793. 
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rot>de. \\' anneer men veel last begon te krijgen werd er vooral van de zijde 

der hoofdmannen op élk:l.ngedrongen. doch ook de magistraat van het Vrije 

ging er soms uil t>igt>n beweging toe ovt>.r. 

Na het lwëindigen van de Spaanse Successieoorlog was er hijvoor

beeld zo'n periode. Toen had mt>n op Spaanse bodem. met het oog op 

de komende winter t>n de koude dagt>n. de waohten verdubbt>lcl om beter 

de- bede-laars en ,[andlope-rs te kunnen were-n. 0len verwachtte nu dat ze 

<sig st>kerlijk met gantse hoopen na dese landen» zouden begeven, indif'n 

de rode wede niet werd ingesteld. Daarom kregen de hoofdmannen van 

Bewestereede benoorden Sint Pielersdijk en !iej.lle op 7 november 1713 

order de rode roede in te stellen en tot nader order in stand te houden. 

Een paar maanden later was de toestand nog niet \'erbeterd. Toen 

ondervoorten de inwoners van Sint Kruis. Eede en naburige districten veel 

owrlast van \Teemdelingen. hedelaars t'n vagebonden en men verwachtte 

dat dit door het afdanken van troepen in de naburige steden niet zou 

,·erheteren. Er werden weer een aantal personen aangesteld om geregeld te 

patrouilleren te~ einde <het lant van die soort menschen te suij,·eren». 

Ht:>t \ 'rije \Toeg de stad Aardenburg toen om een billijke bijdrage in de 

kosten. omdat niet ~Heen de ingezetenen van het Vrije maar ook de burgers 

\·an de stad Aardenburg, die als een endave in het gebied van het Vrije 

was gelegen. legen de overlast en kwade praktijken van die mensen werden 

hewiligd. 

In mei 1716 was het al niet veel heter. Toen hielden .(Veele vaga

bonden. heijdensen en hP-delaars sig ten desen lande:. op. f),, hoofdmannen 

in het gehele gebiPd van het Vrije werden nu gelast zorg Ie dragen dat die 

lui zo spoedig mogelijk uil hel land werden gezel. Oo,k in januari 1731 

was de insteiling van de rode roedc> nood7:akt .. Jijk en eind mei 1737 gaven 

w~srheidene ingezeiEnPn opnieuw (Ie wens daarlm' Ie kennen. 

De instellinl! van de rode roc·de kwam hierop neer dat schutter~ \'an 

de· eliverse districten lol l:apilein van cle rode roede werden aangeslt•ld en 

da~wlijks pinw·n ratrcJuilleren. 

/.o l>ijvoorlwl'lcl rapport ec·rciP Louis clc· \Vol ff, kapil ein van de rode 
roc·rlt· IJJI(IPr Sint Kruis op 1 ') juni 1772 cl al hij c·rakele hedeluurs en land

lopers het lancl hacl uilaezcl en slaagclt• François cito Klerk. schutter van de 

l7alwll;lpolrlf•f' c·n kapildn van rit· ro(lt• f'()(•ciP in hd Zuidt·rkwarlier, Pr op 

:>') janwHa 177(> in 7 man in haua kraal,! te arijrwn Pn cle daaropvoi~J<"rHie 
claa nog cerL" ). llq harl ') ia ·1 rlapt·n ach!l'ft•en J.wpa.lrouillt•enl t"'fl rit• aan· 

l!f'h<HHI•·n lwrlt·lanrs hij hoofdman :-.tulliN 1-!Pi>rncht. Dc>z,. had hPm gelast 

lw11 naM 1lt• rnaaisl mal van lwt \'riJt' I!' I JrPrtgc•n, waarna 7t' na et•n schrol>

lwrinll hl'l lancl llil!.!t'7t·l wan·rt. 
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In dPcemlwr 1780 rlrongen de hoofdmannt~n van het ZuidPrkwartier 

er weer op aan om de rode-roecle-ganger~ te laten lopen t'om rle Yt>elhf'id 

ctPr lwdelaars>. 

Op 23 januari 1790 verzochten de hoofrlmannen van Sint Kruis Pn 

rle lzalwllapoldPr. 0ok namPns de O\'t,rigP hoofdmannen \'an het 7.uider

kwarliPT, om Pnkf'IP per;;oncn als rocle-roede-gangc:-r3 te laten gaan en daar

toP rit> schuiLers in te schakelen ten einde de ingezetenen Yan elP grote 

last dPr hedelaars te lwnijden. 

Pieter de J'.lan. schuttt>r van de Riezenpolder rapporteerelP later uit 

naam van de hoofdmannen van het 7.uiderkwartier. dat er tot 13 maart 

1790 steeds gepatrouilleerd was en dat er zich niets huitengewoons meer 

voordeed omdat het ·land Yan alle hedt>laar~ \'erlü~l was. rloch nauwelijks 

was het J,atrouilleren opgehouden of de hedelaars t>n leeglopers kwamen 

het weer af. liet werd zo erg, daL de hoofrlman nm de lzahellapolder op 

27 maart 1790 aan dt> magistraat van het \ 'rije ,·przocht om degC'nen die 

gesnapt werden in het gevang van het Vrije le mogen opsluiten om hen 

schrik aan Ie jagen. 

Eind oktolwr 1790 was het gel al der bedelna.rs in de lzalwllapoldf'r 

weer zo toegenemen rlat de hoofdman het hoognodig oordpelde de rode 

roPde weer in Ie stellen en de ,chutlers van het Luiderkwarlier wePr in te 

schakelen zoals het jaar levoren met goerl gevolg was geschied. In januari 

1792 werd steeds door twee roelP-roede-gangers tezamen gepatrouillt't'rd 

t>n kreeg dt> hoofdman Ya.n rte lzahellapolder. /\hraham \'an de Plassche. 

een pluimpje o1nrlat hij de gestelrle orrters zo J.!oPd had opgP\'ohrl en de 

rust en veiligheid had wel en Ie hanclha\'Pn. 

Uiteraard had hPI plaueland \'PPI n~eCf Ie lijdm \'nn hedelaars Pn 

landlopers rlnn de start Aarrlenhurg. waar hetN loPZiC"ht kon worden ge

houden. Op t --1 augustus 177'1 overwoog ook ct<' mngislraal ,·an .-\arden

llllrg op wnlb· wijze mPn aan het plakkaal van rit> 5taten-Genera<tl \'an 

14 juli 177'1 zou kunnen \'olrloen om ,j,, lwdPLwrs <'11 landlopt>r~ clie hin

nen dP stad kwamr>n lwdelf'n lt> vPrdrij\'en. 

Na rijp iwraad wt•nl het hr-t \'oorzicht igsl Pn Iw:: I gNulrdPt'lct ._ 's hNt'n 

dienaan en de ::taclsarlwictPrs lP gt'laslen om niiP \'ft't'rnrlelingen diP zij 

hNielt~ncl in elP stad zoudt'll aanlrPff<'n. hij tiP hmgt'mt't'sler < \'!\11 dt>n 

courpsP» als \\'iHlfllPillt'llrl hal;uw te hrengPil om te worclt>n nndt•n·raagd. 

Zij mochten daarhij niets door dl' \'ingf'rs zien. \Vanrtf'Pr clnn hlijkm zou 

dat hPL rit' lwciPia.nr volgPns het plakkaat niPt geoorloofrl Wél$ tl' l~t•dt'lt•n. 
zotnl<>n elP lwd~t·nden van de ju<,(ilie lwm huiten de stad mot'lpn hn·ngPn 

Pn zou hc·t hPm nndPr lwrlrniging nlf't straf \'Prhoclt'n wortlt•n 1\'rug k 

kNPn. /\Is PCII IJf'rlnlanr onwillig mocht \\'t'Zt'll of lt:-gt>mlnn<~ zou hlt"(lt•n 

zon hij tlirert np waiN Pil hrootl gt'\'éllli!Pil \\'ortlt·n !..!f'7l'l Int dt• t't'r-,;1\·nl-
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gende \'ergadering. waarop dan hesloten zou worden wat er met hem 

moest gt>heuren : < 's heren dienaan en de stadsarbeiders zouden voor hun 

moeite twee sluiwrs krijgen \'oor t>lkc bedelaar die ze zouden op

brengen. ( zg) 

De nrmbezorgl.'rs. 

l-Iet is merkwaardig dat de personen die nwt de uih·oering van de 

armenzorg belast waren niet overal dezPifde benaming hadden. ln I' licl

dPiburg heetten ze vanouds dismeesters. in Eede werden :te armmeesters 

11enoemd. in de Beweslereedepolder benoorden Sint Pielersdijk. de lzabel

lapolder. Sint Kruis en Onze Lieve Vrouw Bezuiden ten Vrije heetlen ze 

armbezor~rers en in de stad Aardenburg werden ZP diakens genoemd. 

\Vegens gebrek aan gegevens kan omtrent de aanstelling van de dis

meesters van ~ liddelburg en de armmeesters van de Roomse Armen van 

Eede niet;; naders worden medegedeeld. 

\'oor wal betreft de Roomse Armen die waren opgericht volgen" de 

resoluties van de Stalen-Generaal en die hun inkomsten hoofdzakelijk 

hadden uil verplichte bijdragen. li~rt de zaak anders. lliPr kreeg men zijn 

aanstelling zonder ze te ambiëren. In de regel werd men liever niet aan

gesteld Deze tendens komt vele malen lot uitdrukking. Men kon evenwel 

moeilijk weigeren wanneer men geen gegronde rl:'denen had. omdat dan 

door elP overheid maatregelen genomen werden. 

j\len kan dus wel stellen dat men zogezegd verplicht was de be

nol:'ming aan Ie nemen. llierop wijst ook de passage in hel resolutiehoek 

\'an het Vrije van 3 mei 1727. Toen werd een nieuwe armbezorger van 

cle Bt·westere>edepolcler henoorden Sint Pieler;;clijk herwemrl. Daarvan zou 

aan bPtrokkene medeciPI ing worden geelaan . .- mPI las I dat aan het C ollegie 

kome om de armbc>zorgers plat>lsP te aanva.Prdera. 

Bij aanstelling door de magistraal van hel \'riJe rnoesl cle armhezorgcr 

heiO\·en c:sig in sijne aclminislralie ITIPPslerlijk Ie quilcm en rekeninge Ie 

cloF-n:. of zijn functie (Wf'l en gelrouwelijk Ie zullm waarnemen) of <zig 

vetrrJIIwelijk rlaar in Ie wllt·n quijlen:.. I )p ma.gislraal van de stad .Aarden

burl! l,csrhollWclr· cltt hlrjkiHtar als VilllZI'Ifsprl'kenrl. want van Je diakens 

aldilitr wNcl Pl'fl cl"r~./l'lijkc· lwlofll' nir·l Vt"''lanucl. (~n) 

12'1) I~Z : VriJ<' v. S. nr. 2·r'i. 7 nov. 171), 2). )I jnn. 1714; nr. 1'10, fo. 3vo; 

nr. 1'1). fn. r,vr,; nr. 20r.. fo. 2fl)ro ; nr. 20'1. fo. ·18vo; nr. 211. fo. 210ro ; 

nr. 218. Jo 1Jf,ro. 1)7ro. 140ro ; nr. 219. fo. •l(j\'0, 212. 

GA 1\rif'Vf'nluu•k 1712·17)2. 211 Jnn. 171-1. 'i In<'l 1716; R<'~ol.. 1·1 lilt~. 1775. 

lVI) I~Z VriJt· v. S .. nr 188. fn. 22'ivo; nr. 218. fo. 1'i7vn. 1'l8ro; nr. 220. 

j rnouri 17'12. 



Wanneer men geen vaste r<•g<,l aanhield. maar. omd<tl men geen ge

schikte kamliclalen had. genoodzaakt was lwpaaldt> armhezor!,!c·rs langer 

aun Ie houdt•n. zoa:ls hij hel \'rije van ~luis 11ogal eens hel ge,·al \vas. 

kwamen de uitingen van ongenoegen naar voren. liet kwam hier dan ook 

geregeld voor dat armlwzorgcrs zelf om onlsldg vroegen. Bij de l~oomse 

.Armen \·an de Bcwesterecdepo'lder henoorden ~int Pietersdijk was dit in 

het begin hijvoorbeeld aanhoudend het geval. 

Op 12 augustus 1719 verzocht Cornelis de Caluwe. na 2 jaar in 

funclie Lc zijn geweesl. om ontslag, gevolgd door Pieter de Caluwe op 

~') oktolwr 17:21 en François Pam,vels op () november 1723. Op aan

drang van de magislraat hleef deze Iaalsle nog el'n jaar langer zijn functie 

uiloPff'rwn. maar verzochl duarop op IJ novemiwr 172--1 opnieuw om ont

s·lag. Andrics van Holmen. die op 1 decemlwr 1725 na 2 jaar dienst ont

slag vrneg. moest eersl geschikle kandidaten opgeven. waaraan hij blijk

haar niel kon voldoen. zodat hij nog een jaar lunger moest blijven. Toen 

hij op 10 december 1726 opnieuw on I slag wot-g omdat hij al 3 jaar in 

functie was, moest hii nog een jaar biijven om als toezie-nd armhezoqwr 

de twe-e nieuw aangeslelden n·an raed Ie lwrlienen>. Ook in ,·olgende 

jaren ging dil zo door en tE-lkens moe-st hij hel \'PTzoek een nominalie ,·an 

nieuwe kandictalen worrlen overgelegrl. 

Toen F'rançois Pauwels op 7 januari 1736. na een dienstlijd mn 

-~ jaar. orn nnislag vroeg kreeg hij len aniwoord dat hel niet de gewoonte 

was om lussenliJels iemand te ontslaan en dal hi) daarom mot'sl \\'ac-hten 

lol de goedkeuring ctf'T rekening. Nog in dercmlwr 1 ':""83 woeg .lo~t'ph 
Buijsse om nnislag «<~lsoo ik gaarne van rlie po5l wensle le ZiJn QC'ctPrhar

f-'Perl ». I lij l<•gcle een nominaliP \'all !wC'e pe·r~ono1 O\'er. cliP in zijn pi aal~ 
zot~rlen klliHlt'll tn·clt•n. ('11

) 

Bij de ancien· l~oomsc Armen was de drang naar onlslag nil'l zo grool. 

De ornslanclig[wclt•n in Bt·\\·<·sleret•de wll<'n er \\'ellirhl aanleiding Int' ge

ge\'<'n h<·hll('Jl. Toch kwam die- t'lclt•rs IH'I zo gtu•cl \'foor. Op I april I ':""88 

\'Tnt'g Pielcr .lohnnnes Clnt•ys onlslag als arnoLt•zorgpr yan de Roomse 

/\mwn \'illl ~inl Kruis «t~lsoo hi) rt•t•cls t•t•nig!' jaarPil hPdl gpfungC'Prl>. 

Ov('[i!,!t'll' was cll' lnak van cl<' armlwzorgt•rs. 111C'I nnnw hel innen 

van clc verplirhiC' hijdrag<'ll. niP! allijcl <'Vt'll prl'llig, zoal~ hlijkl uil dt· 

reclen rlie Frnnçois Pauwpis hij zijn lnalsle \'t'rzoek om nntslng op 7 jnnuari 

1 Tifl opgcC'fl. Tot·n hij hij zijn nll'dt'-nrmlwznrger ;., larlinus de Cnluwt' op 

lwmek was zot! .lacohus I )annsPn lwm I,!Cdn'igcl hC'hhcn «.dal als hiJ op 

sijn hoff qm1m om sijn knt'gl flrlllJ:!t'll lP vorclt•rt•n. hij hC'm nwl sloeken t!ao•r 

(31) HZ : \'rijr· \'. S .. nr. 18·1. fo. IR'iro; nr. 18'i. fo. 20:-\'o: nr. ISG. fo. lt>S1o. 

170rn. 2'131'0 : nr. 187. fo. l.:!'lrn: nr. !HH. ru. IHt\ro: nr. !tN. fn. ll)vu: 
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af soude ~lat>n>. De magistraat had lwm desondanks bevolen zijn werk 

voort lt> zetten. \\'anneer iemcmd hem kwa'lijk zou bejegenen. moest hij 

hiervan hij hen maar Pen klacht indienen. 

Toen in 1787 de Roomse Arnwn van Onze Liew• Vrouw Bezuiden 

ltèn Vrije was ingestt>ld Pil in 1788 de armenpenningen moesten geïnd 

wordt>n. klaagdt> de armbt>zorgcr .Johannes Francis \ Vijffels dat de ge

heele poldt>r schijndt tt>gen hE't aenstellen van rlc>ït aermen in te kommen». 

Daardoor werd zijn positie als armbezorger er rdet rooskleuriger op. 

In 1702 bleef de Roomse ArmPn van Sint Kruis aanhoudend belast 

met de zorg voor het onderhoud van Johanna Do!'sche en haar -l kinderen. 

De armbezorger Pieter Philips moest zelfs een buitengewone taxatie doen 

om de middelen te vinden. Voor het klein getal katholieken te Sint Kruis 

was dit een zeer drukkend<:> last en daarom voor de armhezorger geen 

prettige taak. 

Is hel dan te wrwond<:>ren dat men soms naar middelen zocht om 

er vanaf te komen ? Zo wist Jan de Jager, die op 27 oktobPr 1759 atls 

armbezorger \'an de Roomse Armen \'an Sint Kruis was benoemd. gedaan 

te krijgen dat zijn benoeming werd ingetrokken omda.t hij niet lezen en 

sf'hrijven kon. ofschoon bijYoorheeld voordien in de lzalwllapolder w·r

scheidene mmbezorgers benoemd waren die dit niet konden. Francis Ver

wigl kreeg het op 19 now·mber 1765 gedaan dat zijn benoeming aldaar 

ongedaan werd gemaakt cals te wrre \'an de hand woonende en ook de 

armhezorg~>rsplaats zeer discom·enierencle>. { 32
) 

In het algemeen kan worden gesteld. dat waar er een concreter toe

zicht van overheidswege bestond. Pr o(Jk lwter(• uih·oering van de armen

zorg plaats voncl en dat o\'Pf het geheel genomen elP armlwzor(!ers hun 

taak naar lwhort~n ht·hlwn vr•rv1dd. J'V1e·t name r!P magistraal der stad 

Aarder,IJUrg, clic zich nauwgezet hiPlel aan dt• voorschriften en jaarlijks 

d<· taxatielijst vaststelde. dl' r<"kcning rontroleerdl' en diakem benoemde. 

uitte gedurende de gans<· jH'I"i(J(ll' nogal cPns l'ljn levrPelenhcicl O\'t•r <Ie 

cl iakens. En kPlc• voorhpc•l cl<·n daarvan mogen h il'r \'olgen. 

Bij hPI ovc~rlc·ggen van zijn wkeninl.( eloor .Jan 11ultincl; op )() novemlwr 

1711 w<:rel hij ~voor sijn gecl<ulC rlicnstPn l,cdankt~. Op 4 IIPc<·mlwr 171) 

wercll'rJ .Jun Slork fs. Tobias <voor sijn toPvc·rsigb Pn Pii'IC'r l1ernard 1\o~H 

\'oor zijn administratie lwclankt. Evl'necns werrl"n elP srhPirlt·ndP diakPns 

Pic·IPr Coclc·ny •·n larol,lfs \'ilfl Ste<'nkistl' op I(J rnci 1718 •llf'<lankt \'oor 

1~2) I~Z Vnjr• \', S .. nr. 21(). fn. H'ivn : nr. 102. fn. t(,Owl : nr. )'14. CJ m•·l 17A8 ; 

nr. 22(), 4 ,J,.,.. I 7112 : nr. I '1'1, fo. 27Arn ; nr. 203. fn. 12rn. 
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hunne moeijlem. Op 19 mei 1747 werd Pieter Carré lwdankt \'OOr zijn 
ndministratie. ( n) 

Sommige diakens kre(!en zelfs een pluimpJe zoals Pieter 11-rnard Kilff 

die op 5 februari 17) 1 «\'Oor zijn goede direct ie en administratie> en op 

:26 mei 1732 voor 4'sijn f_!oede voorzorrre (•n administratie) bedankt werd. 

Arnoldus Ar(•ns werd op 21 attf!uslus 1752 bedankt <voor sijne goede 

administratie» evenals Ladewijk Allo op 30 seplemlwr 1754. Pieter de 

Koster, die overirrens later een hoorrlopencl rresrhil met dE' magistraat zou 

hE>hben viel dpze eer hPrhaalde maiPn te beurt. namPlijk op 17 november 

1755. 18 oktober 17'56 en 9 februari 1761, laatstelijk eveneens voor 7Jjn 

«rrehouden rroede opzigl». Op ·1 januari 1762 werd ook .lohannes Jacobus 

Pollet noor zijn administratie Pn gehoudPn goPdc" opzigl hPdankt). 

Een voorbeeld van plichtsbetrachting gaf diaken Johannes Jacobus 

Pollet op 16 december 1771. Op een dag waren Pieter de Zomer en de 

oliefabrikant Cornelis Bankaert bij hem op hezoek. Tijdt>ns het gesprek 

over de Roomse Armen vPrklaarde Pieter de Zomer dat hij de Roomse 

Armen van Aardt>nburg zeer geneg-en was omdat hij er door was groot

!!ehracht. Nadnt hij Pn Bankae-rt al ieder een rijhdaaldt>r als donatie ge

g-evt>n hadden zei hij : «Ik zal den armen nog wt I teen off anderPn tijde 

een goed douceur gt>ven,., waarop Bankaert anh\·oorcldt> : c:Gij zegt zoo 

veel voor den armen over te hehhen. maar zo het waar is Pn j:!ij dal toonen 

wil, levert dan een halff last rogj:!e aan den armmeester in donnatie voor 

den armt>n om dese winter aan de armen uijt te deelen. ik zal u daar \'ull 

agt pond tien schPIIingen uijt keeren om te toonen dat ik ook agtinge voor 

clen Armen hehbe). Pietcr de Zomer nam dil nanhod aan en het werd 

door diaken Pollt•l in dank nwwaarcl. L.'lle<r ;.c heen de Zomer er echter 

spijl van te hPhhen want hij liet niets meer \'nn zirh horen. ofschoon 

Corn<"lis Pmnka<'rl zijn nanbod Ç!Psland deed. Diakt•n Pollet rekende het 

tot zijn plicht dit prohlet•m nan de magistraat \'<ln dt> stad \'oor Ie lt'ggen 

met het verzot>k te mogen weten wat hPm in deze te doen slond. ( ~~) 

Ook van de magi~rnat van hl't \'rijt'. wit•n.; toezicht met name in 

hel midden der 18de eeuw veel mi1Hit>r .;frinQPill \\·as. komt>n wel epns. 

!ewt·denheidslwtuigingBn \'oor. Op 13 no\'t'Jlltwr 1723 wen! Pieter Yan 

dt·n Busschc als mmlwzorgl'T van rlP l~nornsc :\rnwn \'1111 Bt'wesleret•dt• 

henoordPn Sint Pioll'rsdijk lwdnnkt voor I>P\\'<'Zt•ll dit>nsten en op 12 dt>et•m

her 1767 wt·rcl l!'n annzil'n \'nn rit> nftrt•dt>nde mn•lwzorgNs van de Roomse 

(33) GA 
(34) GA 
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.-\rmen ,·an Sint Kruis. tornelis Janssens en t_~uilliame de Smidt. Leslo

ten 4:per missh·e de ontslagene Ie bt>danken \O<)r hunne diemten». 

\\'ilüf vanouds dl' ~:erb•lijke armenzorg \'an T'-liddelhurg ,·olgens een 

vast patwon w·rliep zal de uih·oering daar in het algemeen geen pro

blemen hebhen opgeleverd. Door het gebrek ann gegevens kan ten aan

zien hiervan en ook niet ten aanzien van de Roomse Armen van Eede 

f'en oordePI worden gegevPn. ( 35
) 

Slechte armbezorgers kwamen maar spor~uii~rh voor. Dit kun met 

\Tij grote zekerheid worden gezPgd, want in de regel werd niets opgetekend 

wannPPr alle~ normaal verliep. AllPen wanneer iets fout ging werd dit 

uih·oerig neergepend. 

Naast de twee armbezorgers van de lzabèlbpolder die failliet gingen. 

Stoffel Taalman in 1709 en Lieven De Smit :n 1724. was het eigenlijk 

alleen Jan de Brucker. diaken van de Roomse i\rmPn te Aardenburg van 

1739-174-l die uit de loon viel. 

Jan de Brucker was in 1744 aclministrPrende diaken en was in dat 

jaar md de noordermn n"'rtrokken. Hij had re, .. ·ls in het najaar van 174 3 

rekening en verantwoording moeten afleggen. do.Jch di! was niet gebeurd. 

cwaerdoor de saken vanden Armen ten eenen mrule waren verloopen en 

wrscheijde arm lasten onlwtaelt bleven>. Ook wist men niet hoever het 

stond met de invordering der VPrplirhte bijdragen. Er werd toen een niPU\\'e 

administrt>rendP diaken. aangestPid om orde op zaken te stellen. Dil was 

Pieler Carré. 

()JIIclat er nog andPre rwdileuren WafP11 hPsloof dp rnagistmat elf' 
goederrrt \'an .Jan de Bmcker aan te ~laan. In tlt·remlwr 1744 hlepk hij in 

's-Grayr·nhage lP zitten. Aangezien hem ook da.~r rle grond te warm onder 

dP \'oelf'n was gewr,rclen, was hij onder zeil gegaan op r>Pn schip van de 
Üoslinelische Compagnie. de· Anna, om als assrsle .. nt-lanelmeter naar Oost

Indië te gaan. Toen zijn crc·rlileuren Ie 's-Gr.1\'enhage dit in de galen 

kregen was hij al een t>inrl Wl'(!. Zij slaagclc·n C'f llOf.! in orn hem rnt>t marhli

l!ing van hPt hof van hc>t sc-hip Ie halen. clat al onrlt•r ZPil lag op de rede 

van TPxPI r·n hr·m Ie do,.n opslniten in riP CP\'angcnpoorl in 's-GraYt·n

ha(!c 

I hl r·r •dechts sporaclisr h een sle•f'hlc arrniH'zorger voorkwam wil niet 

71'1/(!Cfl rlat hd JWil Nf.! hoof.! lag. Äillli?C'/.Îell J1cl grootsic rlt>r•l rle·r kal ho

lickr·n lot rlr• ariiPirlr·nrlr· klassP lwhoorelr·. warc·n rlc nrmlwznrgcrs In ele• 

n·gr·l CCII\'Ollfligc mcrJSI'fl. In de stacl Aarrll'nllllf;.! lag het rwil hoger dan in 

rlr· polrl,.rs ornrl;d rlilar ook vr·rsclwirlr·ru· l,nr,~ers woonrl,.n Pil Pr in elP 

( )'j) RZ Vrije• v. S.. nr. 1 f!f). fo. 171Jro ; nr. 2fi"l, fo. ï1. 



regel de meest geschikte personen \'oor werden genomen. In de perioden 

clal er in de polders get>n katholieke pachtboer .. n waren. moe~t men daar 

naar arbeiders, srhaapherdNs en dergelijke ctitzien. Zo kwnm het dan 

ook dat geen der vier armbezorgers van de lzah.:"Jiapolder die tuss~>n 1717-

1735 in functie waren kon lezen of schrijven. Van deze mensen kon men 

~-Iechts een eenvoudig beheer verwachten. ( 36
) 

Er is sleehls één geval lwkend waarin e(-11 diaken pertinent bleef 

weigerm aan de uil\·oering van door de o\·erheid gegeven orders gevolg 

te ge\'en. Dtt geval deed zich voor in 1766 in dt:: stad Aardenburg t>n het 

lijkt erop dat het ook een krachtmeting is geweest, een poging van de 

F(oomse Armen aldaar om meer zt>lfsta.ndigheid le krijgen hij dP uitoefe

ning van haar laak. V oor de hetrokken diaken Lul het ewnwel narp ge

volgen. 

Cornelis Planqueel. een katholieke smidsknecht. had op 8 maart 1766 

zijn been gebroken en «vermits door den Roomsehen eliaeonen na denst:'h·eP. 

niet wierel omgezien» was hij op order van burgemeester Jacobus Christi

aansen verzorgd en door een chirmgijn gPhoipen. De Roomse Armen 

kreeg daarop de rekening gepresenteerd ten :wdrage van E 6.7.8. voor 

2 maanden oppas, ko~tgeld en lijnwaard. met dP aanmaning <hij \'erctere 

voon·allen die hen ambtshalve aangaan wat heter te \'üorsien en toesi!lt 

te nemPin. 

De u·kening bleef echter ,mhetaald. zodat op 22 seplemlwr 1766 Iw

> loten werd de adminislrercndt' diaken Piete-r elf' Koster aan te zeggen. 

nlat dt' magistraat mPl elP uijtterste surprisse en ongenoegen dt•ssplfs diso

lwdienl ie ..... heblwn verstaan>. Er wPrd mei strPnge ~traff en ~eelrPigd. 

Pieter elP KostN, een der weinige katholieken die het huq.wr~rhap 
bezat. wrsrheen op 20 oktolwr 17h<i voor het collt>ge en heloofde de 

tedPnen op te !,!c-•vpn wanrom hij weigerdt>. I )eze redenen. die f'rhter nif't 

nadPr CJrnschreven werden. hlc-ke-n voor dP ma~Istraat cni!'l nllt>en insuf

firanl. en onvoldof'ncle maar zelfs met een voistrektf' loeschrij\·inp-e van 

onvermogen aan de rnaJ!istraat aan e<•nig op of toesigt O\'f'r hunne-n armen 

tP kotmen of mogen nemen>. In feitP kwam lwt t'r dm op nf'er dat clt> 

armhezorger vond cl aL zij hem daartot' niet konden vPCplicht en en zich 

niet met de zakPn van df' l~oomsP Armen mochten lwrnot>ien. I lel ~tack 
hestuur achtte dJI in strijd m0t dP r<•solttfip van dt· Statc•n-GenPranl. 

Op 8 !lf'CL'tlllwr 17Cîh \\'Prei hPrn staandt> elP n•rgndt>ring nogmanis 

afgevraagd of hij elP rt'kc'ning wilclt' \'nlcloen c•n toen hij clit om dt>zelfdP 

131J) RZ : Vrij<' v. S .. R!'sol. pnssim: nr. 180. fo. 103vo: nr. 186. fo. 1-l·lro. 
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red .. nen bleef wl'igeren. werd lwm wegens zijn ongehoorzaamheid en lang

durige tegenkanting het burgerschap ontnomen en werd hij van alle voor

rt'('hten daaraan n·rbonden \'en·allen \'erklaard. TevPns werd hij gegijzeld 

en door ~ 's heren dienaar> naar de herberg «Het ~'apen van Zeeland> 

gebracht. waar hij op eigen kosten moest blijven tot de rekeuing was be

taald. 

Drie dagen later kwam de toeziende dia!.;en .Johannes Hanssens in 

de wrg'adering van de mal!istraat en legde het bewuste bedrag op tafel 

met wrzoek zijn collega wij te laten. Dit geschiedde «na aan Jenselven 

scherpelijk te hebben aangerecommundeerl van zig in het toekomende voor

zigtiger te gedragen en onse bevelen met exaclitude te gehoorsamen». De 

kosten \·an gijzeling kwamen volledig voor zijn rekening. Hii mocht ze niet 

ten laste van dt:> R.oomst~ Armen brengeiL Daarna kreeg hij zijn burger

schap terug. 

Deze eerste poging tol een meer zelfstandig optreden van de Roomse 

Armen \'itll Aardenburg was dus op niets uitgelopen. Een tweede poging 

had al evenmin resultaat. 

In Aardenburg was O\'erleden een zekere Anthony l'lonsré. Deze 

had geen bekende erfgenamen nagelaten en er was ook geen testament van 

hem bPkend. De RoomsE' Armen had zich de afwikkeling der nalatenschap 

aangelrokken omdat men vermoedde dat er meer balen dan lasten waren. 

Diaken .Johannes Jacobus PollP~ werd daarom cp 9 mei 1768 ter wrant

woording geroepen, omdat dit zonder schrifteliJke toPslemming van de 

magistn1dt was 17eschied en de ()\'erledene nimmer door de Roütnsc Armen 

was flnderhouden. Ue di<tken verklaarde dat burgciiH'Psler .Jacobus 

Chrisli<JansPn, rjie ter V!,rgaderir.g niet aanwezig was. l'r vanaf wist en zijn 

t(wstemrning gegen·n had 

De magistraal W<.Ls \'(·rontwaardiwl over c!It Pigenmflchtig optreden 

van dP burgemeester. die volgens hen zijn hoekje le builen was gegaan 

door op eigen houtje :wnrler \'oorkennis va11 l1<'l collepe loesiPtntning t'll 

ordf>rs Ie gevPn. Volgens de stedelijke wet moes! de magistraal de af,,;k

kPiing rJr,r nalatenschap regelr·n wanneer zich geen erfgerwmPn aandienclen. 

I )c l~oorr1~C' Armr·n lll'>chl e-r zich rlus niet nH N rnr'!' l1emoeien. In dr· 

volgr.-rulr· \'Nj.!adt·ring vt·rk'laurrle hurgcnH·I·stcr Chrisliann~Pn !>VPnwr·! rial 

twtaeer1 cle eliaken in ZÎJII afwco;righcirl gez~rl hwl gc•lwr•l lwzijcll'll rlr• Wuar· 

h~-,d was r·n hij nooil trw,tclllrning hncl gegr·vr•IJ. (:Ir) 

I 37) C ;A : l~•·•ol., I 1, juni, 22 ~"fit.. I), 20 okt.. 1. H, 11 rlec. 1766. 1!, 10, 16 ml'l 
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/let weigeren van o~tdersteuning. 

Aän de armbezorgers was de beoordeling evergelaten of al dan niet 

ondersteuning volgens de normen van die lijd moest worden verleend. 

\Van neer dil' werd gewei~;erd of nagel alen kon mf'n bij de betreffPmle 

overheid een klacht indienen en om voorzienin~ vmgen. 

Bij de armbezorgers die via een verplichte hijflrage Yan de katholieken 

aan hun inkomsten moesten komen, dient erm1·e rekening le worden ge

houden dat zij noodgedwongen. om wcerslamlerl te voorkomen. als alge

mene regel moesten aanhouden : elP bijdragen Yan de inwor.ers <'n dus 

het lolaal der uitkeringen aan de armen zo laa!! mogelijk houden_ In \'f'f

srhiHende opmerkingen \'all de toeziende instantie komt dit ook tol uil

drukking. 

Zo meldt de pensionaris van het Vrije op 27 april 1790 dat hij de 

rekeningen van de Roomse Armer. Yan de lzalwHapolder en Sint Kruis 

met alle mogelijke accuratesse heeft nagezien en in orde bevonden en 

heeft ;.{econslaleerd dat het beheer dt·r armenpenningen naar behor«:>n en 

met de wreisle zuinigheid heeft plaats gemnden. Twee jaar later. op 

3 rnaart 1792 wordt bij de controle van de r«:>kenmg Yan de Bewestereed('

polder benoorden Sint Pielersdijk verklaard. dat .o:geer.e ro~ten Yan remar

que waertn voorgekomen» en dat bij hel dcwn der uilgaven de \'t:'Teisle 

~paarza<unheid was betracht. 

Dergelijke opmerkingen Yan zuinigheid en spaart:aamheid illuslrt>rt'fl 

de geest waarin de toepassing Yan de ondersteunin~ plaats Yond. Alleen 

in strikt noodzakelijke gc\'allen mocht iets helaalti worden. 

Naast het Wt>igeren Yan ondersteuning, het ualaten van hulpH·rlening. 

het afschuiven van armlastigen naar een andett• in~tl'lling t:'ll hl't gPn'n 

\'all Ie Ja ge uitkeringen. die daanül \'OOI'tYioeidvn. gt•iwurrlt' het ook dat 

sommige armbezorgers nid t•rg happig waren om l'en borgtocht ilf te gcvt'n. 

J:D llltWSl de lllilgislraal \'illl hol \'rije op 3 oktoll':'r 1793 ,(<' hoofctmnn \·an 

Den Hiezen gelasten en'oor te zOJgt'll dat de ffi()J1lSl' nrml)l'ZOI'Jcr alda<~r 

een borgbrief \'l'rslreklt• aan Jacolm \'i lil /\ntenhu\ <'11. <lie \'•\11 plnn was 1t' 

trouwen met I )uvid de \Vindt• uil /\anlenhurg l'll aldaar wilde g.tar1 

wonen. Evenzo Wl'igt'rde clt' rooms<' armhezor:~~r \'an B<'\\'l'slcrl'e<k <'l'll 

horglorhl <HUl .Johannes Houwens <li<' md zijn \'Touw Enll'ljann l\laj<utr<l in 

mei 17()3 in Sluis was kom<'n \\'Onl'll. I lij lll<ll'~l op 8 juni 17ll) d<Hlr dt• 

magistranl \'illl het \'rije tol ufgiftc \\'(ll'd<'ll U<lllgcmanrHI. (:'N) 

( 38) RZ. \' rlje v. S., nr. 218. fu. 157vo. I r;~ro ; nr. 2..!0. 3 muurt 17ll..! ; 8 juni, 

5 okl. 1793. 
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\'oor al de Roomse Armen die onder het \ 'rije ressorteerden weigerdt:>n 

nogal eens een uitkering. Ook komt het nogal eens \'oor dat de armbezor

gers zich niet erg bekommerden om de noodlijdenden m gelm·kkigen, maar 

meer orn de \Taag- of zij wel Yerplicht waren om hulp te \'erlenen. Daar

naast is het OJ}\·allend dat gedurende hl:'t tweed~ kwart van de JSde eeuw 

weinig aktiviteit op het gebied \"an dl:' annenzor~ wordt geconst<tlel:'rd. 

In ge,·a:l van klachten besliste de magistraat van het Vrije in de regel 

dat hulpverlening moest plaats vinden. Alleen wanneer kon wotden aange

toond dat er gegronde redenl:'n waren om het 1o1el te doen werd daun·an 

afgeweken. 

\\'ij gewn hier een aantal Yoorbeelden van weigering. waarbij het 

niet onze bedoeling is om volledig te zijn. De talrijke gevallen geven een 

kid hoe het soms met de hulpverlening gesteld was en ten·ns van het 

moeilijke !even van een \Tij groot deel der katholieke bevolking in die lijd. 

In een bonte schakering trekt dl:' ellende aan ons oog voorbij .... 

i'- latje Pi eters. wedmve van Pv.ulus de Mo:enaar. wonende in de lza

bellapolder was door ouderdom en zwakheid niet meer in slaat om aan 

de kost te komen. Zij wrklaarde in december 1719 dal zij «Van haer selfs 

niet had om van te leven nogte verder onderhoud van haer kinderen 

creeg:.. 

In januari 1726 waren in de 1zabellapolder <.Ie vrouw en een kind \'an 

een arheider. die bij .Joris van Schaffel inwoonde, in de fl:'lle kou van 

gebrek geslorn•n. terwijl cle man .die ook ziek lag, armoede leed, zonder 

dat de armbezorger Lieven De Smit er naar had omgeh·ken. Dil had nog

al W<Ll opschudding VPrwekt. zodat (Ie magislractt Yan de stad Aardenburg 

zich ermee bemoeide. I lij nam claaro\'l'r contact op met elf' heren \'an het 

\'rije om derj:l'elijke betreurenswaardige \'oorvailc'1 in de toPkomst Ie voor

komen en ook omdat de armhezorJ.ler van cle lzal.ellapolder nalatig was in 

h1·t afdragen van de verplirhte hijdragen uil d,. poJd,·r aan elP Roomse 

.'\rmen van AardPnburg. 

I )e hoofdman .loos l\1arhit·lsPn en rlc· ar11dwzorger Lieven I )e ~mil 

wcnl1'n door cl,~ rna~-,ristraal van het Vrije gehoo1d. /'ij V!'rklaunlen dat Pr 

Hl 1725 I!CCfl kal holicken wan·n in rlr• lzalwllapoldl·r rl1e ids kond<'n hij

rlr;JI!t'll aan rl1• l~oomst• 1\rm<."'l. /'.iJ ha.cl1len rle man wi<'ns Yrouw Cll kinrl 

(,Wslon•t•fl wart•JJ. Lieven l~riiSf'f' en .Joris vatJ Sdwff~l <li<' ook zijn vrouw 

w:rlr1ren harl. rnecgelmwhl 1'11 rlic Vf'rklumrlt•fl olal :11j O\'l'r het ond(•J'houd 

niel le klai!Cfl harlrlf•JJ. Tor·n zij ,.,. hun \'fOII\\'1'11 mol rlp pokken lngl'll 

war,.n l'ij tloor rl" hoofrlrrfiill l1ij wie ziJ wl'fkl<·11 geholpelo Willllll't'r zij iets 

IIIJrlil.! llilrlrlt·r• f'/1 l'.ij konrlf'IJ koffl!'ll al.~ hei lwn klil'frl,,. I )c i\arrii'JIIHJI'I-(SP 

\/rdTiN I .aurt•ns :"-lir·hiel Ne"wdH_·er trok rl,.zr• v,.rkl.tringon 1'\'l'tl\\'('1 i11 

IWiJf,.J. 
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De hoofdman en de annlwzorl.(er verklaarJPn ook. dat zij iu de lza

lwllapold<·r geen armen oJHierhielden maar die wegzonden, zoals onlangs 

met een arbeider van de procureur de 01uinck was geschied. De hoofd

man kreeg ordracht om alle katholieken die nid \'an rle Roomse Armen 

leefden le taxeren. hoP eerder hoe beter en Lie\'en De Srnil werd gelast 

die penningen in le vorderen en aan de Rooms•? Armen Yan Aardenburg 

af te dragen. ( :no) 

Eind oktober 1735 ·was een \Teemdeling LieL Yan zijn werk biJ l.lzen

d ijke te Sint Kruis aangekomen en had daar or de hof stede ,·an Pieler 

Heun geslapen. De dag daarop was de ziekte en,!er geworden en Belllo had 

daan·iln kennis gegeyen aau de roomse armhezoq?er .lacoh F.lewout. Deze 

had geantwoord dat hij hem maar moest Yerzorgen en de chirurgijn moest 

halen wanneer dil nodig was. Toen de chirurgijn verscheen was de zieke 

niet meer in slaat om medicijnen te gebruiken. Kort rlaaror. op I noYem

her 1735. was hij geslorn"'n. Toen Pieler Beun d1L aan .lacoh Elewout had 

laten ze11gen had deze geweigerd nlaer Yerder nu om te sien:. en de hoofd

man van Sint Kruis Jannis Aartsen had de 0\'erledene doen begran•n. De 

magistraal van het Vrije besliste dat de kosten moesten worden gedragen 

door de hervormde diakonie omdat het hier een ,·reemdeling hetrof. 

Eind januari 1741 was Bartel Amara, 13 jaar oud. wiens moeder 

kort Levoren overleden was, hij zijn broer Anthony. cliP knecht was hij 

Marcus Delmare. in de BewesiC'feedepolder hcnnorciPn Sint Pieter~d,jk 
komen WOJWIJ. De l~oomse Armen weigerde he111 te ond<:>rhnuden. zodat 

mmbezorger Andri<:>s van I lolmen zich daaron·r hij de maQistraal van het 

Vrije moest komen verantwoorden. Omdat de l1roer hel ho<>dellje Yan zijn 

moeder had verkocht. meende de armbezorger niet wrplicht Ie zijn de 

jongen te onderhori<lt·n. De beslissing luidde dal tlt' ophreng~t Yan cl<' 

hoPdel aan de nrmhezorper moesl worden afgedwgt'n en de jonQt'n werd 

uithesleed. 

( )p de hofstede \'Hil /\driann ContaJd in dt· lzalwllaptlldt·r was in 

seplemlwr 1751 een vreemde kalholi(•ke wouw owrlnlen die t'l'll kind had 

ar'hlergclaten. Toen de WOll\\' nog zi<·k was had Cnntrml dt• Roomse 

Arlllen van rle lznlwllapoldt'l \'<'rzochl in hnnr Olldt·'rhoud ·te Yoorzien e11 

loen ze geston·en was veJ7.orht hanr lt' IH'I-!fil\'l'l!, doch die iit<lelling ha<l 

<'l'll en ander gew<·igerd. Op o1der \'illl d,. mn~Jslm<d \'Hil hl'l \'rije hnd 

C'ont<mt lotliJ rit• \'WIJ\\' dol'n hq!l'il\'l'll en d,, kosten Y<Ul tiP lwgrafenis 

(3•>) HZ \'rijP v. S., nr. 2·1·1. dt•c. 171'1 ; nr. 2·lr;, 21J jnn. 17211: nr. ~~~. fo. l(lro 

20. 2ivo, 28ro. 

GA : Rcsol. 21 jnn. 172ü. 
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betaald. De Roomse Armen werd nu gelast t•!ll df' gemaakte kosten en 

het onderhoud van hf't kind Yoor zijn rekening Ie nemen. ( 10
) 

0len kan ;;-.ich niet i.lan de indruk onttrekken dat na het in werkinr~ ,.., 

treclen ,·an het reglement op de roomse annen in 1757 bij alle drie de in

,.-tellingen die onder het \ 'rije ressorteerden. die van de Bewestereedepolder 

benoorden Sint Pietersdijk. de lzalwllapolder er1 Sint Kruis. de tendens 

naar Yoren treedt om bewust hulpYerlening te weigeren of na te laten. om 

daardoor de uitgaven zo laag mogelijk te houden. I-lier prevnleerde de 

matcriële en niet de socrale kant van de zaak. 

Opvallend is daarbij bo,·endien dat het hier vooral de Yreemde ar

beidskrachten zijn. veelal van \Vaalse origine. doch dikwijls geruime lijd 

m de stwek woonachtig. waarbij zich moeilijkheden voordoen. 

Op I 0 september 1760 kreeg de hoofdmart \'an de Izabel! a polder 

be,-el om de roomse armbezorgers aldaar opdmcht te geven zich ten 

spoedigste naar de hofstede van Salomon f\ lasdé te begeven om daar zorg 

te dragen ,·oor de kinderen \'an Leenaert vande Neste. 

Op 18 december 1762 kregen de armbezorgers van de Bewestereede

polder benoorden Sint Pretersdijk opdracht om in het onderhoud te voor

zien van f'laria l'vleuleman. huisvrouw van Benedielus de Grave, wier man 

was weggelopen en haar in uiterste armoede ITit'l twee kinderen «en nog 

bovendien beswangert sijnde) had laten zitten. Toen zij in juni 1763 bij 

haar broer .lau Dllooge in de lzabellapolder w.ts ingetrokken om daar te 

bevallen. moesten de armbezorgers van Bewe~lereedf' opnieuw worden 

uanaemaüii('J om in het onderhoud \"an haar en haar kinderen le voorzien. 

Begin december J7(J2 was Louis du Porey met zijn huisvrouw van 

Cadzanrl naar Sint Kruis komen wonen. Nu was de man in februari 1703 

ziek geworden en daar ze geen inkomsten hatlden was alles opgeleefd. 

zodat ze gebrek leden. E1·n verzoek om ondersteuning was door de Roomse 

\rm1•n gPweil!erd. Ook de lussenkomst \'üll de honfclrnau Pieter Heun. 

lot twet~maal toe. had geen n·sullaal opgelevt•nl. Dt· armbezorgers vorder

den een attestatie. ofschoon gel,leken was rial rlPzc mensen gedurende de 

twl dat zij Ie radzand hadd(•fl gewoond. hun urnoenpenningen hadciPn lw
bmld 1'!1 lJinnen dP jurisdidi1· Vélll het Vrije van Sluis J,:(cen atleslatie ver

t•ist wa.s. wanner·r rrH.lli vmt het ene onrll'ftlt·l·l rt<wr het anderl' verhuisde. 

J),. mag;istr;HLI van het \'rijc lwlltigrlt· op lh üpril lil>) zijn nti~IlOl'j..!<.'ll 

a;ut rJ,. roornsr· ilfrnlw:~orgPrll 1'11 gelastte lwn ,J,•zc !!''l>r'·kkigen Ie lH"Ipcn. 

Trwn rle rrtilll ('flij.!e lqrl lat<.,. f,.n huize var1 J>ieler Bigorl1 <in rll'!l Tutjllll'· 

1·111) Hl. \'rijt• \', S .. nr. 1'12. r" I11JV" . nr. '217. I f,·br 1711 ; llr. I'JI. fu. 7'1. 



laar:. op het grondgebied van het graaf schap !' liddelburg was komen te 

O\'erlijden, «zijnde op WC!.! geweest om na het hmpital lot Brugge te gaan 

en niet verder konnende komen>, werd de armbezorgers opgedragen voor 

de begrafenis te zorgen en de gemaakte kosten te l•etalen. 

Aan J'vlarie van der Eek. die door ziekte Yan haar man niet meer in 

slaat was «om de kosl le winnem werd door de Roomse Armen van Sint 

Kruis in oktober 1763 onderstand geweigerd, nietlegenslaande zij al 20 jaar 

het armengeld f.ad betaa•ld. ( 41
) 

Op 1 augustus 1767 moesten de armb~zorgers \'an Beweslereede 

worden aangemaand om .Jan Roussel en zijn wouw, die beide ziek waren 

en te zwak om te werken, van het nodige le voorzien. 

En·neens moesten de armbezorgers van Sint Kruis op :2 den·mber 

17b8 worden gelas,t hulp le verlenen aan hel gezin van ]\!aria Elisabeth Du 

C:lou. huisvmuw van Jean Rabaste. \vier man in augustus ziek was ge

worden en naar hel hospilaal le Gent was gebracht en die nu. zelf zieke

lijk zijnde, voor haar twee jonge kinderen de kosl niet kon verdienen. Zij 

woonden illl 15 jaar in de streek en hadden. gedurende al die lijd het 

armengeld betaald. 

Voor de arbeider Pie1re Gorin moesten na lussenkomst van de hoofd

man Lieven Buerman in juni 1770 de kosten van alimentatie Pil n·an 't cu

rerem door de Roomse Armen \'an Sinl Kruis worden betaald. 

Fleunx Ie Turcq had in seplemlwr 1770 ;-ijn c1rm gebroken en was 

daardoor niet in staal om in zijn onderhoud le voorzien. Na een vruchte

loze opdracht nm hoofdman Rosseel was lussenkomst van de magistraat 

van hel Vrije nodig om de armlwzorger \'all de hahellapolder voor onder

steuning le doen zorgen. 

De vrouw van Pieler van den llouwe. arheicler op elP hofstede van 

Stern aan de Goodsvliel. diP daar al 'ier jnar \\'oonde en am1engeld had 

hetaald. was in juli 1770 komen Ie owrlijden en hij \\'a~ nwt twee kin

cleren zondPr geld hlijven zii!Pn. I lij had de doodskist heskid op ht>lofle 

\'Hn de roomse armbezorgers vnn Sint Kruis dat zij die zouden lwtalen. 

rloch loen de grafdelver een l>orgsom <'istc \\'l'i;.:!erctt•n dl' armh!'znrger~ dit' 

te voldoen. Zij moesten daama tol lwecmaitl toe worden gelast rit• clood~
kist Pn rle r<hirurgijn te betalen. 

Pierre I ,amiau had in de slrt'Pk gcwerkt <'11 stond eind no\'<•mlwr t :-7 I 
op hct punl naar zijn gl·met,nle van herkomst lt' \'t•rlrekken toen l'ijn \Tom,· 

onderweg ziek wcrrl. Zij lag op dt· hofstcdt• van haar I ,ako in rit' lznlwllil-

(·11) RZ : \'.rijc v. S .. nr. 2·18. 10 st•pt. 17W. 18 ,l.,c. 17!1..!. Iu nprl\. ti mrl. 

7 juni. ·I okt. 1 71>3 : nr. 80, I éi npril I 7!13. 
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polder zonder dat N iem<md naar omkct•k en ze hadden gf:'en middt:>len 

om in hun onderhoud te voorzien. ( 12
) 

Op .29 september 1773 had .Jan Baplisl Quataart een arnH:' arbeiders

Houw die op zijn hofstede geston·en w~s laten begraven en voorlopig de 

kosten hetaald. doch de Roomse .'\rnwn van Bewe~tereede weigerde hem 

die kosten terug te betalen. 

~ lariil Pauwels ,·erzoch! in novemlwr 1773 aan de Roomse Armen 

van Sint Kruis om steun omdat haar man. Philip Emme, ziek was en zij 

geen inkomen had. Er gebeurde echter niets zodat zij hij het \' rije om 

\·oorziening moest nagen. 

Op 3 rwvemher 1778 moP~len de roomse hrn;bezorgers van Sint Kruis 

worden gelast Je o\·erledenc Pider Auhaud te doen begraven. 

Jacques Boyer Ie Oieu wonende te Sint Kruis was tot armoede verval

len en door ouderdom niet meer in slaat zijn brood te verdienen. Hij woon

de m maart 1783 al wie jaren in de sireek en had steeds zijn armengeld 

betaald. Toch wei~erde dP Roomse Armen van Sint Kruis hem ondPr

~teuning en moest weer gt'dwongen \Vorden. 

Eveneens te Sint Kruis klaagde Basliaan Commodo in mPi 1783 dat 

hij onderstetmin~ behoefde doch dat die hem werd geweigerd. ( 43
) 

De armbezorgers van de lzalwllapolder mneslen in december 1785 

en januari 1786 herhaalde malen worden aangemaand om ondersteuning 

te verlt'rwn aan !'!aria Carlon. Zij was door Cètl ongemak a<m de benen 

sinds juni 1784 niel meer in slaat om le werken en moes:l daurom uil de 

poldc·r. waar Zl' hij Ary Roseleur had gewoond. vertrekken. Eerst had ze 

hij een ovm gewoond t'll claarna bij de chirurgijn .I.B. (/hnijs te l'locrkt·rke. 

Die harlriPn haM zolang onderhoudc·n. Aange;:icn zij !en einde raad was 

wendde· zij zich lot de mil~,.rislraat var1 het Vrije. Omelat zij in de lzahella

polclc·r ~phoren was moest cl(' l~ooms<· Arm<·n ;.idaar ,1,. ko~!f'n van frnder

hourl c·n dc~ ko.;len \'ilfl cle chirurgijn he!al<~n. 

In april 1788 la~ .laroh Slai,IJilard rncl zrjr1 vrouw ziek op de hnf

,.tt'(le van hoofdman ll<'llrlriks lP Sint Kruis. I),. Rooms<· Arnwn ald"ar 

I rok zirh rlc· :~~aak niel aan omelal men van flll'lting wa~ dal de I~ oom se 

Arrrwn v<m Croerlc rlil maar rnocsl rlcwn. I),. l!m,fclman krc·Pg l.o<•n op

dwdd rio· armlwzorgt·r, I<· r.wla~lcn clie lwr.;o11eoJ me! hun kindt·r<·n vnor

lopif.' Villl 111'1 noclrg" Ie voorzwn. lerwrd II<HI<·r olldt·r:rochl :rou w(lrcle11 

fen laste Villl W!'lke in~!ellin~ clc· kosle11 zoucle11 korrwn. 

112) 1~1. \'nl" v. S .. nr. 21'l, I HUil. 171>7, 'l ,,,., .. 171>1-i. lti juni. '21 jult. 11 ~~pl.. 

211 okt.. ) nov. 17711. 211 nov. 1771. 

I IJ) l~Z \'rif'' v. S .. nr. 21H. 12 okt. 2:0 nov. 177i. ) nov. 177H. I 111a11rt 171::l3: 

nr. 212. f,>. 2)1Jro : nr. 2 1'1, H/ I I ru11nrl. r, rud 171:!). 
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Uit dit onder:wek bleek. dat .lacob Slabh.1ard slechts tweemaal h<td 

bijgedragen aan de Roomse Armen van Groede, nameliJk in maart 1786 

en o1ktober 1787 en dat hij in februari 1788 YÓÓr dP nieuwe ronde van 

maart uH Groede was vertrokken. I-lij had echter nimmer in Groede een 

vaste woonplaats gehad maar had steeds rondgezworven. De magistraat van 

het Vrije besliste nu dat de Roomse Armen van Sint Kwis op zijn kosten 

dit armlastige gezin van het nodige moest voorzier1 ( 14
) 

In november 1789 lag in de schuur van de weduwe var1 ~ !irhiel 

Zonnevylle te Sint Kruis een vreemde man ernstig ziek, van iedereen \'er

laten. De roomse armbezorgers van Sint Kruis. aan wie dit was gemeld 

omdat de man katholiek was, trokken zich de zaak niet aan. eerstens om

dat de hofstede van d~~ weduwe Zonnevy!le. alh::>ewel gelegen op de paro

chie Sint Kruis, onder de jurisdictie van ;".1idddburg \'iel en ten tweede 

omdat het hier een vreemdeling betrof die nimmer een bijdrage aan de 

Roomse Armen had betaald. 

De magistraat van l\1iddelburg kwam tu;;~enbeide en bf'toogde dat 

de verr,lichte bijdragen loch voor heel de parochie Sint Kmis golden en 

dat <het niet christelijck en is dat men onsen e\·enmensch op soo eene 

hulpeloose wij se sou de laeten slen·en». De magistraat van het \ 'rije ge

lastte de armbezorgers daarop te zorgen dat cte ongelukkige intussen niet 

van gebmk zou omkomen. 

Het volgende f]eval geeft een duidelijk beeld van de situatie zoals die 

toen te Sint Kruis was. 

In december 17lJ 1 klaagde Johanna tv1aria L )ossche. weduwe van 

Pioler Kousem~tker. dat ofschoon ze al 5 jaar onder Sint Kruis had ge

woond. de roomse armbezorgers Wl'igerden iets \'oor het onderhoud van 

haar vier kinderen te geven. omdat zij nouil een bijdrage aan den anne had 

betaatld. Oe hoofdmarmen van Sint Kruis Johannis 1-lendriks en Aarnoul 

Zonnevylle verclPcliqclen dit slanelpunt door le zeggen, dat ze nooit op de 

lijst V'an de RoomsP Armen had ge,.laan en door de armhezorl,'ers nis 
\'l'eemcleling werd aangemerkt. Ze had ook geen \'üsle woonplaats mdar 

woonde in een keet. Wanneer de Roomse t\rmen nu al kladgt dat hij nid 

toekom l. hoeveel groter tekort zal l'r dan niet zijn üls hij deze last er nog 

l1ij moPt nemen. Er zijn pr nog op de parochie die op dt lijst vtm de Roomse 

Armen slaan maar ni0l willen betalen, aldus de hool'dnHmnen. llt"' :tou 

heter zijn dat er strenger werd opgetreden tegen de mens('n die nid wil

len betalen en die, wanneer ze lol armoede komen te \'ervallen. to<'h \'Ril 

de Roomse Armen willt'n profileren. 

(·H) HZ : \'ri)<' v. S .. nr. 2·1'J. 2'J nov. 178'3; nr. 2'30, 13/17 ,l,•c. 17~5. ~ 

10 jun. 171:\ó; nr. ::nl. '3. t::! uprll 1788. 
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Toch moesten Johanna Dossche en haar Yier linderen op last van het 

\Trije door de Roomse Armen Yan Sint Kruis worden onderhouden en dit 

was \'oor he-t kleine aantal katholieken aldaar een drukkende last. Men had 

al een buitengewone taxatie gehouden en zij had in december 179'2 een 

bedelbrief gekregen om <bij de goede ingezetenen haar nooddmft te mogPn 

\Taegen:.. De Roomse Armen Yond er iets op : verdere:- ondersteuning werd 

~eweigPrd omdat haar oYerlt>den man afkoms,tig was uit Sijsele en zo zei 

men : ze moest daar maar ondersteuning vragen. Occh ook daar kwam ze 

Yan een koude kermis thuis. want ook de dismeester van Sijsele. Pieter van 

Loo. weigerde ondersteuning. T enslot>te besliste de n.ugistraat van het Vrije 

op -1 mei I ;-q3 dat de wed mw. aangezien ze niet in staal was om voor zich 

en haar -1 kinderen de kost te \'t>rdienen en ze reeds verscheidene jaren te 

Sint Kruis woonde. door de Roomse Armen daar blijvend moest worden 

onderhouden. ( 45
) 

T egenoYer de vele gevallen van weigering of het nalaten van onder

steuning in het gebied \'an het Vrije. mom! te Sint Kruis. zijn er silechts 

weinig hekend Y()()r het gebied van het graafschap ~1iddelhurg. dus Heille 

en Eede en de stad Aardenlmrg. Toch kwamen die ook hier voor. Het 

zou abnormaal geweest zijn als het niet zo was. Da<-~rom hier slechts enkele 

Yoorbeelden. 

Pieternella Douw klaagde op 11 december 1713 bij cle magistraat van 

de stad Aardenburg dat de Roomse Armen haar geen zeven gulden wilde 

hetalen voor het ondt>rhoud van haar broer die zijn been gebroken had en 

~ ficht>i Pahy klaagde dat zijn arh terstalligc weekgelden niet wenlen be

taald. 

De roomse armlw7JOrgers van Eede weigerdm in april 1725 een ar

bPider die in de Oost·hoPk was owrleden Ie her..>Ta\·en omelat dit gehied niet 

ondf~ de jurisdictie van Middelburg vif'l. NiettemL1 werrlen zij door de 

magistraat van het Vrije gela~t dP man op kosten \ an de Roümse Armen 

\·an E~dP Ie doen hegraven. Wanneer zij van n'Pning warPn dat die 

kosiPn rdel voor hun rekening kwamen konciPn zij clil mei n·drmen ornkleecl 

aan het ooilege voor!Pggen. clal rlan naar hevincl \'éHl Zilken zou heslissen. 

Op 12 seplr·mlwr 1710 kn•gc·n clc· cliakC'Ils vnn cle 1\oomsP Armen van 

Aanlt·rd!lrrg van rlè m<q:.!islra,l'l dc·r stilrl oprlracht O'Tl in het nr.derhoud te 

\'f){•rzien van rl·~ kinriPrr·n van .lnn Bnplislc SinesauL /':ijn weduwe was 

uit dr· slarl v~>rlrokken Pn ml'll wist niet waar ze zirl• ophield. 7.P har! de 

kinriN•·n aan hun lol ovPrgelatc•r• en clie liPpr•r• te- lwflr·IPn langs clt> hui7<'n. 

I )e rliakr~r•s rnoPsiC'rt levl'flS lr;whiNI 0111 haar op Ie <11on·n. TnPn d .. vrouw 

141} R/. \'ril" v. S .. nr. 8'1. 'J nov. 17811; nr. 218. fo. 73ro. 711 ; nr. AO. 

2r. cf,.,.. 1711 I : nr. 220. ·1 ,J,.,., 17'12 : nr. 2'i2. ·1 m<·l 17'1l. 
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op 2ü seplemlwr in de ~!ad was l«'ruggekeerd werd ze door elP magistraat 

(Op het aleierscherpste aaugesPgl op suleken wijSf• haPr niet 10f'f'f uijl rif• 
slacll te apsenteren of dat mei haPr op een andPrP mnnierP sal WPTflf'n ge

handelt». 

J{)nnnes Verslra<>te dre te lleille woonelP klaaQde op 28 januari 1783 

clal hij zich mei vrouw en kinclerPn in uiterste arrnoPrtc~ he\'ond. In \'t'PrtiPn 

dagen hadden zij geen boter. vel {)f vlees gehad en ailPen droog brocxl ge

gelen. Nu kondf'l1 7'e zelfs geen hrood meer kopc11 en ze hadden geen 

hmndhoul meer om zich Ie verwarmen. Aan de disrnf'esler Jan Francies 

van Leeuwen had hij ondersteuning gevraagd. doch die ha cl gezegd dat hij 

niets mocht geven zonder toestemming van de opperdismeester van ;'Vlid

clelhurg. Die weigerde omdat V PrslraPIP te l' laldeger.1 gehoren was en daar 

geholpen moest worden. De rnagistraat van het \' nje trad hemieldelend op 

om te zorgen dat «clat huishouden door eenigen onrlerstancl mogen lwhoed 

worden om van gehrek te vNgamn. 

De dismeester van l''liddellmrg .I.F. van Leeuwen weigerde he![in 178Q 

de kosten te vergoeden die l'1lartha Franrisca de l~ruijcker Ie J-leille had 

gemaakt \'oor de verzorging van «een kwaad lwen• ,·an haar hrot>r Pieler 

.lacohiiS t•n ook weigerde hij de ziPke enigP alimenlaliP te gP\'en. De burge

meester \'dil het Vrije en de hoofdman van I leiliP pleegclPn hierü\'Pr o\'er

leg mei elf' clismPPslcr. Evenecru weij!erde deze dismee~ler in aHQu~lus 1 :-Sl) 

herhaalde malen om oncler~leuning Ie gpven aan Philippus tlt> Koster Ie 

llt•iJle. die \'erklaarde in nood te n·rkeren omelat hij cloor een onge\'al 

aan zijn hand niet in slaat was om in hel onderhollel nm lwmzelf. zijn 

wouw clie in het kraamlwd lag en zijn \'ier kindPTt'n te \'oorzien. f)p rbs
mec'sl Pr was van nwning dat t•r in deze I ij cl van hPI jaar. !Hl elP oogst was 

hegOJmen. genoeg gelegPnhPid \'oorhanclen was om in alle Lwhoeften te 

kunnen voorzien. 

De hoofclman van clt• Biewn polclt·r kn'<'g op ~(J april 17<)3 \'an dP 

ma.gislnlill \'Hil hPI \'rijP opclrarhl om lP zorgE'n dat hl"l huisg('zin van 

.lncoh l~ohiN. die zijn vrouw en kindc•rm had \'erlnlen. \'an hd nndige werd 

\'omzien. rn1 ze niet in sinc-d W<trt·n om \'oor zichzPlf te zorgcn. (''
6

) 

N,lilsl cl<' klachiPn m<·r lwt \\'eiJ!Prt'll of nalaten van onclt•rsleuning 

\\wel c·r l>ij tie wNPidlijke o\'PrhPicl nok geklangt I \'. nnnPPr men le wt'inig 

onclPrsiPtming kn·eg. liP! ilnnlnl klarhlt>n dnarover was t•ch!Pr gerinJ!. 

:"-lc•eslnl kwam hcl Prop neer dal cl<' lllilJ.!i~lrnnl hcslbte dnt ids rn<'Pr rmwsl 

worclt•n gPg<'\'Pn. 

( ·if>) G,'\ : l~<'~ol.. I I riPc. I 7 I 3. I :2. :21> '"'f>l. I 7·10. 

RZ \'rij<' v. ~ .. nr. 2·1'i. I(, npril I 72'i : nr. I A7. fo. ·12ro : nr 2 1'1. :2t' Jnn 

17A3: nr. 2fJI. 3 jnn .. 1=1 nuJ?. 17"H<J; nr. 217'. ro. 10~\'n. 10\lr'\). nr. ~'\~, 

20 npril I 7'l3. 



Door deze hele reeks Yan weigeringen wordt wel in het hijzonder de 

negatieYe zijde ,·an het werk der armlwzorgers belicht. waardoor het ge

vaar hestaal dat een lotaal ,·ertekend beeld ontstaat. Tegenover rteze 

weigeringen stonden natuurlijk een groot aantal gevallen waarin normaal 

onderst<>uning werd ,·erleend. 

Het gehele probleem \"an het weigeren van ·mdersleuning spitst zich 

in het hijzonder toe op rte 'reemde arbeidskrachten, rlie dikwijls geen armen

geld betaaÎden. niet als Yolwaardige ingezetenen werden beschouwd omdat 

ze betrekkt-lijk korte perioden \"erhleven. of dikwijls van de ene hofstede 

naar de andere trokken. en loch ten la~te kwamen \'an het hetrekkt>lijk ge

ringe aantal katholieken. 

liet aantal katholieken kan voor de BewPstèfePdepolder henoorden 

Sint Pietersdijk ,·oor de laatste decennia van de JSdt> eeuw aan de hand 

,·an het aantal geboorten worden geschat op 30 à ..JO en voor de Izabella

polder zowel als voor Sint Kruis op 70 à 80. 

Bij zulke kleine aantallen komen de veelvuldige weigeringen, hijvoor

beeld te Sint Kruis. in een geheel ander daglicht te slaan. Een groot arm

lastig gezin kon hier al een zware belasting voor heel de gemeenschap 

vormen. die veelal uit minder draagkrachtige personen bestond. 

Dit neemt niet wPg dat de schriJnende armoede en het menselijk leed 

er niet minder om waren. 

G.t\.C van VOOREN 



BIJLACE 1. 

I.I.IST \'A~ DE DIS- EN ARMJ'viEESTERS. AR:-.IBEZ.ORGERS E:\i DIAKE:-\S 
\'AN DE R00!'-1SE AR:-.1EN IN liET i'11DDELBURGSE :-.11SSIEGEBIED 

IN DE tBde EEUW. 

I IE I LU:: 

I )ismee~ters van i'vliclclelbmg in Vlaandt>ren. 

Cornelis Versluijs 1734- 1735 . 

. lacob Stoens 1734-1735. 

Tobias van Je ~'loere 1742-1743. 

Jan Claeys 1742-1743. 

Care! Roelants 1762-1764. 1779-1781. 

l\1allheus l\laes 1762-1764 . 

.Jacobus Vereecke 1779-1781. 

Francies \ \'illems 1782-1784 . 

. Jan Francies van Leeuwen 1782-1784 ... 1789 ... 

Alherttts Goclefroy 17()8-1800. 

Joseph Boute 17()8-1800. 

Ontvangers YéHl rle clis \'an !'-lidclelhurg in \'laanclert>n. 

Sirnoen Pi eter van Over.Joope ... 173--1-1735 ... 17--12-1 :"-1) ... 1762-176--1 ... 

.Jacobus van O, erloope «oYPr zijn \'ader» ... 1762-1 :-'6--1 .. . 

. Jan Baptiste Cl i• ... 177()-1784 ... 

.lan Lpfewe 1798-1800. ( H) 

EEDE 

Armmee~lt·rs van cle parorhit's Onze Lie\'e Vrouw Bezuiden en Sint Baak 

Philip \'élll llot>ke ... 1727 .. . 

Pieler Verpoorter ... 17fl0 ... 1771l-1782. 

PiP1ff elf' Barkt.>r fs. Pit'tN ... 17h0 ... 177h-178-l. 

PiPtPr .lacohus Loell.' 1782-178(), 

.loann<'s llehlwlynrk 178-1-17<) I . 

. lonnrws vnn Th it•ne 178()- 1790 . 

. lan Frans \'an Bt-tsl>ntggc• 17()0-17CJ2 . 

. larohus ]\ laPrtens J7tJ 1-17fl3. 

(·17) HG : K .. rknrrh. :'>Itd .. nr~ 81i. Si, 8R. 8!), fiO, <ll. <'rr~!t· bln.J1il<l<•. 
R7. : \'rij<' \', S .. nr. 2'il. l'i n1111. 1:-R<l. 

(4R) R7. : \'ril<' v. S .. nr 188. fn. 23-lvo : nr. 2-IR. 10 nwl t:-60. 
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.lost>ph Dinnew!:"l fs. Guillaunw 1792-17C)3. 

Armbezorgers van de parochie Onz!:" Lie\'e \'rouw Bezuiden ten Vrije. 

C omelis Daf'nen8 1787-17C)2 . 

.iohannes Francif's \Vijffels 1787-17C)4 . 

. Jan Baptiste Sierens 1792-1794. 

BE\\'ESTEREEDEPOUlER BENOORDEN SINT PIETERSDI.IK 

Armbezorgers. 

Pif'!Pr ctf' Caluwe 1717. 1719-1721. 

Comelis de Caluwe 1717-1719. 1727-na 1729. 

Pie!f'r Elegeert 1717. 

Adriaf'n Kemel a er 1719-1720. 

Pieler van den Bussche 1720-1723. 

François Pauwels 1721-1724. 1732-1736. 

Andrif's van Holmen 1723-1727, 1737-na 1741. 

Jan De Loos (de Loef) 1724-1726. 

Gillis Gee\'a(:'[t 1726-1727. 

:"- larinus van \'./ assenho,·e 1726- .. 

:"- lartinus de C aluwP 1736-1737. 

Jan de Zutter 1736 .. . 

Jan Qnataarl ... 1744 ... 17'54 ... -1766. 

Jan \'erheije ... 1744 .. . 

Jannis François van den Nesle ... 1749 ... 17'54 ... 1758 ... -1764. 

Domininis Geevaarl 1764-17()8. 

Jacobus \an de \'ijver 1766-1770. 

francis \.hijsels 17hR-1774. 1782(7)-1788. 

Johannes rle Grijse 1770-1772. 

Judorus Bultink 1772-1776. 

Jan Baptist Quataart de Jonge 1774-1781 (7) 
Pielc·r .loarmes rl~> Keijzer 1781-1785 . 

.los(•ph Huijss~> 1776-1782 (?). 1788-1792 . 

.lacol,ris Qua I aart 171!2-179·1. 

(44) lH~ Kr>rkorrh. (~,.n. nr•. I. 2. 3. •1. 'i. (,, 7. P<'r<le en lnnl•l<> bln<hlld<' <'n 

bi)lnu,.n l,il nr. 7. 

('in) R7. : Vrij<· v. S .. nr. 2Jr,, fo. 78ro. 80vo; nr. 220, 17 mnnrt 17lJ2. 

(11) RZ : \'rite v. S .. nr. 183. fo. 173vo. 17·1ro, 213vo; nr. 184. fo. 12ro. l81jro; 

nr. 18'3, fo. 207vo. 20Hro: nr. 181i. fo. lli8vo. 170ro. 293vo, 29'3vo; 

nr. 187. fo. 'i4rn. 124ro; nr. JAS. fo. lllivo, tsr,ro. 22'ivo. 227vo, 24'ivo; 

nr. IA'J. fn. I 33vo ; nr. 1'12, fo. lóOro, lfJ'2vo ; nr. 1<)3, fo. 9ro ; nr. lf)'i, 

fo. Ivo ; nr. I 4il, fo. 1J'ivn : nr. 202. fo. 2r;3rn : nr. 203. fo 38. '11 vo ; 
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IZi\fiEI.Li\POLDER 

Armlwzorgers. 

Stoffp] Taalman 1708-1709. 

Dornyn Vroman 

Lieven De Smil 

Gillis De Smil 

1709- 1716. 

1716-1718. 

1718-1720 . 

.loos \'larnink 1720-1722 . 

1722-1727. 

. Joris van Schaffel 1727-173ó. 

Pieler Bontink 1736-1737. 

Adriaen !'-1euleman 1737-1748 . 

.Jan Verheke 1748-na 17-19 ... 1751 (?) ... 1760(?) ... 

Johannes llollehosch 1749-1763. 

Piel er (Jasper) van Waas 1763-1766. 

llenricus losephus ( Ary) Roseleur 1766-1781. 1786-1792. 

Corrwlis .Johannes \' ersluijs 1781-1786. 

Sirnon \\'illemkens 1792-1794. ( 53
) 

5:1NT KRUIS 

Arm bezorgers . 

.lacoh Elewoul 1720-na 1735. 

Geerarel Slock 1720- ... 

Pieler \'an den llem<'l yoor 1732-1735. 

Arlriam T ange 1735-na 17·12 . 

.lannis François \'an den Nes te ... -1749. 

Philip Naast ... -1749. 

C'ornelis Jamsens 174<)-na 1752. 1757-1759. 1765-1767. 1770-1772, 

1773- 1776. 1 ï78-1780. 

Frands van de StePne 17-~9- ... 

nr. 20·1. fo. ()8ro, !001•o: nr. 20'i, fo. 101\'o, IO·II·o: nr. 206. fo. I8S1·o: 

nr. 208. fo. ·17ro, -19\'o, 50ro: nr. 20(), fo. 1121'0: nr. 210. fo. llil'o: 

nr. 212. fo. 77ro. Stro: nr. 21·1. fo. 58ro. 8'lro. lli7ro: nr. 216. fo. 1-t:·. 

1·18ro : nr. 220. 3, I 0, 13 nwnrt 17!)2. 

(52) RZ : \'rijP 1'. ~ .. nr. 180. fo. 121'o. 103vo. 

Gi\ : j{,.k_ Room~!! Arnwn. 170Q/IO - 1715/li. fo. I. 

(53) HZ : \'rijr> 1'. S .. nr. 184. fo. 601•o : nr. 18'i. fo. !)8: nr. !81i. fo. !Ovo: nr !St<. 

fo. 288ro, 28•>vo: nr. 192. fo. 221vo. 232ro: nr. 193. fo. JC) I'O: nr. JC)6, 

fo. 1·15vo, l·lóro, 271ro : nr. 201, fo. 200ro, 20tro: nr. 202. fo. 28111-o: 

nr. 203. fo. 17óvo, 1811',): nr. 20'i, fo. IOiro: nr. 207, ff). 188n>. t81ll'\>: 

nr. 210, fo. 2()ro: nr. 212, fo. 7óvo: nr. 21-1. fo. 180\'o, JQtwo: nr. 215. 

fn. 3vo, ·lro : nr. 220. 23 juni. 28 juli 17'l2. 
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lan Ven-choten ... -1756. 

Pieler de Nekker 1759-17ü5. 

Francis ~ap 1762-17()5, 1767-1770. 1772-1773. 1776-1778. 

Guillianw de Smidt 17ü5 1767. 1770-1772 . 

.ian de 1\ock 1767-1770 . 

.-\driaan ~ leuleman 1776-na 1778. 

Cart>! \Vithot·k 1780-178-t(?) 

Pieter Johannes Claeys 178-t(?)-1788. 1790-1792. 

Pieter Johannes Philips 1788-1790. 1792-1 79-l. e4
) 

AARDENBURG 

Diakens. 

Jacobus van Steenkiste 1707-1710, 1715-1717, 1719-1723. 

Filip Bury 1707-1 7'08. 

Pieler Codeny 1708-1711. 1715-1719, 1725-1727. 

Jan Bultink 1709-1712. 1716-1720. 

Jan Slock fs. Tobias 1710-1713. 

Pieler Bemard Kaff 1711-1714, 1718-1722, 

Jan de Smidt 1712-1715. 

1723-1725, 1728-1732. 

Pieter Carré 1713-1715. 1723-1729, 1732-1745 . 

.loos van den Aularis 1714-1715. 

Jacobus Carré 1720-1724. 1727-1728. 

~ laarten Pijferoen 1722-1723. 

Geeraerl T ols 1724-1731. 1733-1739. 

François ClaPys 1729-1733 . 

.loos De Winne 17'51-1737. 

I .ievPn Bruse 1737- 1739. 

Karel F:rkr·lbout 17YJ-1743 . 

.lann is elf' Bmrkcr 1739-1744 . 

.JohannPs flanssPns 

Pielc·r (' olenhier 

1743-1752. 

1743-17-JR. 

Arnolclm ArPns 174'j-17ó2. 

17S4- 1758. 17ó2- 1 7óó. 

('i4) Hl' · \'rij•· \'. S., nr. IR';, fo. 27vo. 2Aro, 2'1. 'JRvo: nr. 18ó, fo. 1'3ro: nr. 1<10, 

fo. HRvo : nr. I'J2, fo I '37vo, 1'3Rro : nr. 1114, fo. 1'l(Jro : nr. 11ló, 

fo. 2r.2ro; nr 1'17, fo. 22(jro: nr. I'IA, fo. 27'iro. 271)ro: nr. 199, fo. ·lAvo, 

c,)vn, 2R)vn : nr. 2110. fo. I ro : nr. 20 I, fo. <)j ; nr. 202. fo. 2'i'i\·o ; 

nr. 20), fo. Avo. 12ro : nr. 211-1. fo. 73. 7'ivo, 7(,ro : nr. 20'i, fn. f>'ivo, 

r,r,ro, 71Jvo. 71rn ; nr 21JC,, fn. 17-1 : nr. 207. fo. 188vn, IA'lro; nr. 20'1, 

fo. 41r<l. 4f>r<•. r.tvo: nr. 210. fo. H)vo; nr. 211, fo. 1'3fi: nr. 21fi. 

In. H'ivo, I ·IArn ; nr. 21 A. lo 1 'i7vo, I 'iHro. I A(,vo : nr. 220. 8, 12 nwt. 
1 ,f,.r, 1792. 



L.odewijk Allo 1748-1754, 1766-1772. 

Pieter de Koster 175'2-1762. 1765-1768 . 

. Johannes Jacobus PO'!Iet 1758-1765. 1766-1776 

.lacoh I-lunt 1762-1766. 

Carolus Verstraete 1768-1772. 

Adriaan Hanssens 1772-1787. 

Maximiliaan Dhalle 1772-1781. 1783-1793. 

Pieter l\1euleman 1776-1778. 

Cornelis Bankaert 1778-1783. 

Johannes Dijserinck fs. Boudewijn 1781-1788. 

Johannes Andries Pollet 1787-1794. 

Francis de Meijer 1788-1794. 

(55) GA : RPk. Rooms<' Arnwn 1707/8 - 17()0/t. fo. I. 



0:'\ZE K\\'ARTIERST.-\AT 

All'IE l'IARlE EUERARD 

Bl1RGE!' lEESTER VAN EEKLO 

( 1833- 1896) 

Aimé !'larie El'ER.ARD werd op 10 december 1833 te Eeklo 

geboren <op de markt:.. als tweede zoon van ferdinanc! en Eugenia 

Joanna Bovyn (I). In het jaar 1853. toen hij 20 jaar geworden was moest 

hij gaan loten. trok het nummer 44. de mytspraek van de Mililie-raed. 

op 31 maert 1853> luidde <goed voor den dienst> ( 2 ). HiJ was toen 

student aan de uniYerstteit te Leuven. 

Hij hmvde op 31 augustus 1867 te Eeklo met ClémE"nc..o l\1arie 

Gimbercie, dochter \'an Benedielus Bernardus en .!oanna Theresia Oe 

Ruyter ( o 28 juli 1847 Eeklo __, t IS juni 1 <)I 3 Gent) ( 3 ). 

Op 16 april 1857 werd Aimé l\1arie EuerarJ als advokaat-stagiaire 

in de orde der cAdvakaten hij het Hof van Appel van Gent» ingeschre

ven. Hij woonde toen nog te Gent op de < Koorn lei 6> ( 1 ). 

Hij fungeerde tevens als lid van de <Provinciale Raed van Üost
\'laenderem voor het bmton Eeklo ( ~). 

Op de gemeenleraadsw'l"kiezbngen van 18(J6 \VPrd Aimé l' larie 
Euerard ( cons.) tot gemeenteraadslid verkozen. Na de verkil'Zing van 18()C) 

(IJ Gcboortercglst"r 1833 akte nr. 22) - 13. S. Eeklo. 
(2) :'v1tltttcr<·glslN 1844-1554 nr. B 230 - S. A Eeklo. 
()) lfuwcltjksrrlli~ter I 8f>7 aktr· nr. "3f> - 13. S. Eeklo. 
( 4 J W ''llwljz<"r rlrr Stn<l Gent •·n riN l'rovlnclc Ou~t-Vlacnclcrcn I 860, blz. 159. 

~A<Ivokat•·n l>lj hr·t I lof van Appel van Gent lnll<"~chrcvcn. EVEIV\RD (A !Vl.). 
Koorniet 0>. 

I 18f>'11 Ewmml (A l'vl.). l•· Eecfoo - 10 opril 18'i7. Blz. 14'i. i<lem. 
I Ji;mj Eu<·ror<l (A :Vl.). !I· E··doo - 11> opril 18'i7. lllz. I<J'i. thtrlcm. 

I 'j J W<·Rwljz<·r ,J,.r Stnrl Crnt •·n rfN l'rnvlnd" Ou.t-Vln<'nciN<'n 18ó0, blz. 18<J : 

• Pmvlnrlnl<· l~a"rl von Oo"t-VIo,.n<lrm·n Konion vnn l~('cloo A. !Vl. Eucro<•rt, oclvo
h,,·l. [" E,,c:focJ>. 



·' .· .. .... 
.. 

Burgcmccsll'r , \ imé E ER,\RD 
( \ 'l' rzamcling Lampacrt-\' .D . 13ouchau ll' ). 

bl ee f h ij i11 lunkli c ZO ild t·r \'t' rki t·zing. I l ij lw hoorcl e l o l dl' conspn ·a li <:-,·en 

die iiich later " kaihdliPkcln l ieten nocmen ( 6
) . 

Oe gem cenl<-raads,·erki Pz ingen van I ï3 bracht en gan- d t> b tholkke 

l ij sl aa n hc·l bewind . im r i' lari e l: u l' rard \\'erd a1•ko;ren , ·oor een l ermt]ll 

,·an dri e j aar ( l e h('rki ezen in I 75) sa ml'n nwl ~~ ~·nr , f'rtiOul . Petru ~ 

Pi ('SSl'ns. l)r · ir t; \ ';lll lloorl' IH'kc en l)l'rrwrd \'an \ a..;st•n hovc (') . 

In d l' loop ' 'il l l I 7 _ \\'ere/ hiJ l o l llllrgemt•t·,ler lwnncmd . en op 

:::! ~q > l eml.{'r I :-2 fee · telijk in w·huldig(l. 

l) i jnn <tll e 1 -::t· kl o~ l' \'l'l'l' tligin [.! t n ~ l <q l en np in dt• l'cc sl stol'l 1'11 op 

lw i stadhui s wns t' l'll hronownm nnngl'brm·ht nwl volgende Leks t : 

(I,) \\'l'~wijZl'r rl c·r " lud (; l'nl 1· n tiN prnvlntit' Ou>l \ 'lonntll'ren voor hl'l jonr l$t>1l 

hl z . 2(1 1 ~ I u cl l ~ l'l' l nn . l .t'dl'n VII I\ rlt·n ~ll'ddiJk<'n R o td , . \ lm EIH'rM•l 

udvokaal ~. 

id l'm 1870, blz . 11J7 : tl ,ld cm 187 1 bk l llt> : ll>idl·m 187:2 bl1.. l'lt>. 

( 7) Du bbc l<' \ \' tgwl jzl'f dt<r S lad Ccnl en dt•r Provlnrlt• o>l \ ' lnondl'r.'n \'m>r lwl 

02 

jnur 11:!:'3 bil . 1117 : • L .. d ,·n ' ' '"' dt•n S Lt•d t• lijkt·n I{ Md . , \ tm1' E1•t•nn.l. llth ok 11> 

ld t· rn I :'·1. ], lz. I 'J7 : I bid t· nt 11:!7'1 . blz . I();' , 



"Lang bii.J\·e eUerarD 

aLs t'<'CLoos bl1rgei'leesler Le\.em 

Op tleze schone da~ liet burgemeester Euerard een brooduitdeling 

houden voor de armen. 

Oe periode \'an het burgemeesterschap van Aimé ~larie EuerarJ 

was zeer kortstondig. het duurde maar van 1872 lol 1874. doch WilS 

gekmmerkt door een hogere weh·aarl. vooral len gevolge van de ontwik

keling der dasnijverherd. Er kwamen nieuwe werkge!Pgenheden en er was 

r.ebrek aan arbeidskrachten. 

In 187 -t werd burgemeester Euerard benoemd lol vrederechter van 

het kanton Eeklo als opmlger van de overleden Pieter Ecreviss(', daardoor 

moest hij ontslag nemen <.t!s burgemeester. doch hij bleef zijn mandaal 

als gemeenteraadslid behouden ( 8 ). In zijn plaats werd Désiré Steyaerl 

tol burgt>meester bt>not>md 

\'an de in 1863 geslichte zangmaatschappij .:De Ledeganckbroeders» 

nam burgemeester Aimé i'1arie Euerard. na hurgemeesler Van \Vassen

hovt>, het t>fe\·oorzitterscha!J waar. 

Toen het Da,·idsfonds op 16 februari 1875 le Leuven werd geslicht. 

ontstond reeds in maart ,·an het stichlingsjaar een afdeling tt> Eek'lo onder 

impuls van August Van Acker. Onder de namen van de bestuursleden 

trt>ffen we ook die aan van vrederechter Euerard als voorzitter. 

De verkiezingen vart 25 oktober 1881 bevestigden het homogeen 

latholi<·k besluur. en Airné Mar ie Eut>rard zag toen zijn mandaat ht>r

nieuwd. samen rnel August Goethals, Petrus Piessens en René \'t>rmru;t (~). 

Op 2 augustus 1888 diende wederechter Aimé i'larie .Euerard ZÎJ11 

ontslag in als gemePnteraad•did. Ter zijner vervanjling werd tol"n later 

Pius Ryffranck gekozen ( 111
). 

! 8 J [ 18ï4l ~Stad Ecdoo. Buru<·mecster. A. Eu era rel. &rlvokaat. Leden van den Stcdc
l;Jh·n Raad. i\im{· Eucmrrf. nclvokaot>. ihtrlem [,lz. I 'J'i ; 187'i tbldcm blz. 19ï ; 

187f, ~i\tm/• bwrarrl. urlvokaol> lhtdcm blz. 1'11:! : 1877 lhtdcm blz. 1'18 : 18ï8 

lhtd<'ln hlz. I'I'J : 187'1 ;},Jdr·m J,lz. 201 : 11:!80 d>irlt•m l,lz. 202. 

1•1) 18f'!l tbtdr•m [,lz. 211) : 11-!82 thlrlr•m hlz. :.!IKJ: 181-!3 ihidc·rn hlz. 211 : 188·1 

tiJI<lr•rn J,Jz. 217 : 181-l'i tf,;rf,.rn blz. 221 : I t:!t;l, iblrl•·m d\trné Eu Nor.!. vr<'<lc
n·rhlt>r> l,lz. 22·1 : 1887 IJ,itl<'m blz. 22(,, 

(JO) i\tml, Eu<·ranl •taal echt..r In rlr· \\' .. uwijzer rlr·r Sturl G<·nt <'n rlc·r Provlncil' 
Oo•t-VIaunrlr·rr·ll tot tn h..t )uur 18'11 nou ~lr·r·rl~ vr•rrnPlrl als l!<'lll('l'llkrtlllll~lirl 

r IHHH I .i\. 1-:ur·n.rrl. vn•rlf'rr•rhtN> blz. 2:.!7. 

r llll:l'l J .A. Eur·rurrl. Rtrlrlr·r 111 rl•· l.r·opolrlsrmlr·, vrr"lr·r .. rhti'O, l,lz. 227. 

[IH'IIJ) <i\. h~r·runl. Rtrlrlr·r In rlr· l.,.opulrl•orrlr•, vrr·d,.rr·r htrn, blz. 22ó. 

[IH'II] td•·rn bfz. 220. 



nat de zeer recht vaardige, zeer hooge, en zeer min
neJ:j kc wil Gods sedaan, s elootd en eeuwig In ~tll~d 
verheven worde. ( 100 dagen aflaat .) 

T j31DT VOOR OE .ZIELERUST VA N: }v1IJNHEEI\ 

AlrtiÉ rtiARIE EUERARD 
Echtgenoot van Dame CLEMENCE GHIBERCIE 

Vredot·eclltm· voor het lt.anion Eectoo 
Oud·Bm·gemees tet· der stad Eecloo 

Oz~d lid biJ den P rovincieraad va1~ Oost- Vlaandct· e~ 
Voor z i tlet· van het Lanctbouto-Comice E ecloo 

RIDDER DER LEOPOLDSORDE 
vereet·d m et het But•gerltt·uis vaa 1'" 1tla& 

qe~ot·e1~ te Eecloo àetl 10 Dr.centver 1833 et~ alàaat· 
godvt·uchllo OI11Wleàen den 30 J ull 1800, vc•·.Het·ltt 

doot· de HH. SaiJ.t•anten ten onc:cr Moeàet· de H . K ct·IJ. 

De ware wijsheld bestaat In de vreeze Gods, het waar 
verstand in van het kwaad ar te wijken. 

Zij die op mij luiste rden, wachtten op mijne oordeel
velling, en hoo rden ZWijgend naar mijne raadgeving. 
Niets durrnen zij bij mijne woorden voegen, en als 
dauw druppelder. zij OI' hen neder. 

Ik was de tmos ter der treurenden. 
J)at God mij opwegt! In eene rechtmatige weegschaal , 

en dat H ij de eenvoudigheid mijns harten kenne . 
(.Jou XXIX : 21. 2-l, 25. XXXI : 6. ) 

Vaarwel, mij ne teedere Echtgc,wote/ Vaartwel miJne 
lieve J(inttrt·M~ : nank voor uwe toegenegenheid, ' 'oo r 
uwe aangekleefdheld! 'Vilt u niet ontmoedigen in de 
herroevingen; want de Heer beproeft dezen die Hij 
uemint. Rldt voor mij en ik zal voor u bidden : wel
haast zal Ik u wederzien In den Hem111, waar de t rane n 
in vreugde zull en veranderen. 

Vanrtwel, be111lnde Familie, Vrienden en Kennissen! 
Ik smeek u. hebt medelljuen met mij ne ziel. 

.~ ile•·zoe!.l!te Jcsus, wees mijn rechter niet, maar mijn 
zal is; maker. (:JO <lagen aflaat .) 
Zo~t Ha•·t van Maria, wees mijn hëll. (300 d. a fh) 

R. I. P. 

Dn 71lech tiya Uilvaa•·tdl•11sl zal plaats llrbbca l••t· 
pa,·oclt !ell.rt·l• va a Brcloo, Maandag 17 Aug 11 .~l1tS om 10 
w·" I:OO>·m ldday.- Een twP.rde Dien.• I :al (ll"cetelwo · ~·ct. 
wot•àen Ut· het·/• det· Eeno. Paters Recolletlm~ tu liec
loo dm Dtn.~dag 18 Att!711.!tus om 9 t~1·e 's mo•·uends. 

Do ltleltc11 :HilCII daays te corc11 goc:OII!Jell wo1·d~1t. 

Eecloo, Goethals-Vrotnbaut en Aug. V au Acker 

Btdprcnljc ,·an 

Atmê i' loric EUER RD 
( I 33 ....- I 96) 

Hij ov rl ed 01 

gister n , rn kv art v · 
ju l i I C)6 l • C' kl zij ner w t n. l lali"'~lran l 

n g n uur \ ' 811 len uv nd -. ("). 

Tijd ens d zilling \ ' 811 dimdag ~1 hli{.!U 

' \1 a hL r. bur1C'mc •· l r, l auw<' n \ \ r

het pt re. 
mnw, ledt n. 

ull r, \ an I rnbnndl . 

, \ an Pull , \ n 

(I I ) v ' rlijd t' nsrt•g lslcr I 9 o kl o nr. - ·13 ....- n. . • cli . 



\ an /\cker. secretaris werd mee<Jedeeld d<tt de mon \'an de heer Aimé 

0 larie Fut>rard. \T('dert>chter Yan het bmlon. oud-gemeenteraadslid en 

oud-hurgenwesler der stad Eeklo. de heer Georges Eu erarel. een schrifte

lijke nwdedeling had gt>daan Yan hel overlijden Yan zijn vader. De heer 

Lmgenwesler slèlde \"Oor Pen hrief \'an rouwbeklag aan de familie te 

:;luren. dol met algl:'melH~ stemmen werd aangenomen ( 12
). 

Op de zitting ,·an dP gemeenteraad Yan dinsdag 25 augustus 1896 

in aanwezigheid ,-an de heren De \\'achtt:'r. burgemeester, Vermast. sche

pen. Goethals. Ûe Sutter. V<m Hrabandt. De Scheppere. R.yffranck. \'an 

Doome. Van de Putte. Van Damme, leden. Van Acker. secretaris werd 

hel onderwerp behandeld betreffende een grondvergunning op hel kerkhof. 

liet was een \Taag ,·an Ceorges Euerard lol hekomen \'an een opperdakte 

,·an 13 meter grond langs de hoofd- of middenwegel \'oor hel maken \'an 

een familit>kelder en oprichten \'an een gedenkteken ter nagedachtenis \'all 

zijn \'ader de heer \Tederechter Euerard. 

Deze \Taag werd loe;.,!esluan op de \'oorwaarden ,·an het plaatseliJk 

1 egJement ( 13
). 

\Vilfrïed STEEGHERS 

(12) R"Ui>lN nm g•·ru .. <·roiNanrl,zilllroJI•·n 21 oktober 1El8'i- 28 december 18Y7-

S A E,.kJ,J. 
(I)/ ,,J,.,,. 21 oktolwr llili'i 28 ,J,·n·rniJI'r 11:1'17 - S. A. E,•klo. 
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BULACE 

GENEALOGISCIIE SCHETS VAN DE FA:VIII.IE EUERARD 

INLEIDING : Oude Eeklose familie, Jie oorspronkelijk de naam 
«EVERAERT» droeg. Een onduidelijke schrijfwijze deed de letter V \'ÓÓr 
een U aanzien. 

STAivfREEKS : 

I. EVER AR D PI ETER 
gehuwd met SPITTAEL .JO ANNA CO LET A 
waarvan : 

11. EVERAERD JOANNES BAPTISTA ALBERTI!S 
gehuwd met VAN CRO!'v1BI~UGGJ-IE ISABELLA COLETA 

waarvan : 

111. EVPHARD (EUERARD) FERDINANDUS 
gehuwd met BOVI.IN EUGENIA .JOANN.'\ 

waarvan : 

IV. EUERARD Alf\IE f\1AI~IE 
gehuwd met GIJ'viBERCIE CLEf\ I EN CE f\ lAR IE 

I. EVERARD PIETER : huwde met .loanna Coleta Spitlael. 
dochter van Joannes en 1-leiPna Boxtael (0 25 sPplember 1':"'0-1 Eeklo -
'I' 8 juni 1787 Ee~lo). I-lij overlt>ed op 1-1 juni 17 48 te fpklo. 

Pieter Everarel was koopman E'n in dPze hoedanighPid vinden we 
hem vernwld in de bevolkingsstaal uil 17..J8 : .:Sr. Pieter Everard Coop
man .loanne SpillaPI sijne huijsvrauwe françois aul 18 jaeren l' larie aut 
14 jaercn Philippe Anthone aut C) jaeren Arme Catharinc 6 jaerpn endt> 
.loarmes Everarel 3 jaeren hunne 5 kindert>rn. 

l:ijn slaat van goed hehhen \\'C leruggl'\'Oilden in reg. nr. I 030 rn 210 -

S.A. Eeklo lel Januari 1750. \'p : Philippus Cheers. \'m. ~r Anthone 
Spitlael. 

llun kinderen : 

I) :vlaria Theresira, geboren en gedoopt op ·I juli 1728 te E('klo. Pell'r 
en mPler : Anthor1ius SpitlHt'l Pn llell'nn hoxtat•l. 

2) l;'rancisCLts Albt•rt us, gebort>n op 13 Sl'plcmlwr en gedoopt op 1·1 sep
temiH'r 172!J le E..~klo. Peter en nwter : Fmndsrus ,'\llwrtus !'H'nwrl 

en llelt>rw horkstael. I lij huwelP op 27 april 1/')(J h' Eeklo nwl lsnlwlla 
Francisca Ludovicil Cnlnnl ( Calbnt) dit' up '2h 11wi 1 ;;s o\-erlt'nl k 
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Eeklo. Hij c.ve.let>rt op 8 Prairial ó'"'' j. fr. Rep. ( 27 mei 1798) te 

Eeklo in dt> ouderdom van 69 jaar <ten huyze alwaer hij woonachlig 

heeft gewpesl binnen dezen commune, wyk van het oosteyndeken ten 

St'VPn en alf uren na er middag:.. 

Hun kinderen : 

a) lsabella Francisca Ludovica. geboren op 30 januari en gedoopt op 

31 januari 1757 te Eeklo. Peter en meter : Joannps Baptiste eueraprt 

pn I\ !aria Ludo,·ica ulpia. Zij huwde op 7 frimaire j. I l Fr. Rep. 

(:28 no,·ember 1801) te Eeklo met ChariPs 1-lercules Hulin ( 0 2 januari 

17()9 St. Niklaas). zoon Yan GodefridP Joseph en Catherine JosPphe 

de GravE'. 

G) Joannes Antonius, geboren en gedoopt op 15 oktobPr 1758 te EPklo. 

PeiPr en meter : Philipus Antonius Spiltael en Joanna Coleta SpillaPl. 

c) Joamws Baptiste. overledPn op 11 augustus 1766 te Eeklo in de jeug

dige leeftijd van 8 jaar <missa cantata». 

d) lsahelle. 

e) Petrus DesidPrius Antonius, geboren op I 0 augustus en gedoopt op 

11 augustus 1760 te Eeklo. Peter en meter : Phïlippu.> Antonius 

everaprt en lsabella Francisca everaert. Hij huwde Pen eerste maal 

met I\ !aria Phïlippine Peesleen en een tweede maal mel Adlaide l\1arie 

Francisca Stroohant de terhruggen. !lij overleed op IS december 1819 

te Eeklo in de ouderdom van S<J jaar en ·I maanden «len dry ueren 

naenntddag in het huys door hem bewoont staende op het Oosteyn

deken binnen deeze starh. 1-Ii; was burgemeester van l=::eklo. 

llun kinderen : 

aa) Pierre François Charles Désiré Alberl Euerard de Her<'nhovt>, ge

brm·n op ·I juli 1814 Ie Eeklo. 

hb) Clr>menlia l'larie franrisca. gehorenop 14 juli 1817 lc Eeklo. 

cc) Flor!'rllia Josephina Allwrl.ina. gchon~n op 12 juni 1819 lc l-":eklo. 

/.ij ovr·rl~~~~d werls op 2'5 augustus 18 JIJ Ie Eeklo. 

f) :'vfaria Theresia. J:!l'hown 1'11 gcrlnopl op :20 fiO\'PmiH'r 17ti2 te Eeklo. 

Pctr·r r•r• ml'lr·r : .loann1·s Francisnis gallant 1'11 1\nna C'atlwrirw <'V<'rH!'rl. 

71) h11wrlc· op lU Vcnrlc•rni<LÎfl' j. A Fr. l~cp. (2 oklolwr 17<j()) I<' Eeklo 

rnel I1Hiorus 1\llwrlus B<·Lwrl (" I') cll•ccrniH'r J7(i/l). i'Oon van Franci<'S 

e11 ~1arie loannc van l'1Hirl<'gem. 

3) B('r rlilrrlus l·:rnmiln 111·1. 1!''1 JOf<'!l 1'11 gedoopt op 17 ma<lfl I 732 I c Eeklo. 

Peter c·n meier : Frannsc11s 1\nrlrPiiS I )c llll'ij .-loco gu.lliclmn hccnn 

1!!1 llefc·rlil l,ockslal. I fel jongeljC! o\'l•rlt>c·rl rr·r·1l.., op )0 maart 17)2 

Ir· l·:r-klo .:s•·1mll••s ··~I ir1 L1·mplo 1!1 dwro St Viwc·nlii : parvulus). 



,1) i' !aria Joanna. geboren en gedoopt op 28 juli 1733 te Eeklo. Peter en 

meter : Anthonitts spittael en Tvlarie euerard. 

5) lsabella Catharina. geboren en gedoopt op 9 mei 1736 te Eeklo. Peter 

en meter : Joannes Baptiste Spittael en Petronilla Anthoneta Spittael. 

Het meisje overleed reeds op 14 mei 1736 te Eeklo <sepulta est in 

lemplo paricula>. 

6) Philippus Anthonius, geboren en gedoopt op 11 april 1738 te Eeklo. 

Peter en meter : Philippus Anthonius Spillael en lsahelle Spittael. I-lij 

was gehuwd met Christina .Jacoba van der piet afkomstig van Brugge 

(St. Anna). I-liJ overleed op 13 nivo.;e 6e j. Fr. Rep. (2 januari 1798) 

te Eeklo in de ouderdom van 59 jaar <ten huyze alwaer hij woonachtig 

heeft geweest bitlllen dezen commune. wyk van de I'-1erckt ten acht 

uren voormiddag>. 

Hun kinderen : 

a) .Joanna Christina. geboren op 19 mei en gedoopt op 20 mei 1763 te 

Eeklo. Peter en meter : Petrus JudoctiS van der piet en .loanna Coleta 

Spitael. Zij huwde op 3 mei 1788 te Gent in de St.-Baafskatedraal 

met Carolus (Karel F rancies) van hoorebeke. Zij overleed op 13 janu

ari 1842 te Eeklo in de ouderdom van 78 Jaar den haren huize inde 

paterstraet>. 

b) Maria 'rheresia. geboren en gedoopt op 8 juni I 770 te Eeklo. Peter 

en meter : Franciscus Albertus e\·eraercl en .Joanna C oleta Spittael. 

Het weisje overleed reeds op 12 juni 1770 te Eeklo <sepulta est 13 

hujus in templo aetatis 5 dit•runn. 

c) Theresia Francisca. geboren op 22 april en op 23 april 1775 gedoopt 

te Eeklo. Peter en meter : Joannes Haptista Vindevoghel en .Joanna 

everaercl. I let. meisje ovet<leed reeds op 2 mei 1775 te Eeklo <sepulta 

est 4 in templo aetalis 10 dierunn. 

7) Anna Catharina. geboren en gedoopt op 1-~ juni 17-11 te Eeklo. Peter 

en metN : Francisrus Alherlus eueraert en Petrondb vanden busche. 

Zij huwde een eerste maal Ie Eeklo op 3 november 17C>9 met Jan Bap

tist Van Hyfte. 

Hun kind : 

a) Maria Theresia Van 1-lyfte. 

Zij huwde een tweede maal op 27 now·mhcr 1778 te Eeklo nwt Jan 

Baptist Dl-luyvetter. 

Hun kind : 

h) Jos<·ph 1)'1-luyv<'lter. Rleel' on~ehuwd. Bur~emt'l'Sll'f ,.,m Eeklo in 

1820 (onder het I lollands lwwind). na h0t mwlij<lm vnn zijn kozijn 

PiciPr Anloon l--:11erard (zoon \'nn Pit'! er en \'llll .lohunnn Colt•tu 
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Spittat'l. en broer yan Anna C atharina Euerard). Hij bleef burge

mePster tot in 1830 de Bt>lgische omwenteling uitbrak. werd terug 

burgemeester van 1831 tot 1836 en van 1848 tot 1859. Hij bleef ge

meenteraadslid in de periode nm 1836 tot 1848. Nam ontslag als 

burgemeester in 1859 wegens ouderdom (was toen 80 jaar) en \Verd 

toen opge\·olgd door Romanus Van \\ 'assenhave (groot Yader van 

burgemeester Liane! Pussernier). 

Anna Catharina Euerard overleed op 16 ventose j. 12 Fr. Rep. ( 7 

maart 1804) te Eeklo in de ouderdom \'an 64 jaar. 

8) .loannt>s Baptiste Albertus. volgt onder 11. 

11. EVERAERD JOANNES BAP'TIST A ALBERTUS : geboren 

op 25 september en gedoopt op 26 september 1744 Ie Eeklo. Peter en 

meter : Franciscus Albertus e\·eraert en Joanna T"-1aria everaert. Hij huwde 

op 3 november 1769 te Eeklo met lsabella Coleta van Cromhrugg-he. 

dochter van 0:orhertus en Livina Vermast ( 0 9 juni 1749 Eeklo - '!' 19 ok

tober 1826 Eeklo). Hij overleed op 12 oktober 1819 te Eeklo in de ouder

dom \'an 75 jaar 17 dagen (in het huys door hem bewoont slaende op de 

:'-ferkb. 

Hun kinderen : 

I ) ;'vfaria Theresia. geboren op 5 januari en gedoopt op 6 januari 1771 

te Eeklo. Peter en meter : Francisctls Albertus everaerd en Livina 

Vermast. Z1j huwde op 22 juli 1816 Ie Eeklo met Petrus Judoctls van 

der \\'eenen. zoon van Pieter <in zijn leven stokhouder van 't ambacht 

van 't gezeyde Assenede en Greffier van de gewezene heerlykheyd 

\'an Sint AlbPrl> en Marie ThPresia Snoeck (" 24 april 1779 Asse

nPde). Zij overleed op 15 november 1843 Ie Eeklo in de ouderdom 

van 72 jaar JO maandPn en 10 dagen (ten haren huize op het 

oosteindPken>. 

2) Angela. geboren en gedoopl op 21 januari 1773 le Eeklo. Peter en 

meter : Petrus \'an crombrugghe Pn Joanna Coleta Spillael. Zij over

leed op 3 oktober 1844 LP Eeklo in de ouriPrdom van 71 jaar 8 maan

dt·n en 12 clal,!en <lPn haren huize op elf' rnarkb. Zij was tgrondeige

flilrf'~::o err f,IPPf ongchuwrl. 

) ) Hr·mar(llfs .lost~phu~. gPbor1•n op 27 januan en gedoopt op 28 januari 

177"> Ie E~~klo. !'PIN en meier : Pl'trus Anlonius l'VPraf'nl en .loannes 

\'iJfl ( rornLrnf.!r.áJ('. lliJ ovPrll'l'(l op JCJ rlc·n·rnher 18·17 Ie l"::eklo in de 

(IJHicrrlom van 72 jailf (lcn zijnen huizl' sln<'llllf' op elP l\lerkt>. I lij 

wa~ .-~.;ronrlt·if,!erraPr) en f,l~·~·f onr . .whnwcl. 

'1) Carofu, Norlwrlu~. f.!c·IH,r<'ll err gt•1foopl op 2(, maart 1777 Ie EPklo. 

Pl'fr·r ''" rni'!Pr Cilfol11~ \'illl Crornl,nJf.!~hP 1'11 Catharina Chrislilru 

,,q 



Van der piel. I lij overlc>t>d op 3 VPndemiaire j. 12 Fr. Rep. (26 sep

tember 1803) te Eeklo in de ouderdom van 2ó jaar 6 maanden. }}ij 

was «particulier» en bleef on~ehuwd. 

5) Ferdinandus. vol~t ondPr 111. 

6) Anthonia Sophia, geboren en gedoopt op 2 januari 178ó te Eeklo. 

Peter en meter : Hernardus .losephus Everaerl en ]\!aria Theresia 

En"'raert. ZiJ huwde op 6 januari 1808 te Eeklo met Louis van Waes

berghe. lij overleed op 30 oktober 1866 Ie Eeklo in de ouderdom van 

81 jaar «:len haren huize staende in de BoelaerstraPte). Zij was <grond

eigenares». 

7) Eu gen ia Desideria. geboren en gedoopt op 7 oktober 1789 te Eeklo. 

Peter en meter : Petrus Anthonius Everard en Angelina Everard <hic 

habitanles». Zij huwde op 30 oktober 1828 te Eeklo met Augustinus 

.Johannes Hiehuyck. zoon van .Johannes Baptiste en lsabelle Constantia 

haessebroucq ( 0 9 februari 1789 St.-Baafs-Vijve), <ontvanger der di

recte belastingen in en uilgaande regten en accijnsen. wonende te 

Wackm». lij 0\'PriPed op 21 maart 1859 te Eeklo in de ouderdom 

\'an 69 jaar «len haren huize staPnde op de ]\ lerkt. lij was <bijzon

dere». 

11!. F:VEHARD ( F.L1EI~ARD) FERDINANDL'S : geboren en 

gedoopt op 31 mei 1782 te Eeklo. Peter en meter : .loannes Baptista 

D'l-luyvt:tier en Anna Van Crombrugghe «hic habitantes>. l-lij huwde op 

7 juli 1830 te Eeklo met Eugenia .loanna Bcwyn. dochter van .loannes 

Baptist a Pn Elisalwth Petronilla Duyck (" 25 juni 1795 Eeklo - t 6 no

vember 1874 Eeklo). I lij 0\-erlet•d op 10 maart 185() te Eeklo. llij wa~ 
koopman Pn gernePnteraadslid dPr stad Eeklo. I lij woonde in 18-lh en 

1856 volgens de l>evolkingsregisll·rs op het (Oosleindt>ken lt1-l>. Sedt'rl 

1830 treffen we ht>m onder E<:>klo aan. onrlc"'r de <koopmans in kalk en 

steen F errl innnd Euel'ard. merkt> in de c: \ \' <:>gwy7ers rlc>r Stad Cend >. In 

1839 vindPil wc hem lewg vc·rrnc>ld in de «\Vegwyzrr cler Stad Gencl, 

nis <Opper-Branclmees!Pr, F. Etl(•rarcl. loopman in kalk en siPPnt>n ... in 

1847 Pil 18-18 i~ hij <OnciPr-1\rnnclrnc>P~IN:.. 

lltm kinrlC'rPn : 

I) Ecllllund. gchon•n op 2 sPptemlwr 1831 te E('klo. Tot>n hij 20 jaar 

geworrlen was in I 851 moPs! hij IHiilr de loting. hij trok het llllnmwr 

83 Pn was «got•rl \'oor rlPn dit:'nSI). I lij wns lol'n student t:'ll \\'OOIHlt> 

bij zijn ouriPrs op hf'l <ooslPinciPk<'m. I lij huwdt' op 1-1 iuli IAtlO ft" 

Eeklo rnel Eu gen ia \'HI1 llooreln'kt:'. clorhtN \'1111 Ft>rdinAIHlus (i' 2~ nwi 

18'52 Eeklo) en Aclc·ln.icle SophiC' P>ovyn chy;mndPrt>:., (" ; januari 

181A I·:Pklo- 'I' l'i oktolwr 1CJIO l~ekln). Voii-!PII.~ lwt hPvolkin~~rt'gislt•r 
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Yan 1866 was hij c:bierbrouwen en woonde toen op het c:Oosteinde

ken 7-h met de dienstmeid> Rosalie Steyaerl (" 23 maart 1845 Asse

nedP). ln 1890 woonde hij « Statiestraal 80> met de c:dienslmeid:. 

Rosalie BeirnaPrl. dochter Yan Jacobus Francies en ]\'larie Therese 

BatslePr ( 0 I I mei 1833 Oostwinkel). In 1900 was hiJ c:Bier- en Azijn

brouwer> wonende <Statieslraat 88>. Hij oyerleed op 8 december 1905 

te Eeklo. 

2) Aimé ;-.Jarie, voll!t onder IV. 

I\'. EL1ERARD AJrvJE MAR IE : geboren op 1 o december 1833 

k Eeklo top de markt:.. Toen hij 20 jaar ~eworden was in 1853 moest hit 

loten. trok het nummer -44. De «Uytspraek van de J'Vhlitie-raed op 31 

maert 1853> luidde : c:g-opd Yoor den dienst>. I-lij verbleef toen te Leuven 

als student aan de unh·ersiteit. Hij huwde op 31 augustus 1867 te Eeklo 

met Clémence -:-.larie Gimbercie. dochter van Benedielus Bernarclus en 

Joanna Theresia De Ruyter ( 0 28 juli 1847 Eeklo- t 15 juni 1913 Gent). 

Hij overleed op 30 juli 1896 te Eeklo «te zijner woonst Statieslraal>. Hij 

was wederechter. oud-burgemeester \'an Eeklo en oud-proYincieraadslid. 

Hun kinderen : 

1 ) Aimé Benoit ]\larie .loseph. geboren op 1 1 mei 1869 te Eeklo wp het 

Oosteindeken >. Het jongetje overleed reeds op 14 november 1873 

te Eeklo <ten huize \'an zynen vader slaende op het Oo~teindeken>. 

2) Georges Edmond Marie .loseph. geboren op 19 november 1870 te 

Eeklo wp het Oosteindekem. Hij huwde op 28 mei 1931 te Bmssel 

met 7ulma \' an Zele (" 19 juni 1882 Eeklo). weduwe van René 

lleene. 

flun sliPfzoon : Amaat Eduard LodPwijk Jozef lleene, geboren op 

18 maart 1911 Ie Eeklo. Rrouwer. 

Gf'orges EuPrarcl was de s!irhter van df• harmonie cSinl GeorgPs>. De 

c:Euerardstra.at:. tP Eeklo wercl naar hem genoemd. !lij rlePd clie ~trnal 

!reUen door zijn Pigenrlom. I liJ was ()>rouwen van heroep. 

3) AlhPrt Louis ;'\-larie .loser,h. J:whoren op ') 1 mei 1872 te Eeklo <op het 

OosteindPken:.. flij huwcl1· op 21 mPi 1927 lP Eeklo met l\larie De 

Vos. clochter van Desir6 1•n TV1onif'a \'an llyft,. ( 0 21 fplmmri 1881). 

I lij was katholiek gemo•PnH•raaclslicl van I 1!00 tot I 1J21 en schepen van 

I fJ(JfJ tot cl'" rlatum van ontslagrmmt· op 2 t nktolwr I CJ20. !lij woof1(le 

volgens elP iwvolkingsro•gisl1•rs van I fJ20 1•n I ')}0 opi'Clt\'olgencl in d1~ 
('~tatil'slraat ">':i:. en "'~taliestraat ·FI/"i 1 Pn wa~ c:koopman> van lw
rcwp. 

I fun kind : 

a) Airnt'•c :VIarie, l!!•l,()rPrt op 21 rnPi I 1J12 Ie ~~·haarlwl'k. fluw1ll' met 

J·~ll!ar ~I t•yrH·rt. 
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4) I' larie Sophie Aimé Joseph, geboren op 19 juni 1875 le Eeklo. Zij 

huwdt> op 27 december 18C.J7 le Oudenaarde mel de notaris .loannes 

Angnslus Adrianus J\.1aria Spaey (" 4 januari 18ó7 Eeklo). 

Hun kinderen : 

a) J\.1arie Aimée Antoine Th&rèse Ghislain Augusta Spaey. geboren op 

12 novemher 1898 le Eeklo. Zij huwde op 6 april 1930 te Eeklo met 

\'ictor Ronse. 

h) Joris Edmond Adriaan Antoon J\.1aria. gehorPn op 13 oktober 1900 te 

Eeklo. I lij huwde op 12 septt>mber 1925 met .leanne Leonie :"-larie van 

Damme. 

c) Gcrmana Jozef a Chislena Leon Antoon J\.laria. geboren op 3 april 

1902 te Eeklo. I': ij huwde op 12 no\"Pmber 1 C.J21 met .Jacques Edward 

Ryffranck. zoon van Antoine Pius Ryffranck. 

d) Anna Albertina Ghislena Antoon Maria geboren op 11 oktober 1903 

Ie Eeklo. 

e) Antoon Ludovirus Cl ara ~1aria. geboren op 31 augustus 1 C.JOS te 

Eeklo. 

f) l\1agdalena :.!aria ~...ouisP Clt>mentina Ghislena .'\ntoon. ~eboren op 

4 novPmber 1908 te Eeklo. 

g) Agnela Clementina i'1aria Ghislena Antoon. geboren op 1-1 maart 

1913 te Eeklo. 

Volgens het hevolkingsrt>gister \'an 1920 woonden zij te Eeklo op de 

tStatiestraat 49». 

\Vilfried STEEGHERS. 

BRONNEN 

P!HorhiPrP~i>IPrs ~ Stnlt•n \'nn J20NI - n~volktng - r-Jilllh• - G!'nl!'!'lll!'rRIItk 

vNslo~c·n. 

11 I H L I 0 G R :\ F I E 

l. ~ J.f]vJr-JENS F.. l~"l"'rlortum vnn .\IXr-N•uwst• ht,lprt•nlf!'>portrt'ltrn. XIX. 

< \'lnnms!' Stnrn>, jonrJ1nng IX nurnrnN 3. I nprtl 1973. Blz. IQ:"-.20-1. 

2. ~ DE BEER /\ 1\nn.. ·- E .. tm·f"''"' , nn lwt St.- \'inr!'ntius-Coll•·l1"· c;,.,J,.nkh""k 
1\issrhoppPitjk Cnllt•Jl<' E,.kJo 18-10-1 '1-lO. Grnl Llil~!'l't•rlt • Dt .. Grn!'l>. 

3. ~ STEECIIEI~S \\' .. - f)" Stot•·n ,·nn Go .. .! vnn Erklo ( t'i-27-t:-•nl. 3 ,J,.I,·n. 
!1)72 . 

.J. - 11Af\1EI~I.Yr\CI\ \\' .. 
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HET VOOI~I\1ALIG KLOOSTER 

VAN DE 

ZUSTERS VAN SINT VINCENTlUS A PAULO 

TE ZOMERGEM 

TEN GELEIDE 

Op 3 maart 1963 werd de meer dan anderhalve eeuw oude conf[re

gatie van de Zusters \'an Sint Vincenlius a Paulo te Zomergem. O\'erge

nomen door de orde \'an de Zus,ters Kindsheid Jesu te Gent. die. tegen

over de oude gebouwen van het klooster een gToots opgevat en uiterst 

modem kloostercomplex met schoollokalen Pn een heem voor bejaarden 

met bijhorend hospi1tanl liet optrekken. Ln rle maand auguslu:' 1968 be

gonnen de bulldozers met de nfbraak van het oude kloostergebouw en 

legen het einde van rht jaar waren nagenoeg nlle mnteriele sporen en an 

verdwenen. Nog lang zullen het klooster en de Godgfwijde zusters Yan de 

rongregatie van Sint \'incentius a Paulo in clt> hPrinnering \'an de Zomer

gemse bevolking voort hestaan. 

ivlaar er zal een tijd komen. ~ en Wt'lli.c·ht vef'l woegt'f clan wiJ 

vermoeden ~. dat ook rleze l<tats,tt> getuigenissen in tie nen•l \'an df:' 

\WgeLPiheid zullen zot·k geraken t>n f'r 0\'N het lwstaan Yan Pen klou;:ter

gemeenschnp te /.ornergPrn nipt meC'T znl gPsprnkPn worden. 

Om tegt>n dit spijtig wrsrhid Pcn clam op tc \\'crp<'n <'n gt:>dur<'mle 

nog vele dere-nia lle namen in Pre te hnuclt>n \'an dt' n•len diP aan dt' 

stichting en de ontwikh·ling van <lil hnogwrhc\'0n wcrk verhondPn zijn 

geweest. hc>hiH"n wij dt· :.wsrhit>denis \'Ril lwt ,·oormalig gesticht lp hot>k 

gestPlcl. Ons wel hpwust van wal Pr hC'L oudP klooslt•rgchouw lP wachtt>n 

~toncl. werd hiNm<'d<' rcPcls ccn aarwnng (!Pillaakt lot>n lwt hele gehouwen

romplPx nog intalt was t>n tlt' zmt<•rs mct !Jnns dt• lwYnlkin!J Pr nn)! in 

\'Tf'dt> en samenhoridwirl lePfriPn <'n \wrktf'tl. 

Bttilt'n riP Yindplantscn Yan gc~t'\'<'ns die in nfzoJHierlijke \'tWitwtn's 

worden nanpP~l'VPn. hehlwn wij \'oornl clnn khnnr en nut I ig- !!l'hwik !!t'

ma,nkt \'illi IWP<' rPI.!isiPrs dit• door <I<' n•lif.!Ît'tll<'ll \'Hil lwt rom·etll, minu 
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lii"'IIS \\'er den biJgehouden en waan·an het t•ne de naam c-l raagt van « l'fe

moriehoPb en twt andere : d{egist!"'rboek \'an het Gemeynte der Geeste

lijcke Dogiers binnen ctP Parochie \·an Somergem. 180CJ». Wij moelen 

hl"'t echter tenz!"'erste lw·trettren. dat \"et'! fotomateriaal en andere getuige

nissen. die door dt' zusters mt"t grote zorg en waarrtering werden bewaard. 

Lij rte fusie \·an dt' gemeenschap met de Zusters Kind~heid Jesu. door 

onbegrip of veronachtzaming. jammerlijk en onherstelbaar verloren gingen. 

;\lijn oprechte dank gaat op de eerste plaats naar de !'loeder-overste 

en de zusters van de ,·erschillende afdelingen van de vroegere con!:_~re

f.!alie, die mij bij mijn moeizaam werk hebhen geholpen. 

Een zeer bijzondt'r dankwoord aan Heer Notaris en l\1ewouw lgnace 

Van Belle-Buysse te 7:omergem. rtie mij de facilliteil hebhen geboden om 

de vele akten Ie konsulteren en mij met een \"erdienstelijke bereidwillig

heid hebben gPholpen hij de interpretalie ervan. 

STICHTI:-\G EN ONT\\'IKKELING 

Telkens wanneer nieuwe tijdsberoerten en levemomwentelingen aan 

de samenleving di<:>pe wonden toebrengen en het maatschappPlijk leven 

ootredderen Pn ondermijnen. ndl<:>n <:>r altijd en overal vrome mensen te 

,-inden zijn die zich deemoedig en vol offerende liefde neerbuigen over 

de nijpende nood van hun rnedPmensen. l\let \"erbeten inzet :tullen zij in 

hart en gPest naar de middelen zoeken om nood en ellende te leni!]en <:>n 

zij worclf'fl dan ook meeslal door hun hez1t>lende ijver, hun menslievend

heid .:-n ., olharrling met de beste result<ttero lwlooncl. Vaak met de ge

ringste hulpmiddelen en vt>elal zonder financiële steun zetten zij loch vol 

VPrlrouwen cloor 0m hun vourgenomPn en hoog\'érheven plan uil te 

houwen l':ü ziPn wij oncler hel Frans !1PwincJ. wanneer onze bevolking, 

uill!ezogcn cl oor fouraycrin~en. plunderingen en af persincren c-•n onlaaul 

door mishanclelin~en. muiterijen. ziPkte. oncl<>rvoecling en cle a,lgehele ont

wrichting van het ~oci•tal Pn Pconomisrh hestancl. I ot cle grootste armoede 

en op j!od,d if•nsl ig gchied aan het wan keiPn was gehrach t. in vPie dorpen. 

\'~'~'j,J cloor het inHjaticf of op aanclring<>n van elP pastoor. nieuwe kloosiPr

gernf•PniPil lol ;lancl komen. 

~1aar vooral na 1 R)O grodciP hl'l nardal vrouwcnrongrPgatiPs l'l1 

g,.eslc•lijkc orriPn in hel l,isclorn l.erd f~'l aan. Vecrli<>n kwanwn t•r tol 

star](! onclc·r hl'l Ppi:·wopaal van :VIer vnn clc· y,.Jcll' ( 182<J. 18)A) <'11 dt>rt i en 

IJjclc·ns hl'l lwsluur van ;'vier J)elc·IH'rque ( 1838-18ó4). 

Tol clc· P<"rsle lwhc,onlc· ook cf,. conl.!rcgaliC' van ZomPrgcrn. opgericht 

op Sin I l\ laarlf·mclal! van lwl jaar 1 RO<J. <'<'rst offir-iPc·l PrkrlHI in 18"5 I. 

lllitilr waarvan wij clc· Cllor.;prconc rc•t•fl" i11 1 RO) :111llc•rt tc·mgvinfiPII. 
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Inderdaad. In 1803 hadden zich in een klein hui5jc in de huidige 

Blauwersstraat, rlrie godvruchtige meisjes w·renigd en het verlangen uit

gedrukt van zich alle aardse genoegens le onl7eggen en al hun krachten 

te wijden aan de opvoeding van de arme kinclerf"Tl. liet waren : Regtna 

l..ootem. geboren te Zomergem op 21 januari 1783. Catharina Oe Kesel. 

geboren op 6 december 1777 en .lacob;1 Theresia Van Hecke. eveneens 

geboorlig van Zomergem. waar zij het levenslicht zag op 19 november 

1786. 

Deze klei'r1e gemeenschap droeg geen Pnkel officieel karakter en was, 

voor zowr ons lwkend is. niet ontstaan door bemiddeling van de dorps

pasloor of op verzopk van een of ander geestelijk pNsoon. gelijk dit voor 

bijna alle andere congregaties het geval wa..', maar mod als het ware 

door de Voorzienigheid zelf gezaaid zijn geweest in de wome harten \'an 

deze drie eerwoudige vol'ksmeisjes, die, geslPttnd door ijver en toewijding 

en gedreven door de dringende noodzaak. hun kleine genwenschap slicht

ten, zonder Ie vermoeden of zeker niet te \'erlangen dat deze zou uit

groeien tot een machtige kloostercongregatie van onschatbare geestelijke. 

morele Pn stoffelijke waarde. Tientallen zieken. armen en hulpbehoeven

den zouden later in het «spinhuis> ; zo heelte het eerste gt>bouwtje waar 

de meisjes hun eèrs,[e apostolaal van naastenliefde uitoefenden. ,·oedsel. 

klederen. v<>rzorging en huisvesting krijgE'n. ter\\ijl de kinderen er nnder

wezf•n werden in de krislelijke leer en dt· elementaire begrippen van het 

lPzen, het schriJven en het rPkenen meekn'gen. 

De congregatie hing ook van geen mkele amiPTe orde af en de 

meisjes. die later nis novicen in ril' genwenschap werden opgenomen 

waren niet gebonden aan een vaste levensregt•l of r!:'glemenlering van wat 

ook. l':ij deden slt'chls ePn eenvoudige gelofte, waarhij zij dP wens uil

dmkien om tot de genwenschap loe te ln•rleiJ. Zij wart-n door dt'Ze ge

lofte P\'<-'nmin gebonden. zo<bt zij dP congregatie te allen tijde mochten 

\erlaten. ~!keen hleef eigennn·s van haar onro!'rt'THI,~ got'dt>rt>n. waan·an 

het wuchlgehruik PVPnwPl len g<wdt' kwam aan rit• gt,mP<'nschap om in 

het lc,w•nsonclerhourl te voorzien. 

lloPwel niet men zekerheid knn wordt,n gc>zegd. moP! de l!t'l':'telijk

heicl van ZomergPm nl ZPer \TOPI! bij dt> nntwikkt'l.ing wm de congrt'gnlie 

lwtrokkc·n zijn gewtwst. wat trouwens m<tnr logisch en nam\l,\rtlbanr is. 

Al~eme<>n hewt·erd wordt. dat dt· conl,!reJ!n.lit' zou gNlic-ht zijn door 

pater .lacohus Vergauwen. l~t>collet uil het k-looskr \'nn Tit•lt. dt• c.hdd 

uil elP Frans<" RevolutiP> zoals nwn lwm w<·l t'ens nm'ml. dit'. nndnl hij 

in 17<)7 omwille van zijn \\'PPrhnr~tigc' houding tegenowr lwt rt'ginw vnn 

«Vrijheid. Gelijklwicl en Brrwclt-rliikheitl,, uit zijn klonsler wns \'t'rjnngtl 

~cworclen Pil zownt nvt>rnl hnd ronclgc•zwon·t•Jl. op 211 :>t•plPmlwr 1811 
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BID VOOR DB ZIEL 

• 1"~, mroe kindert, ik &eg. tot u ...U..h 'l"a;-;....-q îl< ';.. < 
lie-t u lu de .,.,..,. <ko IJ oeren ,l>lyn er el~yd .fllaudu•licr ;... • 
47<-h:J.k.ia &JO die ,".e(ko in bet goed <illl &f .& .. y,oonel\ heb
ben, tPllen Yolhe~den! \Vat my acopet ik tJ<l& P:UU ~rt.Mtt 
•«l•c.s ell.lol God, e n buYcle u atle een &yno geaad.e. 

U. F'a.t.:~o • .,,.~A t. 

fferrio DM u •an ónf aJiua wMnnetr ST in de Yerbty,fpl,.olf ~ 
lot de w efkP 81 Orl.l VoOr iJ&Ol &uiL ~f'k.~:~mon «! ft; op C~l "'y 
enu te. 41'4.U\c-n ruo1c.u "~e.J~r •e .. oooigd wf'Jrè t" n : •ll "~JtQnft ~ 
w; ~1'-"od•u.:fd &f R om .Jol In' uno nrlalea l1obl, n• ~1 61\tl ~. 

ijl uw tJ~b..uçen ."., voor vu~ •hl'4 tro.l1tr4yk. Tfl · tJ . f't,·•"'"•lfrp . . ..I .:. 

ft· R. P o P. . - ~ 
~~Ra< ~~. ). 

UEiffl 1 C. J . Y.I.IIII\'CK8t;~ 1 • ., :1 ' Uttl'J. 

Bidprentje va n Pater Jacobu s V ergauwcn , 

! 

aan wi d sli hling van hel Kloos lcr wordt toegeschreve n. 

al ond rp toor LP Z m •rg m werd aang ·sl ld . waar hij vroeg r al · 

jong Lud enl vef' l had v rbl f'ven bij zijn peel om, Ja bu V rgauwen , di 

h, pa ·toor i rt w e t an 176 tol 17 . l l i r zou paler rguuw n 

kont<Jkt h ,bJ n 1 vondC>n m L kanunnik Tri sl , g ·w ·z n pa.s lo r van 

Lownd ~~ m e11 l r al laar, die in h l harl an d 

I)V rmoPdigf' prir· l r n vuri g v ·rlan g n d • d onLvl mm n 1 1 k 
7..omer!! m c· •n kloo Lerg m1• •nl • l · Li ·hLen. 

Pal Joz f B ·r· l . mi11d ·rhro ·d •r in hel kl o r van Ti >ll. I i l in 

J2 in ( I l' n rc»ks bljJrag n Vl' r h ijn n 

tJVt?r IPw•n van vrom m nn ·n ·n vronw n uil d rd n vn1 d 
ll·ih~w Fmn ei· u . v•r lwt I ·ven v· n pa l•r .J robu crgauw n s hrlj[t 
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pater Beel ondermeer het volgende : <Pater Jacobus Vergauwen. thans 

laatste der ondnpasloors van Somerghem. legde zich vol iever en moed 

op zijn bediening toe ; ook werd hij weldra allemans vriend doch voor

namelijk van de armen en behoefti~en. Al wat hij had of kon krijgen, be

deelde hij den armen mt~t ~ulle hand. en nooit za~ men hem blijgeestiger 

en Le\n'dener. dan. wanneer hij alles wal hij bezat. aan de noodlijdenden 

had gegeven. 

Te Somerghem kreeg hij kermis met dPn \'incenlius à Paulo van 

België. den mdddadigen kanonik Triest. gewpzen pastoor van LO\·ende!:!em. 

we•lke aldaar een liefdadig ges•ticht. dat eenif:·der bewonderde. tot welzijn 

der armen, had opgericht. Dit geslicht is he!; stamhuis van de VergaelPring 

der 7usters van Liefde. een instelling welke gehf'el lklgië door beroemd 

is. Dibvijls ging palf'r Jacobus dit geslicht bf'Zof'ken en was er zeer geem 

met den besluurder ervan in onderhandeling en com·ersatie, alsook met 

de zustt•rs. meesl al leden der Derde Orde van den H. Franciscus. 

Zu•lk een gesticht ook te Somerghem bezitten. \\as zijn vurigsten 

wensch. Brjgeslaan door wijzen raad van den achtbaren kanonik. en ge

holpen door eenige welhebbende families. kocht hij een eigendom die 

groot genoeg was om er een gesticht op te bouwen. waar Penige god

vreesenelP dochters hunnen intrt-k namen. I-let inzicht van pater Jacobus 

was. zich bij Je :nrichting van Lo,·endegem aan te sluiten, doch deze 

vereeniging heeft nooit pluals :.whacl. daar de om~tandigheden zulb niet 

toelieten. 

Aldus heeft pater .Jarobus zich met zijn kleine en op zich zelf lw

slaande ver~adering moe!<:>n levreden houden. aan \Vf'lke hij ook t"e!Wll 

door hem geschreven levensregt>l gaf. Deze werd aan~lonck zonder 

eenige veranderinl-{, door het bisdom goed~tekeurd.) ( 1 ) 

liet is ons 11iel lwkPnd of pater Beel. zoal5 wordt ge:tegd. samen 

met Vergauwen te TiPlt onder hetzf'lfde dak heeft gewoond t>n gewerkt 

c·n of wij zijn rPiaas als dat \'fin c-on kroongetuige mogen annvaardt•n. Is 

dit W<'l zo. dun zou het van onzentwege on\'ernntwoord f'n hoogst ondank

huar en pre•!cll'tieus zijn, rle lwwcringf'n \'illl een ooggetuige te rwgert>n of 

op zijn minst in ! wij[d I<' trekken. 1\ luar is het 11ict zo. clan rnot'Lt~n Wij 

aannPnwn dat 1lt> schrijvc'r zich een !wetje heeft n·rgalopeenl en zirh heeft 

laten meeslepen door zijn grote verering \'oor deze ij,·erige prif'slt>r. dit' hij 

dan ook in Perr hijzonder licht heeft willt'll s!t<llen .. luist cb=~rom zijn \\ij 

( 1) Em lwld uil dt•n J.'rnnsclwn liJ< I. of I.P\'t•nssdwts \'Uil I' u IN .lun>hus \ '1'1)1nuwrn. 

voluens rl"n St•rnfknsclwn l'ulmhoonn, TiPlt tt<<l<l. J I). l'linll<IPrl hl. ·I~ t'n ·l'l. 

Bi)rlroM<' l'niPr .lozpf Bt•pl. 
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lie t huisje in de Blau' ersstraat te Z omergcm, 

waar de eerste drie spinslN 

met hun congregatie begonnen in I 03. 

niel g n igd . de be.chrijvin g die paler Beel van zijn kloostergcnoot, pater 

\ gauwen geeFt zond r enig kri.sli eh inzicht le aanvaa rden . 

Jacobu Vergauwen werd eer l onderpastoor le Znn1crg 111 op 25 p

lember 1 11 , lwe jaar nadat de congr gali h i r wa.s ge licht <"11 a ht jaar 

nadat d • drie spin lerlje mel hun ap Lo laal waren begonn n. D e ·Lichting 

van 1 11 , die in het memoriebo •k van hel klo . l r zeec om tc.ndig wordt 

b hrPV r •. v rm ldt d e naam v n p l r 'ergauwen niet , w l n zeer i 

opgevall n. Ook bij het v rlijd n van d li hlin g akte op 14 oktob r 

1 14 . L r studi e van nolari I anin k. wa. pal r ergam en ni l aan

\ ezig, maar wr·l waren r P< loor Vand r Po rl n. Maart n Wil! m . 

c·iq 1 ar v n h l g bouw waar d zusler. verbl ev n n d tv c ond r-

, toor van d ' p ro hi . dil' a l ~ luig n optrad ~n . rgauw n wa n ' 

0ndNpa luor l Zomprg m , wfllll1 r Ambro. iu odha l . vî a ri · gen raai 

·an h I bi dom enl p 30 1nc·i I 1 . un de• ;.ou . l rs an h l nv nl d 

r lr· va l ,,., " [(•j.l I kwam 0 · rh ndigPn 'n hun g I r, n fn m n . 

\VaarouJ wa palr·r rg<J.uw n ni l ounwc•zig op n buil ng w n 

plr· hU Ç! h ·id al · dr·z , <JI. hij el P lirhler of op zijn min l d • pr m L r vun 

d~> I{ ·mc•r·n chap ~(l'wc·r· l W f l ? Wann r wij h<'l doo J prc>nlJ van pal r 

:I'Jli.lll\.\C'Il lc•;.o •n , 1nrwl n " Ij lol onze• VPrwoncl r• riiJ ~ \ ' ü ·b,tPII n , d e l. ond r 



de enkele verdiensten van de priester die er worden vermeld. de 5lichting 

van het klooster Le Zomergem niet voorkomt. hoewel wij niet kunnen aan

vaarden dat een verdienste als deze aan de aandacht van de opsteller kan 

zijn voorbijgegaan. 

P dier Heel vergist zich opnieuw wanneer hij schrijft dat Vergauwen 

Ie Zomeraem een eigendom kocht en ten dienste ~telde van de kleine 

gemeenschap om er haar intrek te nemen en zo dw·nde haar apostolaal 

beter Ie kunnen beoefenen. Dit verhaaltje strookt niet rnet Je tekst uit 

het memorieboek die wij als \'o.Jgt lezen : .- Daerentusschen heeft eenen 

iverigen ingesetenen deser Parochie. met naem ]\ 1artinus \Viilem.s. ziende 

de onbèquaemheyd en d' onzekerheyd hunner wooning, tot gerief en ge

makkelijkheyd van deze Dochters. eene arme spinschoole. eerst gesteld 

in het jaer 181 ), een ruym gebouw. behvaem zoo lol vermeC'deringe Ydn 

het getal der geestelijke Dochters. als Lol hel aem·eerden der arme bnders. 

om daer in le woon en. gelijk er met' er daed van alsdan eenigr> der armste 

en wrlaelensle zijn ingenomen. die aldaer worden gekweekt en onder-

wezen». 

I )eze spinschool waarvan hierboven sprake. bevond zich dichtbij de 

hoek van de Kasteeldreef en de Kerkhofstraat. toen respektienlijk Kasteel

dreef en Krui;;dreef. en was eigendom van ]\ 1arlinus Willem~. rentenier te 

l':omergem. toPI I 63 jaar oud en gehuwd met l\ larie lsabella i' laenhout, 

die er samen mei hun dochter de 3-1 jarige f'.larie Catharina en hun dienst

meid i~v1arie Cutharina ]\ Iortier hadden gewoond. Algemeen wordt deze 

0laiiinus Vv' illems als de <stichter> van het klooster aange7ien. Bernarel 

I )e Neve, die in zijn leven een memorieboekje O\'er de gebeur!enisst>n te 

l:omergem heeft aangelef.!d. schrijft daarin onder meer : ._ Dtmderdag 13 

Fehruary 1823 is in den ouderdom \'étn 73 ja eren owrleden. i' larlinus 

\\'illems. Sligler van het 1\loosler alhier : hij was sedert 6 jaer lam at>n 

den slinken kan! van zijn lichaenn. ( 2
) 

Ar<hler het huis mn f'.lartinus \Villems lal! een klt•ine hoP\'!' met 

srhuur. stallingen. wagenhuis en \'arkenskollen. die zijn eigendom was 

<·n rlie de inwoners van lwl gesLicht mochten ~ebmiken vo<•r hun gerief. 

liet is dus niet mei zekerheid Ie lwwslig<-'Il noch Ie llnlkennen dat 

pater .Jacobus Ver}.!auwen <k slir•hter is gcwt•est \'all ht't kloo~ler maar het 

kan niel helwijl't>ld wortlt•n dnl hij luier \'t·el invlot•d lwefl gehad hij dt• 

onlwikkelinf.! ervan. Inderdaad zien wij tlal \'Hil rJ,. 82 110\'ICt'll die \'an 

1820 tol 18(,0 lol dt· conf.!rt'g<llie te l'.onwrgem lodrudt·n. l'l' 32 i\fkomstig 

wnn·n Villl Tit·lt en omslwken. waar dt• palcr lot>n O\'l'fSit· \'Ull het klno~lt•r 

('2) !'vlt·moricbockjo homill" I)" Nt'vc lt• Zomt·r~t·m. Fumllit•urt·hid I),, :'nwt. 
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was. \ \' anneer up 21 april 1831 dt' zu.;ters van het klooster het religieus 

habijt werdt'n opgelt'~d door vicaris generaal Goethals. was pater Ver

gauwt'n op deze plechtigheid aanwezig en later zal hij nog vernoemd 

worden hiJ hijzondere gt>legenheden. o.a., wanneer hij op 2 juni 1834 als 

Pro,·inciaal 0Yerste ,·an zijn Orde, in de kap<'[ de 1-1. 1\:ruisweg solemneel 

kornl oprichten. 

Herhaalde malen werd door de jonge congregatie om ukenning ge

Haagd Yan hun gemeenschap en tol het lwkomen van een va~Le orderegel. 

maar als gevolg van versch~idene moeilijkheden waarmede het distrikt in 

die lijd Le kampen had. kon aan dit verzoek ~een ~unstig gevolg gegeven 

worden. Eindelijk zou aan het \"erlangen van de zusters worden volcidall 

('ll op 16 mei 1814 werd hun de eerste Hèilige regel toegekend door ]\ lgr 

de Hroglie. bisschop ,·an Gent en op 30 mei flaarop door kanunnik Arn
brosius Goethals. vicaris generaal van het bisdom. solemneel aan de ge

meenschap on,rhandigd. Te<Jelijkerlijd werden van de drie zusters de ge

lnften afgenomen. f)eze gebeurlenis \"iel samen met rte hoogdag van Pink

~teren en werd onder het celebreren van een ~olemnele !i. l'lis in de 

parochiekPrk van ZomPrgem. met grote luister gevierd. 

Deze levensregel was een lang dokument dat twaalF strenge kapittt~ls 
bevatte en die wij in hijlage meedelen. 

Korte Lijd llll hun professie brachten de drie mPi~jes, samen met nog 

lwee andPre die ondf·rtus!>en tot de congrC'galie waren toegetreden. o.a .. 

~!aria Theresia De ~utter en i'1aria Victoria De Rycke. hun onroerende 

!,!oedcren in gemeenschap. Der.t.e transactie werd gedaan hij akte verleden 

voor notaris Joarmes I )aninck te Zomergcm op datum vm1 14 oktober 

1st-1. r') 
llicrna volj!l de hijzondersic inhoud van deze akte. 

alle vijf jonge dogters spinneressen. alle geborPn ende nm als nu te 

~aPmen woonendr' binnen deze cnmmune van Somerg cm. in heL zoo ge

naemfl huys van hun gemeynte competerefl(!e aen ~iPllf l\1artinu~ \Vi'llems, 

ook tol Sommergem. welke respective comparanten aen ons notaris en 

~etuygcn hPLI>cn \"c·rkla<·rl, gPiijk zij verklac·ren l>ij dezen. dat z.ij 111cl el
lilmlen·n hc·hhcn ac•ngegaen den preseul en act van conQrc·galie ettde 

~;wmenlc·vingc onrll'r cll'n n<wm \"<Hl I )oglcr~ van liefc!c· en ;;ot:vrugli!!hcyd, 

,<"huylcnclt· onclc·r elP \'IH>rspnwke van hllflrl<'ll Patroon den lwyli!!('ll 

\'inrcnliu~ a Polo. lol onclc~rwijs l'flclc• opvoc·clingc clc•r nnnc· lind<•ren t•nclc• 

;,ndc·w gc,..clc· werken. c·nclt· clat zij. romparunlc••• ook IH'rcy·l zip1 in clc• 

;tt•lvc· SiHIICIIkVinJ.ZC C'll!lc• 1-(CIJII'f'IIZiH'IIIhcycl Ie- f"Ofl[llflllCTI·'ll. 
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DE comparanten Vl'rklacwn hun van \V<'derzeyden te \ergenoegen 

ende conlenteren mei de meubilaire effecten die elk van h011 in hunne 

gemeenzaemhede heeft gebragl. 

Als eene der camparerende Zusters. al is het dat de lwlooften die zij 

rloer. in hun profes, aileenelijk zijn voor den lijd dat zij in dit gemt>ynte 

zll'llen verblijven. hun noglans moeten voorslellen dat zij 70uden surfu

sante en genoegzame redenen dit gemeynte niet mogen verlaelen zonder 

het zelve daer door ongelij'k aen te doen en cene groole on~elrouwi~heyd 
te begaen aen God!. die hun uut liefde en barmherli~heyd lot deezen 

gelukkigen stael geropen heeft. 

De Zusters zoo \'oorzeyd en wllen ook niet mogen weggt>zonden 

worden ten \Vaere dat zij daer toe mèTkelijke redenen zouden geeven. als 

zijn wederspannigheyd aen hunne overheyd. de ruste slooren onder de 

Zusters. cÜenen lol verergenisse van het gemeynle ofte andere groote 

fouten. 

Als eene zuster, dat Godt wille verhoeden, aen dergelijke wanorders

waer van aHeenelijk der eerweirdPn heer dirPeleur gezaementli_ik met onze 

overste zuHen moE'len oordelPn, zal ondpm·orpen zijn. zal zi1 door hun 

mogen weggezonden worden zonder hel conspnl LP moelen hebben \on het 

gemeynte. AllPenelijk zullen de Zusters YoorafgaandPlijk ge-hPord worden. 

Als ePne der Zusters het gemeynle zal vrijelijk wrlaeten oftE' daer 

uyt gezonden worden. J~Jal zij alleenelijk mogen meedt'draegen. de Kleede

ren ende lijm\'aeden tharen lichaeme dient>ndP. t•nde zig daer mede 

moeten vergenoegen, zonder eenigP voordere pretentien thaert'n voordPe-le. 

Ende zoude het rnogt•n weezen, e-nde is zij proprielarigge van eenige ,·aste 

imnwubele goederen ofte renten, dezE' zijn ende blij\'en onbe-twistbae-r aen 

haer ende moPten haer volgen, zullt>n d'aglerstellige pagten en croosen 

Yan diere zijn ten profijle van de genwynte te rekenPn lot den dag ,·an 

haer vertrek uyl het zelve gemeynle. \Vanneer ePne Zuster zal koomen te 

overlijden. zal alles wul ha er loehehoorl ofl <' daer zij Iw! gebruyk Yill1 

heeft genoml'n, gE"l''<'puleert voor nwulwl. l1lijven uen dit ge11wynte gt'lijk. 

ook het j<.t<>flijkx van paglen en croosen \'Hl\ imme-ulwlt> goeden·n lol den 

dag van haer ow't'li,d<>n ende O\'Prsle zal zorg<>n dat hl'l lich,u m Ier nt>rdt· 

gedaen worelP met een gl'-ringe uyh·t~erd volgens den stud nm hun ge-

meynte. 

/\ldus ge-daen en gepdsscerl binnen dt> commune nm ~lllllllH'f\,.!t'In 

in hel ge-zeyrle huys van genwyntc. Ier prt>scnsie vun 1' lijnlwer .lac'olms 

.losephus Van DerpooriPtl, pastor. Carolus l'lurll'ns. ft>nlimmd Pnttyn. 

onderpéL-;[oomn c·n Î' larlinus \ \'iHt>rns pnrlirulieren ;.oondt>r proft>ssit>. nllt> 

woonendc• hiruwn dezt·h·p commune vnn Sornmc>rgem. gduygerl hier ll\'t'f· 

geropcn va,n mij notaris g<·kentl. ulsme<l<' dt> rompurunkn; dt·\n·lke llllt'r 
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\·oorlt>zinge deze benevens df:' comparantl:'n ende miJ. notaris hebhen ge

h't>kend. Dezt:'n \'eerthiend('r. octolwr achthienhonderd Veerthien. 

Deze akte wt>rd geregistret>rd te \Vaarschoot de 15de oktober 1814. 

Door dit dokument weten wij dat er toen reeds vijf meisjes waren. 

dit> zichzelf als een con~rrf:'gatif:' beschouwden. wrmits zij de naam \'an 

"'Dochter van Liefde en Godvruchtigheid» hadden aangenomen en zich 

onder de bescherming hadden gesteld nm de HPilige \'in cent tus a Paulo. 

Op :2:2 september 1815 wordt in de kleine kapel de Heilige Kruisweg 

·~pgericht Op 6 februari 18--13 Wt:'rden de slalies van deze Kruisweg op

~ehangen in het hospilaal van de mannen en de bisschop van Gent ver

leende een aflaat van vef:'rtien dagen, aan alle inwoners van het gesticht 

die de Kntisweg zouden gaan en aan elke statie driemaal het Onze Vader 

en het \\' cesgegroet zouden bidden. 

Op 1!) juli 1821 werden door i' Ionseigneur de Broglie \'Prscheidene 

\\·ijzigingen en aanndlingen aan de oorspronkelijke regt'! aangebracht. Zij 

\\ijzen op de tuc-ht die in de gemeenschap moest onderhouden worden. 

Tucht en gehoNzaamheid waren immers de bijzondersle kenmerken van 

onz" nouwencongregaties. Zo mocht een zuster. eens dat zij geprofest 

was. noGil meer haar ouders of een ander familielid bezoeken. zelfs niet 

als een \'un hen in stervensgevaar \'erkeerde. Wen .. Jdl!jke peri'onen kregen 

geen loq;ung lol Je kapel de refter en sommige andere vertrekken nm het 
Qebouw. Zelfs de zusters mochten onder elkaar geen ronvers<tlie~ voeren. 

zonder de uitdrukklijke loes.lemminQ van de overste. 

Bij rleze gemeelteliJke vernieuwing van het inwendig regbmenl werden 

l<·vens een aanlal leesidagen irJgesteiJ. diP soiPmneel in de ;;crnt:'ettschap 

moesll:'n worden gevierd. o.a. )0 mei. ontvangen van de eerste slandregds 

en. herdt'nking \'illl de insteil ing in 181-1, 21 april. de dag waarop in 1818 

lfwlatin\! werrl \crlr·enrl om het 11. ~akranwnl in de LqH'I lP latt•n lw

ruslen. verriPr het f,...est \'an rit• IJ. .lrw.f. \'ilfl dt• Aartsengel f\lichaë;f. V<tn 

de lwili!!e Frm1cisrus Y<HJ i\ssisi. van FJaJtciscus van ~alt·s en tal \"<\11 

;melen~ lwiligcrJ. ()ok rlr· naamriagen va11 rit• JJlOPrlt·r-m·t·r~le t-'11 van ck 

!.(<.'f'SidJJkc ~wsli11trrlcr rnoeslf•JJ rloor gel)('cl t'll gorlsrlier•stil.!C opfenin\.(en her

di!f·hl en l{eViNrl worden. 

(~,·lijk hei lol rlu·WI'f Jlit•l vw;lslaal rl<d paler Vergauwen de colJJ.!ft'

t.:"illie mu I!Cstirhl ht>IJhen. is het t'Vt•llrnin zeker dal hij rlr• eersic ordt•

WI!r,l voor rl1· /lhlers i"Oll J!t•schn•\'t•ll h··LIJell. f.(l'lijk pall'r 1\l't•l filt"C'llt tt• 

wl'lerr. In rle akle. waarrloor rll'/1' rr•J!r•l door 1l1· IJissdwp W1·rrl a<mgenornen 

''11 l!rwrll.!e~ellftl in dalr· liJ IIII'Î 1Fll·1. II'ZI'fl wij <lllllt·rmeer het vnlgenrlr•: 

•I )1'/1' re~u·ls rloor rlr·n 1-:l'rw;wnl<·n 111'<'1' .lacolllts .lo~wphu~ \'anrlr·r f>onrlr·n. 

pa~loor 1l1·r f>itflwhiP v,u, ~orrwrgh1·rn. I )l'kc'llij v1111 Nen·IP. o11s \'oorPilgr• 

-l1·ltl. orr1 cloor 1111s I!OI'III[I'k.·url 1'11111' \'oorl[e.-;chri'VI'II lc· worclt·tl 111'11 dt• Ie 
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8aenwn levende susters van het gemeynle .... ». I lieruit zou mogen blijken 

dat de1.~ orderegel eerder door de pastoor van Zomergem werd opgesteld. 

Uit de teks.t zou men ook moelen afleiden dat de regel enkel door de 

pastoor «werd voorgedragen». maar niettemin door pater \'e>rgauwen kan 

opgesteld geweest zijn. die in deq.!elijke zaken wel beter thuis was dan 

een dorpspastoor. Trouwens vinden wij in deze levensregd UJJte<~t-uspreke

lijk de geest weer 'an de orde der F~anciscauen en Cistercier.ser5. 

\V anneer op 26 februari 1877 aan de congregatie een herziende en 

bijgewerkte regel wordt voorgeschreveu door ]\ lgr I lenricus F ranciscus 

Bracq. bisschop van Gent. begint hij zijn inleiding als mlgt : <Beminde 

l\1oeder en Zusters. Uw slirhter Jacobus Van Der Poorten heeft l 1 in 

't beg-inne eenige zétlige Constituliën voorgeschreven, die door onzen door

luch ti gen \'Oorzaal Mauritius De Broglie goedgekeurd werden op 16 !'lei 

1814 ... » 

D1L komt onze veronderstelling eens temeer onderlijnen dat pater 

Jacobu: Vergauwen bij de stichting van de congregatie nid betrokken is 

geweest en de regel niel heeft geschreven. 

Bij de gelegenheid der appobatie werd zuster Regina, medesticht~ter. 
door de vicaris generaal lot over~t~ au.ngesteld. met de aanspreektitel \"illl 

«moeder» en kreeg zuster Victoria de post \'an \'icares of ondennoe<ler 

toebedeeld. 

Drie ander·~ jongedochters, die re1'ds sedert enige lijd het klooster

leven met de eerste drie hadden gedeeld en het ,·erlangen hadden te ken

nen gege\ en zich als n,ligieuzen aan de heilige regel te onderwt>rpen. 

werden eveneens op die heug'[ijh dag geprofest. Het waren ]\I aria Theresia 

De Sulter (zuster Thérésia). gehoorlig nm 7omergem. \'idoria De 1\yc-ke 

(Zuster Victoria). evPneens van Zonwrgem. l'n Josepha Versluys ( wsler 

.losepha) geboorlig van Oosl-zuidhurg bij Vlissingen in Hollancl. een re
reformeerde religieuze. die op die dag haar dwaallePr afzwoer Pil zkh lot 

de 1\oomsP Kerk keerd1,. 

De vt·rkiezing van de algenwne owr~le had plaats om dt> drie jaar en 

·werd IPikf'ns door d1' hissC'hop ,·oorgezl'lt·n. I )e :wslers YergtHit•nlen in dt~ 

kapt·! om het Veni Crenlor Ie J'ingrn. I )c hissc•hop wees in ecr1 korte aan

~praak op de lwlangrijtheid \'all clt• kiezing l'll tlt•ed \'oorHI herot'p op dP 
gewl'lensplicht n~n cl~' wslers. Bt•urtelinqs komen de zusleis dan hun 

slembriefjes in de hus werpen. die \ÓÓr dt> hissrhop slaat opgesLPld. wannllt 

allen in dP kapt•l vergndt·n·n om Ie hiddt·n. in nfwachting dnt men hen t!P 

uitslag- van de stemming komt nwdt·clelt•n. I )e hissrhop overharHiig"l !Hlll tlt' 

nieuwt• O\'t'lrsle de s1J.eutels en de orclt•rt•gt.J. Nn een korte godsdienstige 

plechtigheid en hot gezanH·nlijk zingt•n \'Hll hl'! Te I )eum. bnwn nl t!t• 

zusiPrs, één voor é(·n aan dt· nieuwgekozen O\'l'rsle hun lll'ltlflt' \'!lil tlJH!t'r

danigheid l'n gt•hoort.Hnmheid lll'lllil-!en. 



Amhro. lus harles oethal. . vlca rl s-gen!'rna l va n h<'l bisdom Genl. 

d<' h<'zielcr van de joniZ<' <"ongregall . ( I ï5 1- l 3f1) . 

JJ ,.L amhl vo,n he· Luurder w rd d or h L I i. dom lo vf'rLrouwd aan d 

plaalsc•lijk pa loor. Pr. t in 100 J 7.al c·n ig nlijk b Luurd r f g e Le

lijk vadr~r voor d, zu. lc·rs van h l conv nL word n aang _l ld . ToL hun 

hwrhlvndPr wNd aan~ I lel d ' pc loor van 7.omc·rg m n lol hun builen

"'t>woon bic· hl vue IN Z .E. I I ·r loann cs 13rtpl isl ll ~m an, p- si or van 

Mc·n.:nclr ' . I lij bi vf dil lol 1 1 '5. ad i n zo11d cn d(• pa. I rs V fin 7.omf'r

u m al · biC'C'hlvader van h I kloo. lr>r fun ç,r rf•r . Dil nm l L van bic' hl vnd •r 

wa r'ÎIJ •nli1k c·n kwc• I ie· vnn rc·a lr·m nl rinq. In d e· praklijk kwnm<·n wr-



schillende gee~tditken !Jij cle zusters hierht horen, waaronder de pastoors 

\'éln de parochies die ondPr de dekenij ZomPrgem ressurlPenkn. het meest 

genoemd werden. 

Op ï december 18'21 werd ,loor vimris Go,Jthals. zu;ler Agne;; tot 

no\'ire-me1·sleres aangesteld 

De no\'iren werden opgenomen \'anaf de leeftijd \'an 21 jaar en lot 

rle ouderdom van 30 jaar l.ij deden een pro<'fjaar. waama 7ij eerst \'oor 

de lijd \'an drie jaar en daarna \'Oor het le\'en geprofest werdèn 

Dageiijks ~ingen de zusters naar de I ledige l'lis in de parochiekerk. 

Ierwijl al de andere dagelijkse gebedsoefeningen plaats hadflen in de kaptol 

\'an het geslicht. waar de plaatselijke geestelijken ze\'en lol acht maal per 

jaar een mis mochten konwn lezen. die enkel door de zu<lers en elP kost

gangers mocht worclen bijgewoond. 

Op 9 no\'Pmlwr 1863 verleende de bisschop tot> lating aan clt> ondPr

pastoors van de parochie, om de \'eertien dagen kri,;telijk ondt'T\\'iJS Ie 

komen ge\·en aan al de wereldlijke inwoners \'an het geslicht. 

liet aantal wsters gnwide niet snel aan in het nieuwe gesticht. Elk 

jaar deden slechts twee h drie no\·ict>n hun intrede. In 1RIS bPstond de 
congregatie nog maar tti'l tO zusters en 8 no\'icen. In 1820 wan·n reed,-

24 religieuzen lot de orde toegelreden en noPmelen zichzelf toen <zusters 

\'iil1 den Heiligen VinrPnlius a Paulo». l'laar Per.;! in 1832 kret><,.! de ge

meenschap officieel de naam \'an c:7:usters van Liefde \'an den I-ledigen 

\'inrenlius a Paulo. van ht>~ K'looster \'an dt> l'loeder \'i\11 Bai'lnherligh<>id:.. 

lil PI die op 10 oktolwr 18)9 door ]\ lonsPigneur Oelehecque. his..q·hop Yan 

Gent. wc·rcl lwkrarhti·gcl. EnkC'Ie dagen latPr. n.l. op 27 oktolwr \\'t'l'd het. 

klooster door dP koning erkend als instt>lling met caricalief clot•l : PN1 hlijde 

geheuriPnis die op 2<> dPcemlwr daarna door de hi~schop \\'L'rd he\'Psligcl. 

Eindelilk \\Wel lwt kloosiPr notarieel als \ 'c·rPniging znndt·r \ \'inslgP\'end 

IJoPI opgerirhl ondc•r de nanm \'all (Geslirhl mn den lleili~l'll \'inct'nlius 

fl Paulo te Sonwq.(em» op lh s<'piPmlwr 1<122. h)ijkens dt> slandre!,!els dt•r 

ver<'nigin(.!. \'Prsrhenen ondc·r nurnmpr ()')8 in het Stnntsl.lacl \',liJ 28 st>pit'm

lwr claama. 

!'vfnm onclnnb elf' moeilijke jarm nncl('r lwt llnllnnds Iw\\ ind. grot•itlt• 

d<' conr,rc·galie sleeels mnnr nan. In 18)0. hij dt> 0nafhnnkelijklwids\W

klnring vn11 ons land. war<'n rPt•ds 37 zusters Int clt• nrdt' lot'getreclen. mnnr 

11 warm claaJ\'Hil rpc•cls O\'Prleden. ?nclal lwl t'ffecti<'f ei~l"illijk 2l) ht•

clrnPg. In 18-Hl hnclcl(•fl r<'«'tls 'Jï zu,;lers hun prnfPs:Üt' ontvangen <'11 lw

droeg hPI dfPklief -10. 

De IPvPnsr.-·w·l wn_.; ZC'er slr<'ng l'll wt>nl rlonr cl!' ?uslers op tlt• l,•ltt•r 

TlngeiPPfd. mei h<'l Ollf.!<'lukkig geyoiQ. cl~tl \'Pit•n nan ondpn·c•t•tling o\'t'r 

lt·dl'll in <'<'ll ZPPr j<'llgclige oudt•rtlom. \·all clt• 21 I'IJSit•rs <lil' st•tlt•rt l~ll'l 
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in de gPmt>enschap traden. waren t>r in 1820 rt>eds 5 owrlt>den. In 1830 

lwdrot>g het sterftecijfer reeds I I op 3ï ingelrPdt>nen en in 1840 1 i slerf

f!t'\'allen op s:- proft>ssies. 

Het bisdom zag de situatie gelukkig Lijdig in. zodat. telkens wanneer 

dt> bisschop dt> \'t>rkiezing van de overste kwam voorzitten en op inspectie 

uitging. hij enkt>le wijzigingen aan de levensregel aanbracht. Zo werd op 

5 october 18-18 besloten dat f'r buiten de zon- en feestdagen, t-en bijkomen

Je rekreutie zou Yerleend woiden. elke dag van 12 u. 30 tol I u. Oe 

Li;;schop was van oordeel dat het \'oor « 's mt'nschens krar.kheyd een te 

~oote strengheyd wa5. de zusters slechts eem ter week een kwartier of 

halve uur recreatie te ,·erleenen;). ( 4
) 

21 .L\..pril 1831 was voor de kloostergemeente \'an Zomergem een dag 

\·an grotp betekenis. die dan ook Ierecht op grootse wijze rrochl worden 

~e,·ierd en in het memoriehoek met koppen van letters staat neergeschreven. 

Het was de dag waarnaar onze zusterlens herhaalde malen hadden ge

\Taagd en waarop zij met een uitzonderlijk verlangen hadden gewacht ; de 

dag waarop zij het kloostcrhabij' zouden mogen aantrekken. 

nis. 

Zo beschrijft pastoor f'-1ichaël Vander Piete deze heuglijke gebeurte-

<In het jaer ons heer en 1831 heeft de grootste solernniteyl plaelse 

gehad door eene groolSJle goedheyd der Goddelijke Voorzienig

heyd. JaPr ons Vaderland in zijne onafhankelijkheyd de volle 

\TifhPyd genille \'an Religie. van welke vrijheyd wij eene groot

ste vrugl komen Ie genieten. waemaer wij ctPn hemel ghans den 

tijd van onse opkorninge gebedPn hehhen. te welen. om voor 

dP H. KPrke volkornPne Religieu~en te worden. Zoo hPPft het 

aen Godt behaearl zijnen \Ville Ie laeten kennen rloor onse 

Geestelijke owrheycl den hoogw<·enligen hP<'r B1sschop van Cent. 

heeft ~eçonseniPerd en g'autoriseerd. den 7.e<.>r EPrw<:>irden heer 

i'v1ijnhPer Cor·thal~ \'iraris genera!. a<>n wPikPn wij naesl Godt 

ons opkomen .. wngroPyen en tol hi<•r lrw volstrPkt VPrschulding 

zijn rn<'l eeuwige rlankha<~rhey<l. Zon is hij in de volheyrt van. 

zijnen noeyl volprcs<·n iver. ho<'wel in rlen hool.(en Oll<lerdom van 

A 1 ja<'ren. gekornpn mwr Som<'fghPm op den 20 april 18') 1 in 

het cloosler bij d<· SIISIC"!'s \'an ri<'II h. Vinrcntius a Paulo. onriPr 

het 1-(PIIlyrl riPr klokk,·n. rliP lwm in P<'nP vi<'rigslc w·rlang<·n en 

vn·r1grl,. vr·rwr•IJ,.komen. hij hr111 aanknn<ligrl. rlat l:un lang vcr

lanl.(c-n 1-(iwl volrl<wn worrll'll. I hl op morgen. df'n 21 april. 

i'ijndc rlen \'f•rj;wrrlag rlat hPI 11. Sarrament rust in cl<' C'n1wlk 
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de groole solPmnileyl van volkomene Religieusen voor de h. 

Kerke Ie wordt>n. de heylige kleedinge en de Wijle Ie ontfangen. 

hunne profpssie Ie vernieuwen ; een zeker gelal andere hunne 

professie Ie doen voor de h. Kerke. C'n Pen ander getal gekleed 

en hun proefjaN te heginnen onrler rle benaming var1 Susters 

van den !I. Vinrentills a Pa11lrn. 

De plechtigheid begon 's morgens om 7 11ur met een 11 ;\lis in de 

karel \'an het klooster. waarondPr een algemt·ne 11. Communie. waarna 

rond tiPn 1111r de eigenlijkP vernieuwing van de geloften en het opleggen 

van de kiPderen begon. 

«den hPer Vicaris was geselen op eenen setel op den trap van 

den A11taPr, als wanneer den heer Direrlem in hahite op het 

woord van den heer vicaris genera!. alle de susl<:>rs bijeen w•r

gaderd in de hinnensaele mei hahijlen en wijle op den arm. 

komt wrmaenen en in de Capelle te leyden. alwaer zij volgens 

order en rang \'an den heer \ 'iraris op eene sielsroerende wij SP 

aengesproken worden. en vermaenl, betrekkelijk de groote pleg

ligheyd van dien dag, die hun voor eeuwig tot sligtinge en onder

r,iglinge moel dienen en ook \'Oor alle hunne naerkomers. :"-fen 

singe den Veni Crealor. Den heer Vicaris genera!. op het teken 

en order van het rerf·monieel. alle de susters plat lc·r aerde lig

genrle. vraegl hun wal h11nne begeerte was. De reeds geprofeste 

susters vragen om Gods liefdP. h11nne lwloftm Ie vNnieuwen. 

de h. KIPederPn en de h. wijle te Gntfangen. het welkt• hun w<>rdt 

lrlf'gestaPn. Vervolgens worden alle elP kleederen Prl wijl<>n ge

wijd. lij worden gt'hoden hun hahijt aPn Ie trekkm en ontfangen 

van den heer \'iraris rle wijll' op hun hoofd. I )ese waPren het 

getal \'an 1 S. Ie wel<>n: Sustl:'r C'athnrina en Cl''Pr'"le. ~usler 
\'irtorin <'11 \'iraressP, s11sler ThPresin .hulpe van d'oYersiP ge

steld. SIISIPr l Pril ia nm·itiP-nlN'sterPSS<'. SliSier ('c,Jt>tn. SllSlPr 

lsalwlla. suslt•r .losc·phn. sttsiC'r ~ahinn. suslN' C'nnsthnlia. smter 

.'\gatlw. susl<>r B<>rnnrrla. suslpr C'nrnlinn. susiPr .lltroh,t. suslt•r 

Anna <'11 suskr Clnrn. 

I )est• voltrokk<>n zijntlP. f!iH'Il op hunn<> choorplnC'ISNl nNit•rsil

ten. 

DPn llt>Pr \'iraris heeft ook gp\·raPgrl aen hl'l 1\\'tWil' gC'Inl. dil' 

hunn<' profpssif• voor rit> h. KNk<' nog nid gNlnt'n hnrldt•n. wnt 

hun lwg<>c>rl<' of vPrzm·k \\'fiS. D<'Zt' ook \'Tnf'q<'n nhtelijk llt• Rt•rm

hcrt igheyrl Gorls orn l111nnC' proft'SSiP \'Oor d<' h. Kt•rk<> lP 11\0I,!l'll 

nntf an~<'n. h<'l \\'Plb· hun u liP \\'Nd lnf'gesllwn . ., 

Zij \\'t•rtlf·n volg<>ns lwlzPII'dt• cPrt'llHllliPPl lwt hnhijl t'fl dt• wijlt• np

Qelt>gd. nwt P<'ll Pt'!I\'Otlllig kroont je• gplnnid l'll dt• ring \'nn hruld \"l\11 (). 
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L. llt>er aangt>stoken. Zij \\'aren 9 in getal, nl .. zuster Benedicta. zuster 

(.!artha. zuster \ 'incentia. wsler [\!aria. zuster Antonia, zuster Eug<'nia, 

zuster l \~tda. zus I er Lucia en :t.uster Seraphina. 

Na rleze ceremonie gingen de rt'ligieuzen de zuster-overste omhelzen 

en haar hun onvoorwaarde~ijke gehoorzaamheid en onderdanigheid betui

gen. !lel <Te Deunn werd door de vicaris generaal aangE-heven en in 

koor door alle aanwezigen wn·olgd. 

In de loop van de namiddag vertrok de hoge geestelijke en gingen de 

zusters naar de kapel om Pr in stil en vroom geheel dPze lwup:lijke dag te 

eindigen. 

In het verYolg moesten de meisjes. die als wligieuzen in de congre

gatie wensten te worden opg«:>nomen. een proeftijd van zes maanden door

mah•n. Daarna werden zij als novicen gekleed \'oor een niPuwe proeftijd 

,·an een jaar en eindelijk het jaar nadien voor het ganse leven geprofest. 

;'\let consent ,·an het bisdom in date 8 fpbmari 1837, werd in de 

kapel van het klooster een biddag ingPsteld. die elk jaar op 11 septemlwr 

zou plaats vinden. 

In 1891 verkocht het klooster 42 aren 70 ca. grond aan het gemePnte

hestuur van ZomerQ"em. dat er het kerkhof mede \'Prgrootle. Het is op dat 

gedeelte dat in 1899 dP zusters van de congregatie hun eigen rustplaats 

kregPn. diP door haar sober uitzicht. het geïsolePrd leven van de godgewijde 

zusters kenmerkt. Zuster Cl ara ( Clemenlina i'vlaria Verschoote uit Sijsele) 

was de eerste die er op 25 septemlwr 1900 werd begraven. Zij was pas 

op 3 augustus 1898 in het klooster getreden. ( :; ) 

;'\let de benoeming tot hesluurder van het klooster, werd aan de heer 

Leon :'-laPre het rPch I \'an heg'raven toegekend. zodat van 1 december 

1906 af. alle personen d1e in het geslicht overleden.hun begrafenisdienst 

in cl~> kapel van het klooster zoucl1~n krijgen. De-/.e gunst zinde pastoor

deb·n EmiPI Hack het all~>rminsl. die er 7.irh dan ook hardnekkig tegen 

\'f•rzelte Om zijn VPT7Pt Ie steunen heriep hij zirh op een clausule in de 

toelating verval ~>n die als \'olgt \'Prwoord was : .. Om 't hegrafenisrecht in 

't klooster lP ht~hhcn mo1·l cJ,. afgeston·~>n in 't klooster t-en [)\,micilium of 

Quasi-I )omirilium ( ó maand v<·rhlijr) gl'hilcl h<·hhen. Domicilinm V<•roncl!•r

~!t·ll nit·l alll'elllijk het fl'itdijk wrl,fijvcn maar ook lwt ani111us perpelt1o 

maneflfli fJf het inzirht van voorÇ!twd Ie Vt•rhlijvcn. Dil inzicht is hiPruil 

te lwslllitcn, wannPI'r riP lwlanghehhenrl1· of rl<· familie die hem hinnen

Ln-ngl of plaats voor lwrn komt lwspn·kcn rlit mzic-ht uildrukkelijk lwkend

rnaakt. of W<HlflPt·r rit· !,,.Janf,!ht·l,flf'ntl<· zijn kiPt!C'wn of meuht•lpn m1•de· 



brengt ter gelegenheid van zijn intn•de in het Gesticht. Dit is doorgaans 

niet het geval hij de zieken of ouderlingen die slechts voor hun laatste 

dagen in het klooster gehraoht worciPm. 

of' pastoor-deken kreeg gelijk. zodat het begrafenisrecht aan het 

klooster reeds op 4 december I <JOh terug werd ingetrokken. 

llad de lleilige Regel in rit' loop der lijden enige versoepelend!:' wijzi

gingen ondergaau. toch hleef zijn naleving \'Oor de zusters zijn diciplinair 

karakter behouden. da.t steeds meer eon meer arhterstand oplier op de \'Pr

nieuwd<:> opyal.lingen van hel moderner wordend kloosterleven. 

Zo zien wij nog altijd in onze herinnering het uniek beeld van een 

aantal kloosterzusl<:>rs die geregeld Yan uil hun gesticht naär de Heilige 

îvlis gingen in Je parochiekerk. neljes op een rijtje, op eerbiedige afstand 

achter elkaar. de hoofdkap een beetje naar voren gescho\'en en bedekt 

met een lange zwarte wollen sjaal. om zich te kamoeneren tegen het 

aamicht Yan de huitenwereld en em zeker cloor niemand te worden aan

gesproken. Binnen de rmtren \"an hun convent leefden ze in ongekunstelde 

\'roomheid en in de stiHe. intieme \'olbrenging \'an hun schoünmenselijke 

dienstbaarheid. zoa:ls dit allPs door hun OrderegpJ was \'oorgeschre\'Pn. 

B11ilen dezp issolatie en heslotPnhPicl was er nauwelijks Yoeling met cle 

buitenwereld. Enkel de khoolzustPrs kregen enig kontakt met het huiten

gebeuren langs hun schoolkincleren om. cl ie hien·oor vaak tot spreekbuis 

dienden. 

Ondanks hel conser,·alief en cliciplinair karakter \'an de congregatie. 

7ijn er toch 228 noyicen geelmende haar honderdzestig jaar hesban inge

ln·den. 

DE ONHOERENDE GOEDEREN EN llllN IIERI\O~I~T 

De gehouwen. cl ie 1'1'11 deel yan dP onrot•rendP g.wciPr<'n \'on h<'l. 

gestirhl tlilmaokten. wcrrlm gehom\'Cl op dt• kosten Yan tiP g<'nwenschap 

zr'lf. De grondl'll womop deze gl'houw<'n ~lomiPn <'n dt'Z<' di<' door lwt 
geslir·ht als landhottwqronriPn. wl'idt'n. mot·~lttin t'll lusthof \\'<'rdt•n ge

hruikt. kwilnWII non dt• congrPgnlic tlnor ~wlwnking. legAIII. oankoop of 

ruiling. 

I )e oor~prong \'Hil dPZt' wwrlcwn mncl<'ll wij gaan zopb•n in <'<'n olo

wnfisrh lf'stam<'nl ,.,u1 juffrouw 01aria Cutharina \\'illt·m~. dochter \'lm 

!"v1artinus. n·niPniC'r IC' 7.onwrgem. Yan dntum 30 npril 18CH en \'t'rlt•ctt'l1 

voor nol nris fiernnul De \' ricnrl t l f' 7.omt•rgPm. wnnrhij zij n,m tlt• zustPN 

Cnt hnrina ( .lonnna C11t h<trinn I )p 1-..:<'st•l) <'ll Tht•rt•sin ( .lnn'hil Tht•rt•sia 

Vnn IIPcb•) cl., Yolgc·nrl<' gtw<lt'r<'n IPgnl<'l'rtl : (t't'n gdH'UW. ):!t'tHu'mt lwt 
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~pinhuys :net dt>n grond wat>rop het zt>lve gehomwl is, sta(~rtde met alle 

oppendenten en dependenter1. imnwrs al hf't gf'ne waer op de gesf'y(le 

~!aria C atharina \\'illems in rechte Penige prf'lentie zoude lonne maken 

ht>hhen. wf'lk hatiment en grondPn zijn gelegen in de Kasteel Drev•! binnen 

de commllnt> ,·an Sonwrgem. !!root in erve omlrPnt de zes en lachentig 

aren. ten profijle \'an de langst!P\'ende \'an hf'n ... ». ( 6 ) 

~laria Catharina \\'illems overleed in het klooster de 18 januari 

1825 en de zusters kwamen in het volle bezit van de gelegateerde goe

deren bij het ten tütmt'rlf'ggen ,·an het tes~ament voor dezelfde notaris 

op I I juni daarna. (') 

Twee stukken grond. waarvan er een als moestuin weed gebruikt. en 

het andere gelegen was langsheen het kerkhof. werd aan het convent ge

legateerd door zuster \'wtoria {Victoria Oe Rycke). ingevolge haar 

eigenhandig teslament ,·an 31 mei 1829. 

Een andere strook landhouwgrond in de Kerkhofstraat. die later zou 

bebouwd worden met een zondagsschool. werd verkregen hij aankoop door 

7trster Cal harina ,·an Piet er .ludocus Cuyl. blijkens een akte v~rleden voor 

notaris Remarel De \ 'riendt te ZomPrgem op datum van 14 jan11ati 1822. 

De eigendom. gelegen aan de overzijde van de Kasteeldreef en waar

op later de schoolgehouwen en het woonhuis van de bestumder zouden 

komen werden dgekocht ,·an de familie Clandon te Zomergem op 11 mei 

1859 door zuster Pepetua ( Bealrix Ro~alie Fisco) en zuster Elisalwth 

( Francisca Verhulst). I lij besloeg een oppervlakte van 1 ha. 86 a. 40 ca. 

In 18fJ 3 geraakten de zusters van de congregatie in een proces gewik

h-ld als ge\·olg \'an het verlies van een lwlangrijke f igendom. die zekere 

Ferdinand Bemard WiiiPms hun op 9 april 1840 als een gift onclPr leven

den had gPsrhonken. ( R) 

J ,alen wij het VPrloop van dit rc·chlsgecling op rle vof't volgen. 

In 1824. ~ hij was toPII ~lechl.:; 3ó jaar oud ,_..., en jonkman. kwam 

FcrdinaTifl fk,-nard \Vill~~ms. cliP ec>n neef was van J'VIartinus, de grote 

Wf·lrloc·rwr vm1 de IJf'mPenschap. een kamerljP belr1·kken in hel klooster 

crt hic·ld i'irh bezig mei het tewzicht en hel WPrk op rle ho:•rde!l'ij en de 

l;mclc·rijen clic> lcwn in htrn \'oll,. ontwikb·ling kwamm. Al spoPdig liet hij 

zirh door cl,. i'.mtc·rs t·n ,JP kostgangers opmPrken nis c>en groot WP·IcloPnPr 

e-n kw~'~ hij clc llfmrn vnn n·acli'T Will1·ms), lilc•l dil' in lijn r.vl·rlijciPns.lkte 

\'f•rh·c·rdt·lijk wc-rrl geïnlc·rprc·l•·c·rcl Hls 4'0VI·r,;le van het klooslf•J >. 

(1,) :--.:ntnrlnal l11nan· \'11n B··ll" 1\up"· Ie· ZnnH·r~Pm. 

17) :"\r,(;orlillol lunurr• \'an 1\.·ll•··l'llly•"' (,. ZnrnN~t••n• 

(H) Ar• h1d van fwt Ju,llll•·p;olr•l· I•· (~•·nl 
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Door ef'n akte. verleden voor notaris Charles Van Hoort-beke te 

l::oml,f!~em. dc dato 9 april 1840. schonk Ferdinand Willems een bPlang

rijk deel onroerende goederen élan de congregatie. Deze gncdert~n beston

den uil een hofstede. woonhuis en 31 percelen landbouwgrond met tw<'e 

bosjf's, met een gezamenlijke oppervlakte van 21 ha. 48 a. 72 ca. 

I-lij werd hiervoor geelreven door f'en hijzondere waarclering \'Oor het 

mens! ie\ end werk \'an de zusters ten behoeve van elf' iHme linderen en 

zieke ;wrsonen. Al deze goederf'n waren gelegen in dP wijl:en Korte- en 

l_angehoeken. lussen de Kortehoek en- en de Langehmckenslraat. in de na

bijheid van de Rondom. behalve de twee hosjes dit> in Overdam lagen 

langshf'en het kunaal van Schipdonk. 

J)<,ze g'ift werd Prkend hij Koninklijk R<,sluil van 27 juni 18-10 en 

aam·amd door zuster Catharina. toenmalige overste van de coni!J'egalie. 

handelend in naam van al haar medezusters. door een akte veriPden voor 

notaris Cha1•les Van !-looreheke op datum van 13 juli claarna. 

In hel begin van 1859 wordt de schenkt>r ziek en op 20 maar! \an 

hetz,elfde jaar. dikleert hij op zijn ziekenkdmerlje in het kloo!"ler. ten 

overstaan van notaris llyarint \' ande \\'eg he een le!"lammt. waarhij hij 

al zijn hezitlingC'O [pgaleerl aan zijn neef. Ferrtinancl ))p \\'ispelaPrP, zoon 

\'an zijn :rusler en wailf\'an hij peter was. lanclhouwel op de \\'ijk L.angP

boeken. schepen van 7omergem. 

Op 7 seplPmher daarna. alelus citeren wij uil het n·rslag van ilf'l 

proces. liet de I'-linisler van Justitie aan cte zu~ters \'art het klnos!er weten. 

dat de schenkin~ hun door FNdinnncl Willt>ms op 9 april 18-10 gedaan. 

geen enk<·le vorm van \w•ltelijkheid lwzal en moPS! worclm aángeziPn als 

:tijnde nooit ~zeschicd. Hijgevolg waren noch rtl' moedE'r-o\'<"''sle. noch enigP 

nmlere van ham medewsl<'rs. noch gezanwnliik in het goecl gerechtivcl. 

Op rlat ogcnhlik wis! kenm'lijk nog niemand in het klooster dat <.\'ader 

\Villems> dezelfde zus!!'rs. voor wie hij Z0\'<'<'1 wnanlering hart <'11 dil' 

hl'm gedurenclt• al dit' jart'n me! h11n onhaalznchlige liefdnrti!,!hl'icl hadclt•n 

\'<•rzorwl. \'an hun go<'cl<'rPn had lwroofrl. 

I )c zus! ers moP! en lnngs dl' t•nc nf de andPrt' weg de \\'anrlwid 

arhlt•r•haald lwhhen wan! in 18()), gaan z.rj ,........, derlig in gdnl ,........,, snnH.'n 

mei hun ovNslt• een 1Jroccs aan voor hun n·chten. /.rj hd!'n zich \'t•rcl<'

digen door nw<'slt•r I )e B11ck. Ierwijl \\'illf'ms de zaak hnd l!wwrlrom\"!l 

aan arh·okaat 1\ lorli!'r. 

De Burgerlijke l~<'rhthank lP C!'nl. <lie dt• zaak t1i1d lwhundt·ld. tlt•t•<l 

hi<'rin uilsprank op 4 nuguslm 1Rh). I lij \'l•rklnanl<' ,Ie ~chmking nis nil'l 

lw!llnand" <'11 gnl' aan <lP rdil-!i<'tJZt'll het IH'\'t•l orunidd,•llijk <lt• ~llt•tl,•rt'll 
in ra.su te \'Prlntt-n. 
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Ferdina nd Bernard . - a lias • \ 'ader \VillcmS> - op zijn sle rfbcd . l 26 a uguslu s !863 . 

D e rechtba nk moliw·erd e zi jn \'O nJlis a ls ,·o lgt . Hij wa~ \ 'iln oord e l' l 

da t uil d e Le k t ,·an d e sch enkingsakte. onbetwi stbaar ~eb l e k en w<t ' dal dl' 

don a te ur gee nsz ins h e l \'Oorn e m en had een gift le d oen mm zus ter Catha

rin a ( Joanna C a l h ar in a D e Ke e-1) , in h ilar hoedanigh e id ,·an ove r te \'an 

cle zuslergem een.>chap . noch aan wi e and C'rs ook di e Lo l d eze ge nw e nsch ap 

beh oord P. maa r zijn uitdru kkeli jke wil Pr in lwstond all een d C' gern C' C'nsch a.p 

te beg ifti gen in haar h oedanigh e id van reehlsper oon . Ind erd a ad cit eren 

w ij uit dil a ul <> nli ek d okument va n 9 april 1840 h e l vo lgende : «doe t d eze 

uyl w ldadigh eyd en eygen be w egin ge , onwederroepe lijke gifte bi j levende. 

oen h e t re li gie us gemt ·<>nl e. bekent ond Pr d en n acm . D e 7uslcrs van dl'll 

h eyligen Vin ccntius a Paulo . in geri cht binnc'Jl d e commun e' van Sonwrgem . 

well elij~ erk end en b krachti ge! bij b e lu yt van Zijn e Tvlajeste yl Leopold 

d n eers ten , Kon ing d er Belgen in dato Liende n D ecember a chU ien h on

dt>rl n C'I,(en en d erli f!>. ( 9
) 

H e l lws laa n va n d e ch enkin g kwam hi erd oor o nc! PrgC'sc hikt aan h e l 

Iw laa n ,·an de recht persoon . 

zi 11 verd c·r . d a t de· o ngn ·gnli<· biJ Ko nink lijk B e luil ,·an lU cll·
l'rn b r 1 )lJ . l( •c hl r rk nd ko n w ord <' n a ls .. hos pilaa l van h ·I Rij k:. : m I 

nd c·n• wo rd(•n al hulp verl c'<' l le r a Hn onn n . zi< •k >n l'll vt• rp ' llZil Ollld <'n . 

val hi r 11i l h l ~owval WiJ aan ~ /.Î on d e zu ~ l ers zi h hi jzond 'r lol'! ·gde n 

o p h •I 0 1 dNwJj • va n a rm «' kind r n . -· g(• lijk h I trouwen . pcrifi e k i Tl 

(•i ) fJia rlant 1 ~ ,"" ,. V . .n (\,.u, .. Buy•... l• • /.onwr~ • · m . - t\ rc hl ~ r vo 11 hl'l . lu ~ llll c 

po lt'! l•· •·n l. 
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haar slatulen vernwld staal ---', en in ICMC11Spraak is met Je geest f•n de 

Ielier van hel dekreet van 18 februari 180(), moet het Koninklijk Besluit 

van 10 december 1839 besf•houwd worden als waardeloos en zonder uil

werking. 

Inderdaad had de Rechtbank het hier bij het rechte eind. want in de 

stichtingsakte \"an 14 oktober 1814 laat de volgende paragraaf geen twijfel 

terzake mogelijk. \\'ij citeren : dot. onderwijs ende opnl('dinge der arme 

kincleH·n en andere goede werken.> 

Bijgemlg veroordeelde de Rechtbank de zusters van de congregatie 

om onmiddellijk he-l goed le verlaten. ;'vleesler De Buck. \'erdediger ,·an de 
religieuzen in dit geschiL legde zich bij het vonnis neer en g<lf ziJn klienlen 

de raad ziC1h hiernaar te schikken. 

De zusters hadden de les goed onthouden wan! de wie akten die 

nadien nog verleden W(''l'den en waardoor een bezit werd ,·erwor•en. 

werden altijd !Pil presnonlijken titel gedaan Trouwens \\-dren alle voor

gaande schenkir1gen nooit gedaan geweest aan de zu .. tergem(:'(_·nschap van 

welke naam ook. maar steeds aan r·én of me<:>rderP zuster~ in h~rn persoon

lijke nuam. 

liet klooster verwierf pas zijn reehlspersoonlijkheid onder ht>l vour

lreHe/ijk hesluur vnn \1oPder Walburga en Llin·kteur Lron ]\ laere. door 

een akte verled<·n voor nolari·s Rayrnond f'oucke te Zomergem de dato 

1 u seplemher 1 <J22. waardoor de cor1gr<•galie notaried \\'C'fCÎ opj.!ericht 

onder de naam \'éLn : « Ceslicht 'an den lleiligen \'incenlius a Paulo. 

\' ereniging 7.onder Winslge\'C"nd Doel». en dil overeenkomstig de wel 

van 27 juni 1921. 

Fe rel irwnd \Vdlems m·erlet·d in hd klooster op 2li augu~t us 18ll3. op 

het zei fde ziekenknnwrt j<'. waar hij de wslers in 18-10 zo mild had hl'dacht. 

maar vier jaar \'Oor zijn dood. op clalzl'lfdt> bnwrljc zijn teslnnwnl diktel'rdl' 

waardoor !.iJ zijn gunsll'lingen in hun hernel zeilt'. 

\'ijl' jaar na <I<' dood ,.,,n F<'r<lirHHHI \Villems. kochten ,.i,!' van til' 

zusters. hiJ akte vl'rlt·dcn voor notaris llyhcinl \'nndt• \\'t·gllC' ll' Zonwr

gem op I april 18ó8, <'l'n gc•dt·c·lt(' \'illl tlt• \'erlown \-!Ot deren \'all Ferdi

llilllcl I )C' Wisp!llm•rc terug. I )t• hijzondt•rsll' \'oo!'\\'itrlr<ll' dit' dt• wrlopl'r 

.11111 de lli<'ttWe Pif,!<'llilill'~ steidt• \\'HS. dal hC'I lwzil ZOU hlij\'t•n ililll tlt• 

twee lanj:!stle,·erHIPn \'Hll hen. llll'l <llldt•rt· \\'oordt·n. d,d d1· drie l't'rslo\'t•r

IPclenen orHI<·r lwn. IIIOPSIC'll hescll<ltl\\'!1 \\'t>nlt'II nis d,d 11j lll'l f.!llt'd nonil 

hadtl<·n lwzeten. I )e kopt•rs \\'aren : Zuslt-r Pt·rpt'lun ( Bentrh Rnsnlie 

Fisco). wslcr Bluntln ( h<ua·isca d1• Bost•rie), /tro;ll'r SdwiasliCit (Ct>ld,t 

I )if'k), wo;fer J>mrl<t ( ( klil\'·i<' C'hnrnllllrl) <'ll zuskr )\ lonirn ( I~Hill·lll' \ 'nn 

Voon•rr). I )ezt· gtwderen ornvnllc•n : et·n \\'oonllllis nwl nmliggt'IHI h0uw 

land langslwcn tlt• 1\orlc•IHH'kc·nsln~<tl op tlt• wijk I~Pndt>m t'll lwet• spnrrt•ll 
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bosjes in 0Yerdam, langsheen het !\.anaal van Schipdcnk. Oe lolale opper

dakle var. deze got>deren lwdroeg. ze\·en ha. achtem·eerlig aren, veertig 

centiaren. 

ln de wrkoopakte lezen wiJ dat de verkoper hel goed had verwon·en 

als enige en algemene erfgenaam van ZiJn oom, ferdinand Willems, blijkens 

zijn testament ontvangen door notaris Hyacint \'ande Weghe le Zomer

gem op dntum van 29 maart 1859. (1°) 

Het is best mogelijk en zelf waarschijnlijk dat de oude, ziekelijke man 

niet het minste \'erwijt trof en dat hij het met zijn schenking zeer goed 

bt:'(lot·id had. maar de wet was roet in het {'ten komen gooien en «dum 

lex sed lex:.. I-let is wellicht niet denkbeeldig te veronderstellen dat 

Ferdinand De \\'ispelaere. door de verkoping aan de gemeenschap \'an een 

deel van het vroeger bezit, een soort restitutie of schade.Ioosstel!i,,g heeft 

willen doen voor rekening van zijn oom. Dit zou dan mogen blijken uit de 

gumh-oorwaarden die in de wrkoopakte besloten liggen. 

\\'ij willen ons niet bezondigen aan een stellingname in deze rechls

i·westie. maar wij kunnen ons niel van de mening ontdoen dat daar icls 

,·erkf:'erd gelopen is en iedereen die er bij betrokken was niet vrij mocht 

uitgaan. Een paar wagen blijven voor ons vooralsnog onbeantwoord : 

waarom kreeg de congregatie hel ontstellend bericht vanwege de ~ linisler 

,·an Justitie over de ongeldighetd \'illl de schenking, slechts negentien jaar 

nadat deze was gedaan en waarom lesleerde ferdinand \Vdlems zijn bezit 

aan zijn neef. zes maanden vóór die bewuste bekendmaking ? Een feit is 

zeker : \Villems moet rPeds zeer vroeg geweten hebben dat zijn schenking 

niet was doorgegaan en hef:'ft de wslers. die hem als een kind verzorgden 

en \'er! roetelden daarvan rlir'l in kennis gesteld. V eeUwtekenend in dil op

:tichl moel de uillating 7jjn van Pieter De Rycke, genwenleraadslid Ie 

Zomr>rgem, rl ie in het weekiJl ad T Celrouwe 'f\laldegem van 25 april 1909. 

kritiek uilhreHJ:.(t op hPt gemPPntelwleirl in het al~temeen en op een geschil 

lussr·r1 de Commissie van Opettbaren Onderslanrl Pn hel besluur van het 

klooster in verbitrl(l uwl rle kostprijs van orl(IPrhowl en inwoon in het ge

~lichl. liet marlslid drukt zir'h hicr•itl olJfiNmet,. als volgt uil : 4'llet is 

llfHlir•lfw ~'ell om·r>rgccrliJkr· foul. zoals Lel l,.gaal \ïlll vad1·t \Villerm. 

v:;tan·an het rlrw·l nooit gfH'rl onrlPrzocht is l.(l'Wt·r·sl. t' Is clnar clnt het 

peerrl t.wbonrJr,n ligt. al het anrlert• heel .-ronrl rl1·n pol rlruHiPn». 

llier11il rnal.( volgens ons volrlrH'JJrlr· l,lqkPn rial ;towr·l rlr· zusiNs uls 

h·nlirtanrl Willr·rns hel sl<whtoffc'f l.(ewr•t·~l zij11 van lor·nsr• praktijken. 

\\'ir• zou vr·rwa(·hl hel,lwr. ri;LI .Ir· IH'rlllrlr·r·lrlr· zuster~ l'ich zourlt•fl 

lenrl.(l.!l'lrokkerr hr·I,IH'rr rH'hler r•err fronl van wrok of rnisprijZPII voor Wd-

(liJ) ;'\,,filrtdHI l11nuu· \'an JI,.H,·-IIuy'"'' I•· Zonwru,.nt. 
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lems. kwamen bedrogen uit. I-lij hlef:'f hun <vader WdlemS> ![elijk zij hr>m 

gedurende vele iaren hadden genoemd en erkend en wanneer hij gestorven 

was en schoon lug opgebaard in datzelfde kamertje waar zoveel geschrf:'\'en. 

gewreve-n en gekonkelfoesd was. heefl een dankhare hand van dil tafereel 

een schilderijtje gemaakt. dal nadien sleeels een ereplaats in het ge!'ticht 

heelt mogen behouden. En zo is Ferdinand \Villems. ·- te rechte of te 

onrechte ,........,, in de herinnering \'an de nonnekens als een groot weldof:'ner 

blijwn voortleven. 

Hlijkens een akte. verleden \'oor notaris De Block le Zmnergem. cld. 

16 april 1870. legden 2ó zusters hun vermogen tezamen en kochten ver

scheid<·ne stukken bouwgrond van ;\1arie De Ne,·e. renlenier:;ler te Zomer-

gem. 

Een geliJkaard.ige Iransaktie greep plaats in oktober 1879. jegens de 

erven Van \'laanderen en op 12 dccemher 1887 ten aanzien van de kin

deren VerwiJst. 

Elke zuster Wils voor een gelijk deel in de onroerende goeder!.'n ge

rechligd en bij het overlijden van een nm hen, werd haar ded gf'lijkmalig 

onder de anderen verdeeld. gelijk het in elke koopakte Uildrukkelijk wr

meld stond. 

liet bouwletnel en de weiden in de Azalea~traat werdPn op 7 apnl 

1931 ,loor de gemeenschap aangekocht van de heer van Pollelsberghe de 

In Pot ter ie en behelsden een g!.'deelte van de wrkaveling der gronden die 

•;roeger bij hot feodaal kasteel hadden behoord. De wrworwn eigendom 

besloeg een oppervlakte van -1 ha. 18 a. -18 ca. 

Üp I april J<J3--J kocht hel geslicht \'illl de h<'er Emiel De Smet. 2 

ha. 37 a. 7U C<l. houwland dat lag ingesloten lussen de Azaleastraat en 

de Diepeslraal. 

l::uj,lenie I )c \'os. een godvrucht i ge jongedochter uil Zomergem_ schonk 

korf voor haar dood op ~:H decemlwr JlJ3·1. L'en \\'Ol•nhui~je met wal bij

I,'Hande grond aan d<' zusters \'iln het 1-(l'sticht. als dnnk voor ct!.' bijslund 

die zij gedun'I1fle hunr ziekte van cll' toq.!L'Wijde zuster:- had mogt'n onl-

\'ange11. 

De l·igendom vu.n het klooster h<'~lo!'g hij de ownwnw lloor de 

nieuwe congregatie een opJwrdnkte \'Uil 15 hu. 10 a. ()8 en .. \\ïltlf\'illl 

3 ha. 25 a. 20 en. door dt• gehottwen en nanpnll'tHil' luitll'n \\'t'l'llt•n in

genomen. 
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DE GROEI \'.-\N liET GEI30U\\'ENC001PLEX 

Als \\ij noeger door hel kloostergebouw wandelden, werden wij 

ge1roffen door de aanblik ,·un dal enorme gebouwencomplex dat weer

zijden de :>!raat oprees als een s!oLre burcht. en men woeg zich af. wan

neer al r:leze gcbom, en werden opgetrokken en \"anwaar de middelen 

kwamen om dit alles te \'erwezenlijken. Î' fen kan, aan de hand \'an aan

tekeningen in het archief \'ün het Uoosler, gemakkelijk deze evolutie bijna 

steen na steen \olgen. maar het zou ons in teveel details doen vervallen, 

zodat wij ons teweden stellen met een nlgemeen en duidelij~ overzicht. 

\\'ij Louden enkele namen kunnen noemen van edelmoedige mensen, 

die. hetzij door giften in geld. hetzij door schenkingen van roerende en oH

roerende goederen. lol de groei varl het gesticht hebben bijgedragen. 

Noemen wij : 1'-laarlen \\'illems en zijn huisvrouw lsabella l\1aenhout, hun 

dochter !'-larie Ca.tharina, baron Louis de Draeck, zoon van Frederik, laat

ste heet \'nn Ronsele, Catharina Leunljes, kanunnik Bcnmrdus De Smet. 

juffrouw Joanna Francisca Lucas Desedle, Egide f'.1arie Joseph van Laere

beke. burgemeester Ivo Put111an, Ferdinan..l en Petrus \Villems en zeker 

niet het uünsl, de pastoors \'an Zomergem en de zusters van de congre

gatie zelf. die hun bezittingen afstonden. 

:--laar onze bewondering gaat Yooral uil naar de zusters zelf. die door 

!'paarzaamheid. solwrheid, 11oesle arlwid e11 wijs hele iel. steen na steen 

aanbrachten om hun klooster uit le homven lol een ware <ark Noach:.. 

waar ZO\'Pel iiefde en loewijrlinl[, evenveel lr~Pcl en ellende deden vergelen. 

:--let ontroering lezen wij wal een devote hnnd in het memorieboek neer

~chreef : cÜns instellinge is neerslig werken en Een sober tafel. in alles 

cl'heyli~e armoede heminnen. om alzoo rru•L het werk onzer handen en de 

GoddeliJke voorzienigheyd. onzr·n kosl Le winnen en ons schulden Le he
t;wlc'll. en al het overige voor de Liefdewerken ... 

Een van rle schr·nkers har! eens gezed : ~indien dat ik zoude te 

Heezen hc~biJert. dat hr'l g•·lrl rlttl ik geef. zouelP ~tchruykt worden om l'en 

belew tafel le houden, ik gePn oorljen c11 zou elf' ![even. Î' lijn intentie is : 

bouwPn Ie I wzorf,!f'fl om I wfrl PWcrkcn u yl Ie rl('fc·n en. <wn een en gcringcn 

pnJs». 

()p 18 rnaart 181) wcrrl rle Perste ,;teen !,!ckwl van een woninq. die 

zeken~ \1aar!Pil \.Villt·rns "" zijJ\ l'chl~tcnole 1'-laric ls.dH·IIa 1'-!at•nhoul ten 

lwhot·V• var1 elP Zll.,fN . .; Iiefeii IH,uwr·ll legen clt· ho<'k van de• 1\.uslccldn·c·f 

ell rlr· Kruisrlr .. d er1 rli,. op 18 juli cloor rio· Zllslcrs wc·nl in!,!cnonlPII l'll als 

~pinS(·hool wcrrl in~,wrir ht. llot•wt·l het i11 rle aklc• \'illl sdwnkill!-( die gc

lwurrl,. r,p rialurn )0 april 182·1 <'11 waar'lvt·r wij hd laler zullc·n hehiH'n. 

ni•·l llifrln.kkdqk verrru·lcl ~laat. 1'11 t•r sl,·chts sprake is \'HIJ : cec·n spin-

7 



huis met 86 aren bijhorend lan(h, verond<'rstellen wij dat er enkele kleine 

hijgebouwtjes hid10orden. De aungroeiendC' gemeensch<tp kreeg weldra be

hoefte aan een eigen kapel voor hun godsdienstoefeningen en deze werd 

gebouwd in 1815. Üp 21 april 1818 werd door de bisschop van Gent 

i' tonseigneur de BroglLe. toelating verleend om het I leilig Sakrament te 

laten rusten in het labemak<:>l op het kleine altaar van deze kapel en kregen 

de onderpastoors van Zomergem verlof om er tweemaal per ''cel een 

lleilige Mis te komen iezen voor de inwoners van hPt gesticht. ( 11
) 

In 1821 was illen re~~ds begonnen met. het bouwen van een nieuwe 

schuur en een bakhuis, terwijl op 22 april 1822 een aam·ang werd ge

maakt met het houwen \'an een werkschool \'oor arme kinderen. een zon

dagsschoO'I voor vrouwen Pn een eetplaal s en leefka;ner voor de zusters. 

Nadien nam de uitbreiding \'an het gebouwencomplex een snelle loop. 

Zo sprèekt men in het dagblad .:Het Volb van 10 januari 182-t owr ede 

bouw van een nieuw klooster te Somerghenn. 

1824. Een sakristie, een school en een keuken worden gebouwd. In 

hetzelfde jaar wordt de schuur omgebouwd. tot paardenstal met een klein 

slaapvertrek voor de paardeknecht en wordt een nieuwe en zeer ruime 

schuur opgetrokken. 

Oe gebouwen zijn nog niet helema.1l voor hun bestemming ingeno

men, of er wordt reeds aan hun wrmecrdering of aan vt>rbouwing gedok

terd. Zo wordt ht>t wagenhuis omgebouwd tol verblijf \'oor de ouderlingen 

van het mrunnelijk geslacht en op 28 maart begonnen rnt't (le houw \{Ul 

een .:hospitael generael \'oor heyde de geslachten>. 

Feestdag op 27 februari 1828. ]\ lgr Leander. bisschop \'an Gent komt 

de eerste stePnlegging hijwonen \'an een spinschool voor hulplwhoeYende 

l:inderen. die tevens za'l dienen als zonda.gsschool YOor dt' jongelingm. In 

182<) krijgt het gesticht een nieuwe kapel en worden nit'm,·e bijgebouwen 

in gebruik genor.wn. o.a. een wn~huis en een keuk<'n. 

l)p maanclt'll maart lot augustus \'iU1 1829 worden in beslag genonwn 

voor het bouwen vnn CC'n á~orgcrsrhoole:.. (lie tevens zal ).!ebruikt worden 

a·ls ~omlnstsschool voor \'fOtt\\'en t'fl jongedochters. 

In 1830 he).!int nwn cle reeds lwstanncle gl'houwen md t·C'n muur te 

(JJnringPn. Een ingangspoorl wordt gcm<'lst. wnnrhown in t't'n nis het lwt·ld 

van Onze Lieve \'rouw wordt !Jepluatst ml'l het opschrift : ~I leYli!!e 

i'laria, 1'1oPder vnn B{'rmhNtigheyd. Biel voor ons). 

In 1832 rnor~t cle paardenstal plaats ntinH·n ,·oor t'l'n nit'U\\T Hllm'n 

rnel een wagCtnhuis. terwijl men \'t·rder houwt 11Hn elP omh<'iningsmuur. 

(I I) 1\lt•morkhoek vun h<'l 1\looslt·r. 
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I let \\-a~huis en de l>akkerij worden in 183-t merkelijk vergroot en ge

rnodernist•erd. ~I en koopt een r,>Taarunolen om zei f het nodige graan te 

malen. 

l-Iet loenemen \'all het aantal kostgangers \'ereist het volgend jaar reeds 

de bouw ''m een nieuw washuis en de vermeerdering van de bakkerij. 

Onderlussen wordt ,·oortdurend verruimd. I-let bouwen valt niet meer 

stil. 1\.leine n•rtre-kken wordt>n ineengt>Lraoht, waterslenen en pompen 

worde-n geplaatst. :'-fe-n stet>kl groterE' venslt>rramen. waterpullen worden 

geb0ord. rioleringen gelt>gd. ke-lders en bergplaatsen gemaakt voor voed ings

" aren. aardappelen. wielgewassen en kolen. Fornuizen worden geplaatst, 

doeren gelegd m strodaken vervangen door pannendaken. Nieuwe bijge

bouwtje~ rijzt>n e-r en dE'r uit de grond ten lwhoe\·e van de zuslt>rs. de 

weeskincleren E'n de kostgange-rs, die \'Oortdurend van de ene plaats naar 

de andere ,·erhuizen. 

In november 1835 wordt begonnen met het bouwen van hel groot 

hospHaal voor de mannen en wordt hel dak Vélll de kapel met blauwe 

~chaliën l>ele-gd. terwijl bijzondere aandacht wordt besteed aan de ver

siering en het meubilair. Er komt een nieuw tabE'rnakel, bekleed met rode 

geborduurde stof ,·an hoge prijs, twee kandelaars en een nieuw altaar

blad. dat met goudwrf wordt beschilderd. Op 2 juni \'an hel vorig jaar 

was door pater Jacohu, Vergauwen, loE'n n•e(ls provinciaal besluurder vau 

zijn orde. in de kapel de H. Kruisweg solemneel opgericht. De geschilderde 

taferelf·n warPn geschonken door .loarmes Baptist D~ Ne\'e. Op 18 juli 

1837 werd de kapPI verrijkt met een kostbare monstrans die door de ge

meenschap werd aangekocht voor de prijs van 31~ gulden. In april 1851 

werden in de ramPn nieuwe brandvensters !!cplaalst en [\vee maanden 

daarna wPnl een marmeren doer p-e)egcl. Fen gouden kelk van hoge 

waardc· wt>rd aan de kapc·l geschonken op 25 mei 1842, door i' I aria Anrm 

! feyclc~. wPduwe van .loannc·~ Pulman. samen met ec·n slooi en een he

n-rhlingsLeursje. !laar zoon. Ivo l'ulman. provinrieraaclslicl en lnrrge

meesler Vdn /.nmergem. \'c·rrijklc· riP bqwl naclien nog mt'l verschPid<'ne 

omarnc·nl en en lwilij:wnlw··l rl"n. 

()rrc!Priii,St·n was men mc·t hc~l l>oriwen niel slilgcvallc•n, wa11l op 

I) S~·plc•rnlwr I 1342 WiL~ lcwlaling vcrlc·c•ncl voor hl'l houwen van een 

rdc:uw!' zonclags . .;rhool. clie op 213 nwi WUI hPI volgend jaar in ~.wlu1rik werd 

cenorrwn. IPrwirl clr· aanclachl wus gegaan naar het n,tnl,.ggl'll van e1•11 

~wrlui11 en l!~'plavciclf• wanclr·lpaclc·rl. In lll!'i l8'j) W•L' ,1,'11' siC'fluin klnar 

l!f'ktHnf•fl en wercl zowat h1·l lrtwlf•lkrncl van rJ,. 111~ler . .; cliP wt·clr)\'l'fllen om 

1-r f"f.,, OilSf' van l!f'l"llil!h<·icl "" msl \'illl I<' 111akc·n. ]\ 1<'1 ir•geznnwlcll' JH'n

ningeu wercl legeu cl,. ;whlc•rj.!rnncl \'illl cl•· l11i11 c·r·n nrillll' kapc·l gd)(JII\\'cl, 

''"'I.ICWIJtl iüLII ( )nze l.ic·v,. \'rnllw. rnirlcll'll f'f'll kruns van rot.t'll.'<lruiken. 
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( )p r, " klr•I H· r I H)~ . , ... ,j,., .,l r lt · rit · hi,;.-ch"Jl I 'C l i af lna l 1"<111 20 d agen . ililll 

;,/ cl q!r·rwrl . rl1c' l1i 1 d a l bpc ll ,·kcn dricm ;w l h et \\ ' t't·s~c~ ro l'i i'oudl'll hid

dr ·rl ifJI hdw11d 1< 111 lwi ~doo l' ir1 n 11,; l ï ldnl. ll lcl. 

1\!ict l\l 't' ko, ·, l ;dlcll nji' l' ll np llilii,;l t l t• ,; iil t~illl l 't•n ·,d l<'ll :Jt• l on tt\\ 't ' l l \' ilfl 

,j, . fl llr/, . h ot· , ·r· t' ll 1\'nrrlt 'l l ' il'cr l - lll t'C' I' I 'Mk('ri,;kollt ·ll t' t l ,;idllill~l' l t <'11 IH'r~ 
p /il; tl >r' rl lllj ~t· I H• trll'd . 

\ \'illll lt't'r til l H);- :'- l gr I \ ·I, ·IH'UJll t' . hi "ch ' •i ' 1'<111 Ceril . hei ~cstwht 
ko r1il lw;rH"L ·rl ' llll 'r· ki hiJ ll i l i l ' l / IJl I ' '"ldot'llirl\! . ""k i'IJ II '" ''' t•ntlt'flll~ 111t 

"''t•r IH·I t 'IIOI'Ill< ' ll'('r·k d ;d hi (' r ir1 t'l' ll h ;d\'t · cC tll\ ' ll'crd \'l'f\\' l'i't ' IIIIJkt. 

l l' i l!"t l_,r lr (' ll ' l i ~ I' .,., ·r1 llt't·l'l ,; I C'l't l , t' t 'I I \'llll" ll fllllt' p l.t ;il > in ~~en omt' ll 
11 1 , j,. ,; r h fJo l \'i lll t lt · corl grt·g, d it· l'll r l ili ll'(>lll 1\'t'rd i11 I~<•U lw,lokn 11<1 tlt· 

' '"""' \'i l.l l l't'l l rlit• tt\\ 't ' Lq w l t li t' rt'l'tL .. ll JI I> tltl'i \'dil rlil;rr·lfr/v jntlf' rl t>PI' 

d r· I" " '' H> i' \ 'dil /o ll)l 'l').!l' lll plt'r 'hir l! 1\'t'l'tl illl!l' i' l':Jt 'lld l'll i11 l 8!1-l \ '!l t: l't ' ll 

kJ,,u~''"'· ,·~"i(' 1\',·rd ,·oorzlt'll. 

\\ 'IJ ·whriJ it'll l ti:-~ ''" fli lll cl, · 11 \ 'l'l'k.uil \ ' dil d,· 1\n,; i l'l'ldlt't'l . \'t 'I'I"IJ>I 

"Jl t'l' ll ' '"k Wt·irlt· I;IIICI . diil d r11 >1' rlr · :Jl' lllt't 'li ,;chiip \\ '<i' H ll rr~rr• k ochl ''P I ' lll'l 

IH'ïl! \ 'i lll r/, . r i llllili(' C li llll,llll , l'('ll illr lrllk\\'('kkt'llll \'1 1 ,j,• r•li,k ~l' Ltlll \1 t lul 

/il l r l rr ·rr t' ll I '<H>r lllr ' l ,; j r· .~~w h no / t' ll l ' ijl' i<~ < >l' /niN k rq~ l d,· IH',; It tt trtlt'l' IHI<lst 

,/11 r·r>lliplt ·k., t'l' l l rtlillll ' \\ 'ot•li ,; l 111 r/, .;,· 1/'r/, . I r <~ til 1 dit h, ·l ,;ch t>t> lgt• l•r' ''" . 
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liet jaar daarop wordt gans dit gebouw van de straat afgesloten door een 

ijzt>ren traliewerk. 

In IR86 wmdt de boerderij. die voor de gemeenschap de voornaamste 

,·oedingshron was. grolendt>els vernieuwd. Het jaar daarop wordt hel 

kloostergeLouw Yan binnen grondig w•randerd. Er worden nieuwe slaap

kamers gebouwd. een nieuw washuis. twee hekelkame-rs Yoor de weverij 

die iniussen in het ge-bouw was ondergebracht. een kalverkot. acht nieuwe 

Yarkenskotten. twee plaatsen Yoor kolem·oorraad. een paardest al, een slage

rij t>n lal van kleine ,·eranderingen en vPrheteringen komen erbij. 

ln 1887 werd op d,~ muur langsheen de Kasteeldreef een gebouw 

opgetrokken met een \"t>rdiep. bestemd voor het inrichten van slaapkamers 

,·oor renteniers die in het klooster hun intrek wilden nemen. 

Onder het hestuur van !'-loeder Auguslina. krijgt het kloostergebouw 

zijn bestendig uitzicht. door het langs de Kasteeldreef en de Kerkhofstraat 

( Yroegere Kruisdreef) een gelijkmatige vorm te geven mel hel houwen van 

kamers voor ho~pilaal en woonvertrekken. H~l is bij deze verbouwing da.t 

het huisje verdween waar rif' zusters in 1813 hun intrek hadden gf'nomen. 

In de jan>n 1888 tot 18()0 wordt een nieuwé en ruime kapel gebouwd. 

I let is deze kapPI die als laatste slachtoffer zul snem-elen ondPr de meelo

genloze vernielin~skracht van de bulldozers. Haar opbouw duurde drie 

jaren en kostte ruim 42.000 f. Tot de verwezenlijking van dit prac'htig ge

houw hebhen vPrscheidene edelmoedige schPnkf'r3 hel hunne bijgedragen. 

wier namen wij hier niet mogen verzwijgen. 

De familif' De Baere. bewoners van het wocger feodaal kasteel aan 

het einrlt' \'Un de KaEteeldrr>ef". schonk in 18C) 1 een witte kazuift>l. een 

hPP!d van 0. L. \'rouw c•n het stalleken van Bethlehern. !lel beeld van de 

H. ~lcwder Anna. was een aitl van juffrouw T'-lathilde Pauwels uil Zomer

~em. in het jaar 1 SCJ 1. In 18C)'j werd een nieuwe monstrans aan de con

gre~atie ge~!f'VPTI door ~oph if' Baslirtr'n. lfewezt>n port ier"ler. Zij lwgifligde 

df• kapel evenePns met een aantal stoelc·n en in 18C)8 vt·rrijltP zij de kapPI 

met een waarde\·ollt· f..!ndslamp. De lwc>ldPn van de 11. Anlonius var, Parlila 

en van ril' 11. 1\largarelha van ( "orlona. zijn eC'n 1.0fr van juffrouw T'-la.thilde 

~ lorlier kostgan:~siPr van fwr ge~lirhl in 1 RCJ?. 

JJ,.r c·r,rslf' orJIPI kwam in clc· rlie11wc• kapt· I in 1 C)() I en WC'rcl aanl!e

kochl me-I illf..!I'Zilmt·lrlc· fonclsc·n. In 1!J10 Wl'rtl cloor toecloc·n van rlc· fnrnilie 

:--lw·re 11il I )pir•zc· c·en slc·nen kroon in hPI hoogkoor Vllll dl' lnJ~PI opgc

lwni!PII f'll clc·zl'llrl,. fnrnilif' schonk nnrlien noJ.! lwee krnnsf'n om hel lwt-ld 

Vilfl hr·l 11. ll11rl fp n·rsiPrl"ll. ••lsrnPclt· lwt·P kosiiJHrc· kanrlc·laars op het 
all a;tr. 

I),. IH·t·lclr·n cliP clc· Kr11i~wc•l.! van Zc·vc·n \\'c•p(:,. uitlwt·lrlc·n. WPrclc·n 

:.!'"''·hc,nkPn cloor juffrcJIIW hluc·r•ic· I),. \'os. kosll.!<lllgsiN ilt lwl J.!c•slichl. 
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On gf'i 1\'i)fPicl 

hijclmg : gcJ<',·erd 

,;c hnne b1)('J. 

lw l,l wn w·PI dc·,·ole 7.onwrgem nJn' n mJ,lmloos hun 

,·oor el P opl>ouw . de a f\\' crkin ~ c·n de imicht ing ' ' 'n ckzt' 

\ 'erlllt1lcl cn wij nng cl a i hij dl' \\'ijrlinQ , · c · r~ hill l'nd,• rr likwi eën in het 
)J ait rl>l nd \\'C'Tdc·n in g-f' nWI !'eirl . n.il. \'illl : dl' 11.11. Franri.,ru ~ d e 1-! iero

nimo. \ ' in cPnlill ,; .1 Pnuln . clt· 11. .!<m.f. rk I I. f\nn <. hei 1-Jt.ili!! Kru i,; , 

\'an clt · I I. lgnnl iu s d<' I ,oyo la. cl,. 11. 1\tlni sitt ' . ck 11. i1l ·m n~dtt s . de I I. 
1-'mnci>rtt s \'illl /\ s, isir• en \'illl cl,· 11. Peiru s. apnstrl. 

Op cl onrlt •rdn )..! I CJ mei I EHJ2 on i slonel een hrnncl op d C' 7old,•r \'êln 

rl<' , .J<'u gcl lan gs cl,• K<,slrel rlrc ·t.f'. hn\'t 'll d,• slnapzo lt• n \' On dc nuctt• rlingen . 

I ) f' 7t' hrnttrl zo1t biastrofalt · )..!e \ · ol~"·n lwhlwn gehnd wnrr l'r 1-:cluard I e 

7.til ler tli f' l w· wt·c·' l di e nl, IO C' \'éllli )..!e vnorhij gn nger door de in paniek g -

roak le koslgn n)..!ers genl<trtn cerd wenl . knrdnnl ingret•p t•n mei hc·hulp vnn 

t' tlkclc · lrH'[.!t'!'ne ld t· 1wr om·t> dt• hrancl kon omsrhrij\'t•n C'll l rn~l r> tl oYrr

mt·r ·slerc·n . D e snha rll" "' '" tli elic'tnin iW ili'irnlijk moor men mo ht G,)d 
dnnk ert rlëd hel ergs iP was ,·oork nnwn . Lrll er werd Dc 7.uller om ;rtjn 

kr;whicl orlt g nplrl'rlt ·tt \'<'rrn•ttwrkl nwl hel ert•it'krn ,·on rn ot•rl en ;rp]fop

tlff c;rin g. ( 1 ~) 
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Dat de congregati e h aar pa trimonium be hoorlijk beh ee rd e, haa r taak 

,·an hui,~ .. ·Prl enster voortre ffe lijk vcrvu ld e en kenne lijk geen inspraa k noch 

inmenj!ing duldde in haa r hui sho ud e lijke aange legenh ed e n . moes l h e t 

oof'\'f'rnernentshe tuur ef\·a re n wanneer h e l in 1 93 in dil ve rband navraag 

dePd aan h et gemeen telws tuur van Zo mergem . dat van zijn kant d aa r

medE:' b lijkbaa r niet ged iend was <"n prompt a ls a ntwoord gnf : .: d a l h e t 

Ges licht _ l Vinn.,nlill~ d e P au l CPn pri\'ale inste llin g is. bes tuurd d oor 

Z u ler Auguslina , die in h aar g li cht aanvaarJt Pn W<'ig rt naa r beli e ft e 

en on·reen kom ten aangaa l voor prijzen cl ie zij gerad ig vindt , . ( 1 ~ ) 

In 1<)0'5 wordt h et binnenplPin van d <' hM rrl crij m e t ka .. c• i ten en gP

pla\'c·id en in 1906. wan neer E .ll. M acre nl s l•f' ·; luurd er van h e t kl ooster 

wordt aangc·s tc·ld . zal voor rnc•c·r komfort wo rdc·n g z rgrl. In 1008 w ordt 

h •I gel,n 11 w np de· c' lekt risc hc · IPi clin g c•n op h I tPIPfoonn <' l aangPs lo te n en 

·omt •r, njtui g , ~ elP toc•n w goc·d g k nel<' " [1 rc•nka r,, waarmeck d e 

7tt s l r -o ndc·rwijzPrPq. c·n nnnr hun s hol Pn van I) kr en l~ o n s • • IP gf' l ra ht 

wcrclPn 

( 1 ~) c .. mr•(•fllN.rt hr r· f . Brrr f wl c·llnu 
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Nadien wPrden aan het uitzicht van het kloostngehouw gedurende 

mePr Llan een halvP eeuw g<'en noemenswaardige verand<>ringen meer aan

gebrarht. zoclat het in het geheugPn van eeni(-der van ons zal geprPnt 

hlij\'en zonls wij hPt gedurende al die jnren hP!,Len gekend. 

ONDER\\'IJS EN OP\'OEDI:\G 

\'ooral voor het ondPTwijs en de opvoeding van de bnderer. hebhen 

dP zusters van St Vincenlius a Paulo te Zomergem hun beste krachten in

gezPt. Het doel van de congregatie wa.s immf'rs : C:\'an onder Pikanderen 

met godnugtige oeffeningen hunnen Godt en het>ï in \'tmrigheyd te dienPn 

en fliPnstig te wezen aen armP kinderen. zoo in hun te onderwijzen in de 

Christelijh' IPeringe, lot zaligheyd van hunn~ Ziele. als in hun af te 

trekken van de ledigheyd. door deze te leeren spinnen tot onderhoud van 

hun lichacm en tot dien \'an hunne ouders. Ten dien eynde hebben zij 

opgererht eene s.choole. waf'rin zij de armP kinderen. napr hezorgde nood

zaekelijkhcyd tot hun handwerk. hPhhen \,!cJient tof LPermeersterPs
sen». ( 14) 

A,m dezP doelstelling die later lot hun 1(·\'ensidt>a.al Pn IPYenswerk 

zou uitgroPien. is de godgewijd!' congregatie geJmende gans haar lwstaan 

trouw gehle\'en. l~ePds \'art het lwgin af hndd"'ll elP god\'ruchtige meisjes 

een aantal armP kinderf'n rond zich verzameld in hun kl<·ine wonin!J in 

de BlauwerssiraaL om hun les te ge\'en in rle Cathechi~mus en hun lP lt>ren 

spinnen et• handwerken. t'-laar nwt tertijd kwanwn andt>rf' mkkPn als lt>zf'n 

tn schrijven het primitief IPerprograrnrna annndlm. 

De grote stoot wf'rd pns gegPV<'Il in 1813. wannf'er zekere 0laa.rtf'n 

Willerm. gPiijk wij dat in ons hoofdstuk O\'t~r de ~lichting hPhlwn hP

srhwvPn. nnn clr meisjPs een woning in gPhruik Ht't'ft. die ~relegen wa~ nan 

de hoPk \'illl de Ka~teelcln•pf Pil elP 1\ruisrlrt'Pf. tl.nn~ J\prkhofstraat. 

Cedur<'nrle neÇ!en jaar hPhl)('n cl~-' nwi!'jes Ynr• dit Hpinhuis, of "'spin

schooiP> Ç!f'hruik gemaakt. 

Op 22 april werd clan cl~:• Perst(' slt'(·n 1-!'']t'gd \'an t'en werbchool 

voor cl(• c1rme kinclc•ren. liet wns ef'n tnnwlijk ruim ~Phouw. dat te\'ens 

zou f!ehntikl worden nis zoncln~sschool voor dt' jonf!edorhters en als <'et

plaats \'Oor clt• wsiPrs. l~ePcls op 23 juni clnnrna werd een zondagsschool np

gPricht yoor mannen door pils.toor l\lirhai~l \'nn dPr Piete. 

liet wPrk cler zondngsscholen wns n•(•cls irt 1813 ingr·richt gewordm 

door pelsloor \ 'an clc•r PooriPn. \\ 'armeer in I<) I ï hf't t'euwfet•st \'illl dt' 
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oprichtin~ werd herdacht. waren Pr 625 meisJeS en 200 jongens in deze 

~chool ingeschrt>ven. die toen bt>~luurd werd door onderpastoor Vermoezen. 

die hieraan zijn bt>ste krachten wijdde. Het jubelfeest dat doorging op 

zoortag 6 juli en maandag 7 juli 1913. wordt in het memorieboek van de 

kerk van Zomergem zeff om~landig beschreven en groeide uit tot een mani

fest'ltie, die dt> inwoners van de gemeente wellicht nooit tevoren hadden 

meegemaakt. 

Op 20 augustus 182.:1. werd door Amhrosius Goethals, vicaris gene

raal van het bisdom. toelating verlePnel om armP kinderen ah kostgangers· 

in het gesticht op te nemen, om hen te leren w~rken en te onderrichten in 

de Krislelijke !Per. <gelijk van alsdan dezeh·e ·is gebeurt». Korte tijd na

dien werd dit ondf'rwijs toegankelijk gemaakt voor jongens tot de ouder

dom van 21 jaar. en nog geen twee maandPn waren verstreken of dit onder

\\ijs werd voor iederePn toegankelijk gemaakt. 

Onder het Hollands bewind hadden de zusters het hepaa.ld moeilijk 

cm hun srhool in ~tand te houden. De Hollanders, die het Katholicisme 

al geen warm hart toedroegen, Uiezeu vanzelfspràend het krislelijk onder

\\ijs, er! vooral datgene dat in private scholen gegeven werd, geen wind in 

de zeilen. Tot 1826 hadden de hewindvoerclers spleetogend het onderwijs 

iro het klooster zijn stille gang laten gaan. maar naarmate het aantal kin

deren aangroeide, Lelten zij het ondemijs, met hun wetten en moeilijk na 

te komen verordPningen, op een sleil-hellenrl vlak Bernarel De NeYe ver

tt-lt in zijn handboel h1erowr het volgende : «den 26 October 1826 zijn de 

knegtjens die in 't klooster ter schole gaen, de schole vanwege 't gouver

nement ontzeijch. Dat is trouwens de reden waarom wij in de archieven 

Z(J weinia gegP\'ens ontmoeien nopens het onderwijs in het klooster uit 

deze periode. f let zal nog duren tot rond 1830. vooraleer de tekens van 

t'PO intenser ondPrricht naar voren komen. 

i'-lonsPigneur Leander. hisschop van Gent, kwam op 27 februari 1828. 

dP Per . .;le stPPnlegging !Jijwonen \'an een spimchool voor arme kinderen 

ffi in maart 18";0 wercl l'en ruime 4:' Borgerschor,le:. gebouwd. wa~tr ierler

,.,.n, mils ht>laling van een kl,·in srhoolgr·I,J. onderricht kon krijgen in Je 

goclscliPnsl. hPI IPzen, hel srhrijvPn en lwl n·kenen. In 18-W werden in het 

klo•Jsl N n·.-ds aan 1 Ró meisjes Iw I spinnc11 Pn naaien aangeiPerrl. 

Een JJieiJWC mndagssch,,oJ. cliP lnkr zou rilenen als tonPel- en fePst

i'aal WPrrl geho11wrl in I R·12-1 ), 

OwJ,-rtusiWII was op 2) SPfJif'mlH·r IR,12, rJ,. f'ersle organiPh· wet op 

hPI lagr·r ondr·rwijs illl,!l'\'rwrrl l'fl kn·Pg lwt zijn lwslenrlig knrnktcr. I )e 

i'll<.l•·rs van lwl kloos!Pr van /.mrwr~owrn. zourlr·11 zich aan riP nonnen \'nn 

,J,'/'1' lliPIJW(' IITI<f!'PNij~Wr-1 mrwiPII lilllllfi•JI, Wal Jdr•t illtijiJ /011 mi'!'\'HIII'TI. 
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Op 16 mei 1843, kregen zij hel hezoek vnn de inspeeleur van het 

bis1lom. dié hen de verplichting opll:'gde van een franse school Ie openen. 

Kenden onze zu~lers daar iets van ? Wij durven het slerk lwtwijfe'len. ln 

elk genl werd deze school reeds geopend op 3 rmi daarop i11 het gebouw 

\CID de zondagsschool. te<Jelijkerl ijd met een ~pP!denwerkster~srhool. Van 

26 okiober af. zalen de weeskinderen die in het geslicht waren opgenomPn, 

naast de andere kindt·ren in dezelfde lokalen. 

De voorschriften van de schoolwel moeslen slipt worden nageleefd en 

ook dat viel de zusters niet allijd mee. Op 1...t Ïf:'bruari 1844 ontvingen zij 

het bezoek \'illl een opzichter. die een streng onderzoek instt>lde naar dP 

toeslanel van heL onderwijs en de bekwaamheki van de onderwijzeressen. 

Spoedig werd vastgesteld da.t zowel het ondf:'fwij3 als de competentie \'an 

de zusters \'er onder het toegelaten niveau lagen. De inspecteur be,·al dat 

de zustns zich len spoedigste voor hun laak tnOe5ten bekwamen en frans 

moesten leren. zoniel. zouden zij uil hun amht wonlen ontzet en \'en·angen 

door leke onderwijzeressen. !lij drong f'f tevens op aan. dat de jongens en 

de meisjes in afzonderlijke lokalen zouden worden onclergehrachl. 

Vün dan af gingen e-nkele religieuzen de- lessen van ondf:'rwijzeres 

,·o1lgen e11 nam het ondenvijs in het klooster een nieuwe ducht die een 

zeer grote hoogte> zou l'erPih·n. In 1864 werd rt·PcÎs aan 70 meisjes onder

richt gegevfln in (h godsdienst. het lezen en het schrij\·en en ffiigP lijd 

later werden vier kanlwPrbtersscholPn opgericht die samPn nwer clnn 

ISO leerlingen teldPn. \\'anneer op 9 juni 18~'0 de gom·<>rncur aan het 

gemeeniehestuur de opdracht geeft om een werbrhool te Zome-rgem op te 

lichten. krijg! hij voor antwoord. ctal in de lagcre meisjes~chool van het 

klooster. zuster Auguslina. hesluurster en haar medezuster~. <volgaarne

en omwgelcl met dil liefdadig werk be-zig zijn in alle handwerken als 

IHiaien. haken. l,reim en spellewerkem. ( 15
) 

Op 30 mei 187() slierf Ie Zonwrgem. juffrouw L..Pnnline Vande 

WeghP. doc<htt>r \'an wijll'n Rcmard. nolaris Ie Zomergem l1ij haar uilrr~le 
wil hnd zij haar woning aan hel k.foostcr gesrhonken. met de uitdrukkelijke 

Wl'ns l'r een school op te richten voor nwisjes, ol hel te \'t•rkopen e-n nwt 

(Ie ophrengSJt dnan·an een gehouw op Ie ln•kkcn dal voor helzt>lfde doel 

wu gehmlkL worden. liet \'oorsiPI Wl'rd cloor cle pas.toor \'an Zomergem. 

die to1•n nog hesluurd!-'r van ht•l geslicht \\'eH, <HHI rle goeclkPuring van de 

hissc<hnrJ voorgclewl. clie t•r nanslonch zijn concPnl aan gaL 1\t)rt na dt• 

dood van cle s0hC'nkstcr wPrd hf'l huis \'Prkocht é1flll PPirus Putma11. vnor 

cle som van 10000 f. m hel gt>ld \\'f'rd. volgms haar \\'cns lwslf'Nl aan dt> 

houw van Pen niPuwc school aan elf' O\'Prknnl vnn elP 1\astccldrt>ef. Een 



gift van barones Dons clt> Lovendeghem van 4000 f. op 23 mei 1877 aan 

ht>t (.!P!"Iicht gedaan wrgemakkelijkte dit opzet. OndNtussen waren de 

werken aange\·at door de aannemer Theofiel 0 Jesure uit Nevele en op 

::::- novt>mher \'an hetzelfde jaar konden de nieuwe lokalen feestt>lijk wordPn 

ingehuldigd. ( 16
) 

\'anaf 18:-7 zal de ontwikkeling \'an het Unoster zich \'Ooral richten 

naar de lwhoeften van het lager onderwijs en de beschikbare gelden aan

wenden voor hel hou\\"Pn en vermoderniseren van kla~lokalen. Het ge

mt'Pntebestuur \'an Zomergem looft in al zijn verslagen de wrdiensten van 

de zusiNs en hecht zijn goedkeuring aan elk initiatief dat inzake onder

wijs. door het klooster genomen wordt. 

Zo ;;chr<>ef de burgemeester in een van zijn wrslagen over het onder

wijs. dat het op een ,·oortreffelijke manier g~ewn werd. dat hel onder

\\ijzend personeel voor deze moeilij,ke taak was opgeleid en hun scholen 

leerlingen \'Oortbrachten clie de omliggende gememten ons benijdden Hij 

il' zelfs kwi~tig met zijn lof over het onderwijs dat in het klooster door de 

zusters aan de kinderen wordt gegeven en aan de basis ligt van een op

vo<>ding die i Pel er waardig burger nodig heeft om in het leven te slagen. (1 7
) 

De inkt waarmede· de burgemeester en zijn schepenen dit verslag on

dertekendt'n was nog niet helemaal droog, of het onderwijs te Zomergem 

zou in een storm worden ge\\"'rpen die tussen de jaren 1 R75-84 over ons 

land raasdP. nl.. de schoolstrijd. 

De vf'rheten partijstrijd. die \'an 18-'17 tol 1884 in ons land werd uit

gevochten tussen de liberalen en de katholieken. zou hel kristelijk ondPr

wijs als inzet nemen. In 1842 hadden Leide parlijf'n, hoe moeizaam ook. 

elkander loegevingPn moelen doen om de eerste organieke wel op hel lager 

onderwijs over de "]ooi Le krijgf'n, maar na 18·17 kregen elf' lilwralen ge

l•·iclf"lijk •·en legengeslt·lcle houclinçz t~enovc'f' cle godsdienst en hijzonder 

IPgenovPr het katholiek onclc·rwijs. In 1 Rh'-! Wf'rden de vooniPJen op de 

~lucliehcmzf•n. ilan elP \Tije schoiPn ingesiPicl ingevolgE· cle wel van 24 sPp

lemlwr 1R·12. door elP nieuwP rt•geerders opnieuw ingPirokken len ht~hoeve 

van hPI offirieel ondPrwijs. rial vanaf de eerste clag clal zij cl<' macht in 

hanclc·n kregen het eslwrllic•el punt op hun programma was. De schoolwel van 

1R42 WilS t·r nil'l in ~wslaagri aan cl!' gc·•·stelijkheicl hel rPf'hl Ie ontnemPn 

v;m lrwzicht op d1· scholt·n. maar naarmale hel nieuw rPginw vaste \'nel 

hc·••g, WC'rcl all~· l.!f'PSIPiijk I!C'i'Hg in hf'l onciC"rwijs gc•korlwiekt. 

187fJ klinki al!l clt· galm Vilfl c Pll doncisklok cloorlwPn d .. gPsrhil'cll'nis 

v;m lwt katholic·k oncl•·rwijs. ( )p 21 jiirii Vilrl clil jaar triornfPl'r•l•· in het 

( Jl,) K•·rbrrhl•·f ZornPrUNn Î'ft•rnt,rh·lu,..k 

I 17) (;l'ln..,•nl<·llr< loh•f \'..r<l1111 nop•·ro• ,J,. lm·~lnrHI vnn ,J,. ll''llll'l'lll•·znl.•n. 
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pariPmenl een nieuwe wPl op hel onriPrwijs. die door zijn nefaslP gevolgen 

in elf' volksmond als de c:ongelukswel) werd gebrandmerkt. liet godsdienst

oncll'rricht werd uil het leerprogramma gesrhrapl en mocht nog slechts 

gegeven worden na de klasuren f'n dan nog wPI op nadrukkeliJke aan

vnwg Yan de Oticler.;. ElkP gem<'enle moest haar eigen neulraiP en officiélP 

school lwzHien. lerwij] elkP toelage onllrokken WPrd aan nllf' private en 

VIije scholr·n. die voorlaan niet m<'er mochten aangenomen worden. Het 
ging er dus om. het krislelijk geloof in dt> harten der opkomende ge

si ach lf'll te smort'n. 

I lel werd echter geen grote triomf \'OOr de liberalen. want. hoe schoon 

hun beloften ook waren. kondf'n zij de geest van onze krislelijke vadPrs 

en moeders niet verlroehelt'n, die meer lwkommerd warf'n om de op

\'oedin~ en de geestelijke waardt'n van hun kinderPn. tlan om de meest 

moderne schoolpaleizen en de Yerderfelijke moraal die er onderwezen werd 

en waarmede de geest van hun kinctt'ren \'ergif!igd werrl. De reacliP kwam 

dan ook spoedig en sponlaan en sloeg ow•r naar een gE'f'~trtriftige en held

haftige slnjd. In de kerk wezen de prit'sters rte cuders en opYoeders op h11n 

harde maar heilige plir<hl. \'an op de OJWOt'ding van hun kinderc>n tP let

lcn en hun aan de dwaalleer van de officiële goddt>lozp schfllPn le onl

\n>kken. De onderwijzers en personen die priYale scholen hit>ldP'l gan'n 

sponlaan hun ontslag of slolpn hun rleurcn. ondanks tlP fp])p dmk \'an 

officiëlE' zijde en de nootlzaak om hPI hrood. In het geniep stichtten zij 

vrije scholPn die op minder dun \wee jaar tijds meer dan 00 procent van 

de let>rlingcn tol ;.;.ich O\"erhaalden PO uiteindp)ijk de officiëlE' ~cholen 
rledPn I eeg·lopen. Ook het klooster van lomergem hPPfl in dezf' wr· 

lwlpn strij<l zijn lovt•nswaardig deP! Qehad. De lwn,Jking \an Zonwr!!em 

was t>r een die door de ecuw<-·n hec>n grn\ere slornwn als dezt' had door

worstelrl en overlepf d. hoe zwaar elP offers ook geweest waren. lij had 

de rlolkslePk van hel owrschakelPn van hel hnndwewn naar dt' mPkani

zalif• van d,it otHI lwdrijf gevoeld Pn \'PIPn wnren Pr aan doodgehloPd. OnzE' 

mensen hadden ZIE'klen. Ppirlemi<'i'n en hongerjnn·n doorworstPid. lij 

waren gestaald <'11 opgewasst>n leg<'n sloiC'n dit.• hanlt•r annkw,unt'n tbn 

een ongc·luks\VPt Pn zij zoudPn ook IIHms niPt dP lnif'Yal rloPn. ~i:tl11Pil 
Jnf'l. dP geestelijkilwirl. de ondt·rwijzt'r" rlit• lwl hart hoog ,lroegPn Pn tiP 

;;usters \'ltn hel klooster \rarlc·n zij openlijk in rit> ~lrijcl lpgen t'lkP he
lrnchling wu1 ovt'rheirlswege gt·rlnan om hd vrij lntholiek ontlt•rwijs ondt>r 

I,Prlr<'igmgen t•n hc>loflen lP \'t'rsrnachlen. 

Een officii'le lwwaar~chool wor(lt in tiP f!c·rowenlt>schnol opgPricht Pl1 

lokt nnm·ankPiijk enkPIP kinriPr<'n nanr zit'h. IIPI ~!e>tnl is erhter 7f't'r 

miniem : si ech Is 18 jongpns en 17 nwisj<'s. De onclPrwij7t'r f)p Vogf'laere 

~~<'Pft lijn ontslag Pil in ;;·ijn pla1tls wordt Z('kPrP ;'\ lt·~iclt~gh ui~ gelllt't'lllt•

ondPr\\ ijzPr lwnt•c·nHI. lil'! l!<'lll!'Pillt•hpslttur. tLtl cJ,. lwsluikn \'<111 lwger-
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h<utd moet opnligen. schuift alles op de lunge baan en Lracht met allerlei 

argumenten het nij ondl'rwijs te steunen en te be,·oordeligen. Hel schrikt 

niet terug H'Or bl'dreiging<:'n en tuchtmaalrE'gelen ma<tr spreekt harde en 

wrdedigende taöl. 

Oe !wwaar~chool. door de owrheid opgedrongen. liep weldra leeg. 

Zuster Justina. besluurster van de meisjesschool in het klooster ver

tikt het zich nog langer aan de dwang\vel te onderwerpen en biedt op 

I augustus 18ï9 aan het gemeentebestuur schriftelijk haar ontslag als 

on den\ ijzeres. wat door de raaclsledt'n met algemeenheid van stemmen 

wordt aart\·aard en toegejuicht. De burgemeester voegl er aan toe dat hel 

zo niet langer uit te houdE-n is voor een onderwijzeres als zuster Justina. 

rlie zich qedurende w·le jaren onbaalwchlig had ingespannen voor het 

onderwijs en de opvoeding van honderden kinderen. \Vie nu zou gedacht 

hebben. dat de 573 kinderen, die van onder de \'eilige vleugels van de 

:lllslers waren weggehaald. naar de officide scholen zouden overlopE'n. 

beleefden de de~illusie van hun kven. De kindt·ren bleven thuis om bii 

hun ouders op het land. in de keuken of elders anders te helpen. De school 

Yan meester !' lestdagh kreeg niet meer clan 10 leerlingen. Hel gE'mPente

bestuur. dat on't' de stiptP naleving \'an rle schoolwet moP~t waken. deed 

niels anders dan het oHtcieel onderwijs Yeroordelen en klot~g in heft i ge 

hrie\'en rle wantoestand \'an het onderwijs in zijn gemeente aan. Zij be

voorrechtte het wij inilialif'f en liPt loe dat de zuslt·rs van hel klooster 

met een tweetal leke-onderwijzeressen opnieuw scholen openden. die vanaf 

het he~itt proppensvol liepen. ( 18
) 

Eindelijk kwam in hegin 1884 de rE'élktie van katholieke zijde voor

;!oed op clrepf en bij df' \'<'rkiezingen \'art 10 juli verloren de lilwra!Pn voor

!!oed het bewind. I )e wije klooslcrsrhool werrl door cle geme<-nte aangc

nomPn en financieel gesteund. Hel onderwijs ging er een ongekende bloei 

tf·gemoPt. 

Vol~ens een statistiek van 1800 werden in het klooster \'ier klassen 

\"oor h,.l lager onriPrwijs 1'11 er·n lwwaatsch Jolklas gehotHiett. J,, ck lagen· 

kli:lssen sloncl<·rt clric kloosterzusters ; zu~l c•r .losPphine ( ~pies..-ens 1' la ria). 

wsler .luslioa I (ÏPmcnlirw Van I lerzc•c•lt•) en Zitsier Culurnl>iR (~ahitta 

Cromht·c·rkc). t'll Cl'! I lt·kt·-n•ttlc·rwijzerrs : juffrouw PlwraiJd,. Van Wn<·s. 

I )r. lwwaarschool wcrtl gehoiHit•n cl oor i'ltslcr l\erlinclis (!'larie Vun l' lot'r
zeeke). ('~) 

I lt·l vruchtLar•· zaad Villl hl'l '"Hit·rwij.; werrl door de zusiPrs niet 

t~nkel op t•igert i>IHit·rn uit!feslrooicl. maar ook ttllgt•clragen naar iiJHll're Iw-

llli) ( ;,.rrw•·nt .. nrr hir·f Hrh·f wiswil nu ''" Hr·nuul,luulnl/"11. 
( I'J) C,·m•·•·rol•·;m l,,,.f Stnlt•lir·ken. 
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!rekkelijk ver af~elegen <tkkers, waar hel spo<::dig kiemde en vaste voel 

kreeg, 'Jlll weldra te groeien en te bloeien naar eenieders voldoening. Twee 

instellingen zijn hien·an thans nog sprekende getuigenis~c-n gehlevPn, nl., 

de bewaarschool van Ronselt> en de gemengde lugew school van Beke. 

die er zonder de volhardende ijver en verheten inzet \'iLTl cle Zomergemse 

zustergemeente nooit zo vroeg zouden gekomen zijn. 

Op ') oktober 1WJ8 openden zuster Elisahelh en zu~ler Hernarda de 

ferste Lewaarschool te Ronsele. HeL gebouw was in 182<1 door rlp gPmeen

le ~ebouwd op een perceel grond dal hel va11 J)dron Gaspar de Draeck. 

zoon -.·an Frans Fredcrik. de laatste heer \'all Ronsele. voor dit d11el lPn 

geschenke h<>.d gekregen. Verscheidene onderwijzers haddl:'n <'r voordien 

!t's gegeven, maar moesten uileindeliJk d<· zorgen \'an het onder\\ijs O\er

laten aan rle zusters \'all St \'incentius le 7omergem. Het l:atholiek ge

meentebestuur liel de zorgen van de instelling volledig over aan pastoor 

l'laes en beperkte zich enkel tot hel verlenen van een jaarÎiiks hulpgeld. 

dal het met milde hand loekende. ( 20
) 

Bij de aanvang \'an het schooljaar 1 <>59-60. werden de zusters. wegens 

het nijpend tekorl aan onderwijskrachten in de scholen te Zomergem. uit 

de bewaarschool \'aJ1 Ro11sele temggerut>pen en werd hun laak o\·prg<'

laten aan twee leke-ondt>nvijzeress<"n. De zusters van Zomergem hadden 

gedurende meer dan zestig jaar, honderden kinderm van Ronsele en de 

il<UlJXt.lende wijken va11 Zomergem onderwezen en als eC'hle mtwdl:'rs op

gevot>d en verzorgd. \'uoral zuster \'ictoria had zirh getlurende ruim el'n 

halve eeuw van deze lovenswaardige plicht gP\\elensvol gPkwPIE'I1. ZiJ 

hPefl op «haar .P bewaarschool \'nn Ronsde PPn hllj\·end merkteken ~e

drukl. dal tol rwvolgoing <lwing·l. 

liET KLOOSTER \'AN BEKE 

I lel klooster \'nn Beke vindt :1ijn oorsprong in 1887. 1\'anneer lsidoor 

[\ lartt·ns. ondt•rp<Lslonr Ie /A"Jnwrgem. op 2 mnarl van dil janr <'en nktl.' 

laat vPrlijden voor nolnris /\ug11sl .loos lt· \\'nnrschoot. waMdoor hij van 

Pelr11s Vnndr· \'oord<' e<·n dgt•rJ<Iom nlloopl. di<' gelt•gpn wn~ in de ho\'k 
\'all df· Priemwegel t'll dt• (~rol<' ~leenweg 1'11 lwslond uil : <<'Pil huis. 

Lewa-arschool en afhangen. mei nlt'dt'gn<IIHit· l,uHI. gt'slnnn en gdegt'n lt' 

~onH·rgr·nJ. wijk lk·ke. lwkt•nd I en 1\ndasler ~t·cl ie I~ numnll'rs 5~7' r. 587' tl 

<'11 587 e, groot in erf. zcvt•ncndt>rlig nren seslig centiaren. pnlt•nde ~~·mfin 
ToHt·rwt•rt•, 1'11 I en del'lt• Tollens, ( )osl 1\nrel \'nn llulle en mei tkn uil

weg aan rlcn slcenwPg \'<111 Gt•nl naar lkugge. zuid l'll Wt·sl heer Au).!usl 
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looste r lc Bekc. liet oor>pronkelijk ge bo uw rechts onw<olle de wnom ·Nlr<'kkcn . de 

-laapchambr tten en een lapel (~C'bouwd in I S:-) . IJ(' nieuwho uw ~ kapel en >laap

vertrekkcn - wc-rJ in 193-1 gC' bouwd. 

D \ lieger :.. D eze> koop w erd ge •lo ten ,·oor de sc-happc·lijkc prij ' vt~n 
,-;;f duizPnd dri ehonderd Frank en gercgi treerel l e \Va <:tr~ch ool op 3 maart 

I 7. (2') F::igenli;k waren hel twee kl eine wev~ hui je,: wnarvan er een 

werd omg \'Ormd lot s hooi. T o n Pi el er V an d t' \ '0ord <> cl C'Zl' ·i gcndom 

''rwierf door aankoop in I vû;n arniii P \ an ll cm ·w< ·ghc. ond l'r

pa lo r l \'w ·ene n ,·oordi en onderpas toor l e 7 orncr!.!crn wa · t'r nog 

:.: en prak, van een .- bewaar r hool:• I ieloor I' larlens slonel ri«'Zl' huisje · 

af aan een juffrouw die d aar een nanlal kincl t>n· n van dt• w1jk onder' ces. 

D naam \'an deze onderwij ZPfC>, i ons ni L b,.kcnrl. mr. <:tr wij \'l'rtnoedc11 

dat h l juffrouw Lo ui ' Ver<' ' kl' wa . di e wij v<'fd<·r nog zu ll en ,. r-

rwmen 

ll i ruil hi1Jkl dat rec•d-. vóf,r 7 in d 'Z<' vt•raf:,!c legcll w1jk ond C"rwij s 

'r• rd ~ j:!P\'P rl aan (Pil rPSfJ •ktalwl <Ie lllal ki ndC'f 11 <>n hel (!C'ffil'l' llll:'IWSlilllf 

HJn /.m nc·r~ ·rn. d al . r•vc·nal s rdl r• vonrgHHnclc· lrotl\ <' ll ~. hel 1 rimair nclvr 

wiJ der kind r vn lo l I'IJII b<·sc h rm Plin l-! hacl g 'llOm<·n . wn . t•r in 1ij11 

vPr. lat!l' ll l lkc' rh op I 'fll l!l.! kom 1 • hrw I! lm·klig dit norl on lt ·rri ch l ,. el 

wa n hoof hi ·rvo<Jr d1· !> h11lrl op ri P ru g van ciC' oncl r\ ijzt·rs o f !t
nfi(INw iJ'lt 'fl'. f'n , (lit" ni l de• 111itl I •· \'Ormrng hndclc •n ~ •Jlolt•n •n :to inkom-

(2 J) 1tJh.nnnl l ~not <' \' u11 l"'·llr· Uuy r• I · Zom r~ m. 
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pdcnt waren flat zij z<>lfs niet de meest t•lemenlaire hegrippen \"an het 

primair onderwijs aan hun leerlingen konden bijbrengen. ( 22
) 

Oo·k <Ie loknll"n waar school werd gehoudeu lieten veel te wensen 

over. 0-lt-estal was hel de leefkamer in hel kleine huisje Yan dP onderwijzer 

of de onderwijzt~res, cl" zolderruimle. het wagenhuis of een andere plaats 

waar het komfort zeker niet in de eerste regel van de dagorde stond. 

I let is vanzelfsprekeml dat de raadsleden. die niets onYer!et lieten 

om het pr;mair onderwijs op een effen haan le krijgen. aan deze onduld

bare luesland een :>leen des aanstoots vonden en naar een probaal middel 

zochten om hieman le Yerhel pen. 

I-lel is dan, in het jaar 1887. dat Lij zich lol de congn·gatie \'an de 

Zusters van St Vinn~ntius a Paulo wendden met het dringend \'er:wek om 

twee van haar schoolzusters naar Heke te zemlen om er degelijk onderWIJ~ 
le hrengen. 

Ecrwuanle Heer lsidoor l'lt1rlens was gaarne bereid zijn pas \'erworn·n 

eigendom voor dil verheven doel ter beschikking van de religieuzen Ie 

stellen en op 21 april werden zuster Aloysia en zuster Aldegondt' 

door hun overste nuur Ht·ke gezonden en namen er hun inlrPk. samt'r. met 

een leke-onderwijzeres, juffrouw Louise \' ereecke. Die juffrouw was t't"n 

edelmoedig boerenmeisje van fle wijk Langeboeken. dat later in het klooster 

zou Lrcde11 onder de naam van zuster Col et a. l' let hun drieën lwgonnen 

zij aan de kinderen van Beke onderricht le gen·n en gaven aldus de aan

loop tol de «Lagere Gemengde school:• die later zou uitgroewn tot een 

onderwijsinstelling van hoge stoffelijke en J,!Pestelijke waarde. 

Wanneer door de 0\Trwirming der katholieken in 188-1 voor<Joed E'Cn 

eindpunt wPrd gezel achter de schoolstrijd en het \'rij Katholiek Onder

wijs opniC'ti\V de vrije teugel krc>Pg, werdt•n lP Zonwr~em. en·n<ds in alle 

nndPre gemeenten helnH'hlingen g<?(laun om de vrije scholen Ie doen aan

lWnwn. Een eerste aal1\Tililg was I'P!'ds op I oktolwr 18:-:- door hPt gP

me<·nlclwsllnir zelf ann de Bestendige Dépulalit• gericht geweest. lll'l 
hetrof hier Loen rle school van hel klooster waar de zust!'rs L·nnarda. :-.larie 

f'll i\u;.(uslina n•m 180 kinder!'Il les gmTn. Dezl• ann\Ttlag hnd to!'n g<:'<'ll 

gunst iJ,! f,!evol g geh n<l. F.en niemv<:' annnnag op I':' ~eptemlwr 18ll-l door 

zuster Anna. t<wnmaliJ,!c l)('slum"tt•r van dt· lwwnm~rhool in het klooster. 

aan lwt gPnu·nnlclw~ltitir gericht. werd iit d<' zillin!,! \ nn 3 decl'lnlwr daar

na aanvaRreL I )e lwwaarschool en tlt• lag<'rl' meisjes~chool werd!'n <~·111-
\'flHr<l en zoud<:'n voorlaan aansprank kunnen mnken op d<' hulpgt•ltlt•ll 

<loor cl<' nieuwe on<lt•rwijswd \'!111 20 ~wplemlwr 188-1 voorgeschrt'\'t'll. 1 ),.,..\. 

lwwuarschoo! t!'lde l<wn 2'53 kintl!'rt•n : lllli jnnge11s t•n I 1:- nwisjes. 
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D1t was Yooralsnog niet het ge\·al \'oor de schoolmrichting te ileke. 

die eerst op I januari 1917 dit statuut zou verkrijgen, dat om de tien jaar 

zou herzien worden. 

Om dit tekort enigszins te ,·ergoeden. verleende het gemeentebesluur 

aan haar ~aanneembare school Yan Beke:., een jaarlij kst> toelage Yan 200 f. 
~om die iedt'r jaar Yermeerderde. De gemeente kwam eveneens mild tus

sen Yoor het aanschaffen ,·an schoolbenodigdheden. In gemeld jaar kreeg 

de school 300 f huÏpgeld Yoor dit doeL Nadien zien wij in de gemeente

begruling gelijkaardige posten ,·ers,hijnen. die elk jadr in belangrijkheid 
toenemen ( ~3 ) 

In 1890 gingen te Beke reeds 107 kinderen naar de school van de 

,zusterkens>. waaronder 53 jongens en 54 mebjes. Er waren toen twee 

reli!,!ieuzen : zuster Eugenia en zuster Anlonia en een schoolmeesteres. 

juffrouw Odile De Caluwé. (2 1
) 

Negen jaar later Yinden wij, naast de genoemde leerkrachten, reeds 

een eerste bestuurster, in de persoon van zuster Augustina, die in 1897 

aan het gemeentebestuur een hulpgeld waagt als schadeloosstellmg voor 

het ondPrwijs aan 38 behoeftige kinderen. De gemeenteraad van Zomer

gem is hiermede in princiepe akkoord. maar wil eerst weten in hoever de 

::?emeente Waarschoot hierin wil tussenkomen, aangezien een groot aantal 

van deze kinderen ,-an o\·er cle straal komeu, d.w.z. van \Vaarschool. 

Later zal een hulpgeld van 200 fr. per jaar door iedere gemeente aan de 

instelling worclen uitbetaald. Het aantal leerlingen was ondertussen tot 

132 aange(.,rroeid. ( 25
) 

In hetzelfde jaar werden de twee huisjes en een paar kleine gebouw

tjes die men naderhand had neergezet. ten grondtè gesloopt om plaats te 

rnaken \'oor een nieuwe school met \'ier klaslokalen en een woning voor 

de school7llsters. die rlaar et'n keukentje inrichtten om er hun middag

poljf' te kunnen klaarmaken. In 1005 liet lsirloor 1\larlens cm nieuw klas

lokaal hijiJOIIWPn. 

Op 19 ff:hruari 1fJ10. \wrd door E.H. Leon :VIaere. geestelijk besluur

dr-r van de con!fregalie. een kleine woning met wat aanpalende grond. 

die aan de Spf'clplaats (,!fPnsrlr· argekocht \'üll ~·ekcrr' Paul De !Vleyl'r, 

·amrm rncl een andt·r aangrPnzcnrl perrc·PI dal aan dP familiP .Joos toc

!wfw(Jrrlt·. Ter,;tc,nrl werrl•·n alle gciHHtwr·n af~owl>roken om riP speclplailts 

Ie vermr:o•rriPrPn en pliwls I•· winnen \'oor f.!cplanclt• uitlm·idin~. es) 

( ;l)) (;,.ITII'f'III<•!Jrcht..f 

I :H) ( ;,.rm·•·ni•·Mrht•·f 
l',..llrollnll•'n •·n (l••m•·•· nlt•n•kPnln~<·n. 

H•·motf~lolllnll•·n ••n 1\rid wt~~··ltn11. 
12.-,1 (;,.m,·"nl•·nrdll<·f llrt•·fwt•"·ltnll ,.n n·k.·ninll•'ll. 

I:.Y,) Ard,i•·f v;m 1,..1 KI'""'''' Stunt \'IHI d~wnclom 
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Op zondag 12 mei 1912 wen! ~ans de bevolking van Bf•ke herinnerd 

aan de eerste aankomst van de wslers ddaar. vijfentwintig jaar geleden: 

fei,t dat met grote luister werd gevierd in aanwezigheid van zuster Aloysia 

en zuster Aldegonde. de twee eerste ~choolzusters. die urn hun jaren

langt• luc•wijding welvt'fdiencl in de bloemen werdc·n gezet en hun de.:l 

kregen Yélll de allgemene erkenlelijkheid door de J)P\'Oiking betuigd. nij 

deze gelegenheid kwamen nog een viertal andere r~ligieuzen van het 

moederklooster van Zomergem in de nieuwe gebouwen hun intrek nem ~n 

en werd door de hissc<hop de toelating gegP\'Pn aan de zusters om •·r 

voortaan in gemt"enschap le leven. onder het algemeen gezag \'Uil de over

ste van hd moederhuis te Zomergem. De school telrle toen reeds 5 klas

~en met 350 leerlingen. De inwoners \ a11 Zomergem w \\' aarschoot lieten 

niets onverlet om deze heuglijke herdtonking op schitterende wijze Ie 

vieren. Het was een zonovergoten dag. Een nooitgeziene menigte was 

daar aanwezig. Vooraf gegaan door de muziekmaatschappijen van Zomer

gem en Waarschoot. een zangvereniging en de ruilersvereniging eDe Jonge 

\Vacht» van Zomergem. stapten honderden schoolkinderen samen met de 

gemeenlemadsleden. de notabelen en de geestelijke overheden van beide 

gemeenten in de stoel. op. Aldus een kort verslag in het ml'morie

boek van het klooster : tOl' stoet trok door een praalboog. De linderen 

van Beke-school. he~eleid door clie van Somergem. allen met nationait> 

vlaggeljes in de hand. vier en vier. zingende hun vlagjes zwaaiende. tmk

ken door het drommende volk en venn·klcn een ongenwne geestdrift. 

Nooit zagen wij. nooit hoorctt•n wij met ndke overtuiging. het lied Yan de 
,c,hoolslrij<l zing0n als daar. door die me11igle meelt> met de kinderen. 

Ch·eral waren dt· huizen he,·lagcl en wrsierd. niet een enkel uitgezonderrl. 

\'éll1 aan ~OilWfgem ]\lotje tof aan dP fahrit'k dl' ! Jemplinne. waar nok 

een pruch I i ge hoog opgel immerel wa_.;.:. 

Ne~ de gehnrikt•liJke tnespraken door pastoor Dc Corte \'llll \\'Ht~r
school e11 cle pnsluor-tlt·ken \"<til /.omergl'm. E.! I. Ernkl Back. hel on•r

handii-{Cil vnn hlocnwn en ;.!<'schenken aun dl' zmlcrs. l'l'n ft•t·slm<wl •·n 

eeJl slolst'r<'llrHit' cloor dt• muz.il'b't•rt•niging~·n ,·nn \Vnursrhool en Zorn·:r

gt'rn. daai<IC' de nvorl(l m·C'r dt· wijk 1\<'kl' en zijn schotll. i'-lnur hij dnultlt• 

met vt•PI lawnni l'll schNrmrlst'lingen \\·unt : t'n hi«:>r ,·olgt het n,-hnnl uil 

!J cl nwrnorichcH'k. «hiJ lwt rwar h 11 is gnun kwHrn t'l'll hugt'lhui. knd I pn•ml 

als !fc•wt•cr\'tlttr en vielen hagl'lsl<'lll'll. zon gnH>l. tint t•r nooil \ïtn men 

~ch<'n(.!cheugen wlkl' gt·zit>n werdl'n. I )uizt·rHicrJ ruitPil \\'l'l'tlt•n stubt'

slagen. rnnar op cle akkl'rs \\'US er rlHiltr weinig schndt· : dnnr t•r !!t'l'll "inti 

was>. 

( )p 2(' iUif'ttslus llJ 1) I nul l~t'l'\\<llll'tk lll't'r lsitluor ~ lurkns. !twn 

wc·cls pastoor-dt·h•n le llurnrlH', vom nolnris ]\!.~~tril~ I )t• \ lultlt-r t't'll nkk 

\'Prlijdcn. wanrtloor hij zijn IH·zil k nl'b· J,ij ~o!ift (lJHit•r lt•Wndt'll. t>\'1'1'-
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maakt act !I dt> Eerwaarde I leer ~ lauricc \ 'a.n La ere, afkomstig van Zomer

gem. lwwaker Yall d<' Normadlschool te 5t Niklaas-\\,' aas. waar hij \'er

bleef. en dit> bij dezelfde akte wrklaarl het goed le aanvaarden. Voor de 

zuslNs veranderde t'f niets, wrmils de heer \' an La ere hen het vrij gebruik 

en·an IIel. 

Om legemoel Ie komen adn de ,;lijgende bekommernis \'an de school

zusters om huil school Ie Beke uil te breiden. wat zich mel de dag meer en 

meer opdrong door de bevolkingsaangroei in deze wijk. maar die fel 

~ehinderd werd door terreingebrek. Yerkocht Raymond Wille. handelaar 

tt>r plaatse. aan de E.H. Van Laeie op dezelfde dag, vier aren moeslum 

die aan de speelplaats ,·an de school pattlden en die onmiddelliJk bij cle 

:<peelplc.ats werden geYoegd. ( 27
) 

Eerwaarde Heer Van Laere. schonk bij akte verleden voor nolans 

Raymoml C oucke te Zomergem de dato 8 maart 1921. zijn bt>zit te Beke. 

dat oudertussen tot een belangrijke onderwij5instelling was uitgegroeid. 

aan zu•ter Lucia ( \\wderlinden Stephanie). zuster Benedicta ( llaeck 

Emmerence). zuster JohaBna ( Coppens IJelphine) en wsler Coleta (De 

Baels Elodie). 

In 1930 werd Beke een nieuwe parochie. Er werd een kerk gebouw(! 

iP 1933. De zusters waren rtiet meer verpli0ht telkens dt• goddelijke 

diensten hij Ie wonen in de parochiekerk van Zomerg-em. norh in de 
~apel \'(111 het moederhuis. In oktolwr 193<1 werd (•en nieuwe woonst \'oor 

ZP f.whouwd door de bouwondemernin~ Eduard lleenP uil Eeklo. die een 

gecled!P Yan de oude ~.rel)()uwen sloopte en ool een nieuwe kapel optrok. 

De zusters namt:'n Pr !wzit \'an op 15 no\·ernlwr 1934. Sindsdit>n hle\'ell 

elP ze\'ell zuster~ te B<·ke wonen. nl. de Yicr srhoolzuslt•rs en drie huis

houdsters. 

Op 15 oktolwr \\'f'f(J het nieuw cornpl<·x pl<'chtig ingezeger1d clonr de 

L. ll<·t·r I )in·rleur \'Uil clc rongn~galie. I ,eon 1'v1aPr<'. 11<' r<·lil-(i<·uzt•n zouclc·n 

k Bcke dt•z('lfcll' IIPili~e l~eg<'l \'olgen als hun .ncd<·wsters \'an Zonwrgem. 

maar niettemin een quasi-aulonom<· congreg.tlic \'ornwn. l.usler Pnrdenlia. 

die •·r sc~d<-rl I 1JU7 als oflfl<-nvijzl'l'es en scdl'rl I 1! I A als srhoolhooftl h;td 

!,if>WtJ(Jf)(l e11 gewerkt. wcnl r·r als c<·rsle o\'!-rste aarlgcstt>l<l •·n krcel.! dc· 

·'f'l!lel.;; \'illl ht•t I.!'''JOIIWl'IICOIIIplt•X 1'11 rle ll<'il!l.!l' fl'l.!l'' \'illl dt• l.!t'I1H'<'Il

,,.hitJ1. /\Is s('hoollw:.lclllrsler lP H<·ke krt•<'l.! /!) \'ii!IWCI.!<' lwt 1-(l'l!lt'<'rti<•IJl'

~lullr f'<~ll lwslllurslers\'t•rt.!o<·clinl! l'JI l'<'ll jailrlqlsc· wt•rlrl<· \'illl IO"i7.'>U f: 
cl~" anclert• sf'hoolzuslers. Ana~lasia en ( ·<·ciliil ont Yilll.!f'll r<·sp<'klien·lrjk 

'57s r ·~~~ H2'> r. ( ~~ l 

127 J :'\olo~rl•lill 1~11111 '' \'11n II•·JI,. 1\uy-.•· I•· I.<Hil<'fl/<'111. 

I:.!H I :-J,•fflorir·luwk \'llll h•·l Kloo,f•·r. 
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met \'ier nieuwe klasloka'len opgetrokken, na afbraak van de drie oude 

lokahn die daar reeds i.n 1897 waren gebouwd. ( 29
) Zij werden op 19 

maart 1 95-l fpe.;telijk ingezegt>nd door E.H. Karel Van Damme. geestelij'k 

be;;tuurrlt•r van de zustergemeensrbap. Zo telden wij te Beke 6 klassen 

,·oor het lager c-ndt>nYijs. 1 huishoudklas. 2 kleuterklasesn en 1 zomer

kias. 

In 1963. bij de versmelting- van de congregatie van de Zusters van 

St \'incentiu,; a Paulo met de Zusten Kindsheid Jesu. omvalle de school 

te Beke de jeugd van drie tot twaalf jaar ; vier kleuterklassen. drie klassen 

,·oor het Qemengd lager onderwijs en twee Z('merklassen In tolaal liepen 

er 160 lef'rlingen en ï5 kleuters school. 

Het aantal roepingen in de vrouwenronwegalies was in de laatste 

jaren fpl arhteruilgelopen. Ook in het klooster le Zomergem warm er in 

het laatste derennium geen nieuwe nO\·icen rr.eer binnengekomen, wat lot 

~evolg had. dat leke-onderwijzeresspn meer en meer de plaats kwamen in

r.emen \"an dP .1.nsters. die wegens het bereiken \'art de ieeftijdsgrens, door 

ziekte of O\'erlijden uil het onderwijs wegvielen. Het aantal religieuzen 

daalde ooi- te Reke. Oe klassen werdPn meer en meer door onderwijzers 

en onderwijzeressen ingenomen. Toen uiteindelijk het heboud van een 

kleine con!lfeg'atie le Reke een nutteloze strijd tegen de onafwendhare te

loorgang bleek te zijn. \'erlielPn de drie laat:;te zusters bun buis op 1 de

CPmher 1971 en werd hun opvoedmde laak ovPrgenomen door onderwijze

ressen. Het heslaan \'an bet klooster te Beke kwam biermPde aan zijn 

einde. na 83 jarpn van bard laheur. onbeschrijflijke toewijding en onschat

bare \'f'rdienslen aan clt> f.(anse bevolking van deze \'olkrijh· wijk hewezen. 

l 1it wat voorafgaal hlijkt overduidelijk dat de congregatie van Sint 

Vincentius a Paulo van ZomPrgem, haar ideaal : 4'aen arme kinderen, 

zoo in hun te onderwijzen in dP C:hrislt>lijke leNinge>. met <mdere wom·

dPn. zich met al haar krarbten in te zetten voor bet ondPrwijs en de op

\'Of•cl ing van rle jeugd. ged 1rremJe al die jar• ·n boog lwc,ft gPbouden. 

Zelfs gedurende de oorlogsjarPn 1 <) 1 1-1 C) 18. wanneer dP scboollo

kall'fl te 7omerJ,!f'm voortclur<·ncl 1!oor de l<~g<:rs werclen opgel.:jst, hehhen 

rmzP zusters hun V<'T'hevc·n laak niPt los1wlni<·n. TPlkens wnnneer een k.las 

mrwsl onlnrirml wnrdPn, werrl onmirld<·llijk r.uar anrl<'re pluatsPn gezorhl 

r~n werdc·n df' kinllPr<~n ovPrgeplnalst in all<· lwsrhikharP lokalen c•n planl

~~·n om 1IP l<·ssen niP! lP orHIPrl.n·kon. In <I<· zondagsschool. in slanpzalt·n. 

in het washuis. in <I<· h,,kb-.rij. jil z<·lfs lol in het wa1!ml111is toe, w<.'l'd 

~•hooi g<·h<,rHI<·rL 
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Bij elP fusiE' Yan de mngregal if' met dPze \'au de Zusters Kindsheicl 

.iesu in JCih). lwschikle het klooster O\'Pr 18 kla.dobtll'n, mei 19 ondPT

wijzf'n•sst·rr. waaronder nog siPchts 8 zustf:'rs. ')(>Ó kinderen werden r~ 

nnclerwf'zen. waar\'an 256 in fl<" klt>uterklassf~n en ) 10 in het Lager Gesub

sidieerd Ondf'rwijs. 

EEN I lUIS VAN fiAR/'111.'\RTIGIIEID 

Trouw aan de beginselen Yan haar d IC:';lige rpgeh. hlf>ef de grootste 

taak \'an de congregatie. het verlenen van hulp en bijstand aan arme 

kimJf,ren t'n wezen. hun te ondPrrichten in dt- Kri<:telijke lePr en hun te 

IPren werken. om «alsoo et~rlijck ae-n den [·ost te gemekt>n~. 7'1aar deze 

hulp hPeft zich niet laTlJfJ uitsluitend tol de kinderf'n beperkt. want spoPdig 

lf•iktPn de helpende handen van dP dienstwilfrge zusters tot hit alle hulp-

behoP\'enden. zonder onder.;cheid \'an oudt>rdom of geslacht. De armen

zorg ontwikh·lde zich zeer snf'l en hield nagenoeg gelijke !red met !rel 

ondenvijs. die van de wslers de yollt·dige ini'el van hun memlievenclheict 

en krachten verf'iste. Op 8 septemlwr 1817 wPrd yoor het et>r~t et>n wom\· 

!Pr YPrzorgrng op~enomen. die door een he.-mettelijke ziekte was aangt>

tast. Er was toen nog geen andf'rP plaats he;;rhikhaar dan het hoPndt·rhok. 

dat de arme \Touw «mei df' grootste voldoeningf' in ctPn heere aan\'aercle~. 

Op 15 auguslrrs van hel jaar daarop. Wf'r<l een tweedE' Yrouw aanYaarcl 

en op 20 sppteml)('r 1810 een derde. Nadien mot>~tf'n me('l"cler'' atmnagen 

wegPns plaat sgt>hn·k worden af gewez<'n. 

In a11guslus 1822 kwamen opnieuw dr;l' lurlplwhot'Yendf' Houwtjes 

himwn en van tlan af grot'iflt• hun Rantal rt't.!Plmatig aan. lid Yinden \'an 

plaat~ruimle \"oor ondPrdak ,•n \'t'r/Orging \\'t'r(l het prohiPPm numnwr t'>Pn 

waarvoor een <lringendt• oplossing moest ge\'lllldt"ll wnrdt>n. Op 13 juli 1823 

wen! dan dl' t•t·rslc steen gi'IPgd \'an h0t «:oudemanrlenhuis~. wn ruim 

w·houw. waar YPrsrht'idPne personen konden \'Przorgd wnniPn. zotlat tie 

Yiraris gf'neraal \'illl hPI hisdnm. E.l I. /\rnhn,silts Gfwlhak na zijn insp('('

Ue op 20 augustus 182·1. t<ll'lating \'l'rlt't•nd,, om nrmP kindt•rt•n in lwt 

gpslirhl op I<· nenH·n om hen (p lt•rt•n \\'t•rken t•n tf' onderwijzt'n in tiP 

godsflknsl. hl'l lt·zen. h<>t srhrij\'<'ll t'n lwl n·kenPn. 

Pnsloor l\lrrha<·l \'andPr Pi0le. lwstuurflt•r \'Hn <lP congwgntit•. stel,!,• 

op R srplemhc'r Pl'll redr•mf'nt op ten lwhnt•\'t• \'1111 dt'gl'IH'n die tPr Yt'r

;-orgiHg werden opgl'nonwn. 

In IR21> \\'l'T<I van t•en in 182') gel>ouml wngl'nhuis. t'<'ll \'t'rhliJf ge

maakt \'oor ziPke <'Tl gehn·kkige Ollllt·rling<'n \'Hil ht'l mnnnt'lijk ct•,;lachl 

t'll nam lwt eerste <nrr<l lllélllllPkcn> ;-ijH intn·k in Iw! 1-!t'sticht. T,•gt•lijkt•r

tij<l Wl'rd lwgorllwn nwl 111'1 IH111\\'l'll \'1111 t•en ~hnspitnnl I!•'IH'rtll'l \'nnr 
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beydt> dt> geslachtPn:. en in april 1827 werd de eerste zieke er ter vermr~ 
ging opgenomen. · . . ; .. 1 1 : 

t lP! hijna dagPlijks toenenwn Yan kost~angers in het klooster, stelde 

de zustf'l"s stePd~ Yoor groterP prohlPmen. Er was en bleef n)()ral het tekort 

aan plaatsruimte. maar het mangPide niPt minder aan de nodige middelen 

e:m aan al deze noodlijdenden hu.lp te wrlt'nen. Het gemeentebestuur, dat 

te Zomergem steed;; ht>kommerd is geweest om het onderwijs van de kin

tleren en een groot hart had voor de nood die oncler elP minstbedeelden 

,-an de heYolking heerste ; stelcle de weldaden die het klooster aan de in

woneors hewees. zeer op prijs en had vanaf 1819 rePels een to~lage gestemd 

,·oor het aankopen Yan Yot>dsel en klederen. terwijl op 15 mei van het

?elfde jaar het ,·olgend politiereglement yoor het geslicht wercl uitgevaar

digd. 

1) De lokalen waarover de Yereniging beschikt. zullen gerief

lijk en g-ezond moPten gehouden word!:'n. 

~) liet gesticht is gehouden al de armo:>n en zieke of gebrek

kige personen te herbergen. te verzorgen en oven·loedig van 

voedsel te ;•oorzien. 

3) De personen die in cle ins.tt•llin~r wensen op(.;enomen le 

worden. zullen danrtoe door het gemeentehestuur of cloor de 

armenraad toelatin~ moeten bekomen. Oe armenraad zal zelf 

nagaan of er onder elf' bevolking van de gemeente ~wen hulp

behoevende personen zijn Pn deze aan hel gesticht toever

trouwen. 

4) De zusters zullen vanwege het J,icmeente- of armbestuur een 

Vf'rgoeding ontvangen die zal herekencl wordl'n volgens het 

aantal per~"nert cliP zij v1•rzorgen en de manier waarop dit 

geht>urt. 

5) De zusters zuiiPn ook de kinderen opnemen en hun onder

WIJZen in cle wr·IIPvcnclheid. het weven en het spinnen. 

Op 23 april 1820 st liiiTfle cle conj:!rr,gal ie een aanvraa~ naar d!:' 

gouv1·rnPilr van de provincie. om als rariralii'Vf' instellmg- erkend te worden 

r·n t-nigr• clagf'n r.aclif•n TI'Pcls werrl rloor cl1· Koninklitke Commis~ie van hel 

rlislrirl C('nl ePn onrlermf'k ingcstclcl clic hf't 1111t Pn d1• nnorl:wkPlijkht>irl 

,.,.n rl1· instPlling moPs! lwwijZPJl. llif'riJi.l l,lr·Pk ci1Jirl1·1ijk dat elp rPligieUZf'll 

zich rJp z1dkc wiJzr· \'illl h•m mPnslicvPnrll· la11k kwc>ll'n en orHIOPJnclijke 

"''<'rrl~·l~·r• i,oriPrl aan ril' ir1worwrs var, /.ornr'TI!I'm, rlat een gnnslij:! aclvies 

W1'1'rl \'l·rlf•f•flrl ell rl1· !.!c•waag1lt· l'rh·nninJ.! rt•Prls op 11) mei tl.1mop WI'Trl 

~o~·rl~,wkemrl. 

I),. udlm·iclmg van hei klooster gin(.! flfHlit·r• srwl voonril. In 1829 WNcl 

hl't fl'f'rl~ IHIIIt·r 1!1' naam ViHI ~Goclsh,,ys) vt•rrrwld en wawn l'f tol'n 12 
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7ieken. 50 ouderlingen en 5 gebrekkigen voor verzorging opgenomen. Twee 

jaar later telde het geslicht niet minder dan 1 )7 kostgangers en 30 klooster

zusters. ( '10
) 

llit:>ruit resulteerde de dringende noodzaak om het verblijf in het 

klooster aan een duidelijke reglemenf,~ring te onderwerpen. In een alge

mem• vergaderin~ van df' congregatie, waarvan de datum door de verslag

gever in het memoriehoek niet wordt vermeld maar dat rond 1830 moel 

plaatsgevonrlen hebben rn voor![ezeten was door de pastoor van Zomer

gem in zijn hoedanigheid van hesluurder en geestelijke vader van de ge

meenschap. \VPrd een soort rPglemenl van inwendige orde opgestPld. waar

van nadien een exemplaar in de verschiilende plaatsen werd opgehangen. 

In de vergadering van 23 november 1835 wPrd besloten lol het 

bouwen van een groot hospitaal en amper een week daarna werd de 

eerste ::.padt>Steek gegeven. De strenge winter kwam roet in het eten gooien 

7odat m<'n maar op 19 maart van het volgend jaar met de metselwerken 

kon heginnPn. Het werk was voltooid op 2ï febnwri 1837 en de wouwtjes 

konden er hun intrek nemen. Onderlussen had men ook aan de manne

lijke ouderlingen gedacht door het \'f•rruimen ''an hun \'Prlrekken en het 

houwen \'an Pen «speelhuyzeken> in dP tuin. 

Vnnaf het begin van haar beslaan had de congregatie in haar klein 

gebouw een panr krankzinnigP wouwljes opgenomen, ;naar \VPinige tijd 

later bouwde men voor hen afzonclerlijke kamertjes c-lïe men <zothuyze

kens» not·rncle. In 1860 bevonden zie'h rePds nt'gen wm ctPze kleine 

vertrt>kjes hovt'n elf' stallingen van hPt \'ee. 

In 18)8 teldt> het klooster rPPds 210 inwoners. ( 31
) 

llun grote rnensliPvendheid. C'delrnoPdig-heid en offprvaanligheid heb

hen de zusters va.n Sint \'incenlius a Paulo te Zomergc>m getoond !!edu

rende cle wrsrhrikk<~lijke pestjart•n \ëHl 18-17--18. \\1\!11Wer· te Zomergem 

een I yph usepiciem it' wns 11 ilf,!C'hroken. die ti ent allPn imvoner.- nanr hc>t 

grnf sleepte. liet sloeg if'ciNPen mC't verllilldng. hot' clt> zustC'rs. zondf'r Ie 

ciPnken aan eigen levmsbeholf(l. zirh ov<'r clt' getroffenen ontfermden m 

hen verzorgcl(-'fl. \\' nnneer niPmand zich nog op si mat <lurfde bt'geven. 

dnn zag men t•r nog altijd elP zwarte'. h;wslige ~ïlhouette van eC'n klooster

zuslPr, die in <Ie huizen hulp <'n \'t•rtroosting ~Jing brPngC'n. I kt wns d1n 
ook rnerr dnn \'C'rcliPnd. wannC'N, hij koninklijk lwsluit van 1'2 del'Pmlwr 

18'50. aan clt• zusiPrs \ nn hc:'l gestirht. de zilv<'rt•n medaillt' \'Un mMd t'll 

zei f opofft>ring wercl \'l'f!PPn<l. 

--------

(3o) G,·m•· .. ntPnrrht .. f : \' .. r~lng"n 
(31) (~<'m<'Pill<'nrchtt•f : VN~Ing<'n. 
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Door een verklaring Yan het gemeentehesluur op datum van 20 april 

1891 welen wij. dat het hospitaal en het <~-armenhuis> in heL klooster 130 

:zieken en gebrekkigen konden opnemen. Het dagonderhoud van een niel 

krankzinnige zieke kostte 0.86 f. In I 900 had het klooster een bevolking 

van om en bij de 210 personen waaronder 40 religieuzen. Toen bestond 

er reed~ een aparte afdeling voor de verzorging en afzondPring van tering

li;ders. 

Op 30 juni I 909 werden vier zusters uit het gesticht. met toestc~m

ming van het bisdom. ingeschreven voor de lessen van ziekendienster. die 

te Gent gegeven werden door dolter Oe Stella. Op 15 maart van het 

volgend jaar legden zij hun proef af en slaagden allen met grote onder

scheiding. Op 19 april ontYingen zij hun diploma. Het waren : zuster 

\ \' alburga. zuster Ambrosia. zus te- Ludwina en zuster Cecilia. ( 32
) 

Een voorbeeld van menslievendheid en offervaardigheid hebben de 

zusters van het gesticht getoond. gedurende de oorlogsjaren 1914-18 en 

I 940-45. waaro\·er meer. elders in dit werkje. 

Het klooster is gedurende gans de tijd van zijn bestaan trouw ge

h!eYen aan de beginselen Yan de orderegel en is altijd een toevlucht gt:

blewn voor hen die zich in de maatschappij niet meer konden hand

ha\·en. 

HET GOEDE ZAAD V·.'ERD UITGEDRAGEN 

Het stichtend beleid en de grote levensadel die rle nog jonge congre

gatie te Zomprgem kPnmerkten Pn de wijze waarop zij zich ontwikkelde. 

werd door dP geestelijkheid fel opgemerkt en moest vanzelfsprekend na

,-olging vinden. Hel goede zaad was kennelijk op een vruchthare bodem 

uitgestrooid gew,,rdc-n en groeide. gevoed door de overvloedige zegen van 

de Goddelijke \'oorzieniJZheid lol eenieders voldoening en bewondering 

\' (."f'schPidPne dorpspastoors ui'! het omliggende hadden de ontwikkeling 

van de zuslergernPPnschap te Zomergcm ongclwijfeld mel belangstelling 

en van nHbij ~:wvolgd t-n kwam!•n naar hier mcl het vcrzoek één of twee 

7USlf·r~ van rl1· coni.,IT'Pgalit• Ie krijgen om in hun parochie een nieuwe 

~;emt·t~mrhap Ie slichten. I )i! was hel geval voor !'vleulehcke. Asst>ncdP. 

:\!ew•le, Dcinzt•, Kaprijkr· 1'11 Zomergem-Beke. Naar elk van deze plantsen 

gm~en lwet• zuslt•rs van ht·l kloo . .;ler Vrlll ZomNgem om hel tPrrPin te 

~~Henen. l•.,..wijl lt·rH·Ifcl,.rlijtl lwt·P mPisjc•s \'1111 gintiPr nnar htt>r kwamc>n 
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om er hun religieuze vorming Ie krijg<·n Pn zirh op hun liefdadige taak 

voor Ie bereiden. 

MEULEBEKE 

Op 5 oktober 1826 stumrle pa~loor Platteau van Meulelwke. twee 

no\"icen uil het reeds hestaande hospilaal naar Zomergem om er hun 

proefjaar door le maken en zich te bekwamen. om na hun professie in hun 

gemeente een nieuwe congrPgatie te stichten. liet waren Amelie Caiie

waerf. w·horen te i'1eulebeke op 20 april 1798, die de kloosternaam ,·an 

zuster .loanna kreeg en Theresia De Foort. gel:>Dren Ie lz~em op 17 juli 

1801. die later zuster Petronelia zou heten. Zoals voorzien \'crtrokken op 

dezJelfde dag. met toestemming \"an de vicaris genPraal van het hisdom. 

twee zusters uit de congregatie van Zomergem naar ;'\ leuleheke. om aldaar 

het terrein vruchtbaar te maken voor een nieuwe gemepnschap. Het waren 

zu9ler Thcresia (Theresia Van Hecke). die later de eerste O\'erste ,·an elP 

nieuwe congregatie zou worden en zuslPr CoiPta ( Rosalie Van Oe \V Pghe). 

Op 17 november 1827 ~ingen de twee zusters naar hun huis tP 1\leulP

heke terug. in het lwzil gPsteld van de J-IPilige regPJ. waaraan zij te ZomPr

gem hun geloften hadden geelaan en kwam zuster Coleta hij haar mede

zustPrs te Zomergem terug, terwirl zuster Theresia te ;\leulPiwke hlePf om 

(,r het lwstuur van elP gemcpnschap waar Ie nemPn. De zusiNs Joanna 

en Petronelia zouden pas twE'f' jaar later te i' leulPheke door de pastoor 

gPprofest worclen. 

liet kan moeilijk '""orden lwtwist. dat palPr .larohllS \·ergauwPn in 

rle st i eh ting van de congrPgal ie te i' 1euleheke een groot aanrtePI heeft 

gehad. I lij was een goPrtP \Timcl \'éUl pnsloor PlattPatt. in wiens parochie 

hij rond 1707 enige lijrt de zif'lezorg d!.'r l\lt>ulelwkenanrs op zich had 

genomPn. narlat hij rloor df' FransPil uit zijn klooslt>r IC' Tielt was wr

dren·n en pa~toor Pintteall naar I lolland was gC'ducht. uil \TPPs \·oor de 

turhtmftalr<'gel<>n rlie d<> sattscttlnttC'n tegf'n hC'm zmul<'n g<'nonwn hehlwn 

wegens zijn WPigPrige houding IPgPno\'t'r dt• frans(' W<'ll<'n inzake cle 
(lori srl ienslopf <'n ing<'n. ( 3 :

1
) 

ASSENEDE 

Op 1 () dPct>rnlwr 1830 kwamPn op \'t'rztwk \"an dt' pastoor Pn nwt 

ronS!•nt van het hisdorn. 1\\'Pt' nicht i<'s uil A~s<'nPde. nwt nanw HMhilrn 
en Tlwr0~ia Pauwds. nnnr Zonwrgt'lll om hun pnwl'jnnr te lwginrwn. 

m!'l lwL oog op dt' s·t irh t ing van t'<'ll nif'll\\'<' conpTt•gatit' in hun ~t'llll't~ntt". 
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Op 10 januari 1832 werdt>n zij. samen met ActE'Iaide Pauwels. een ander 

nichtje van hen. die op 20 oktober van het jaar te \'oren was ingetrt>den, 

geprofe_;;l en kregen rt>spektie\"Piijk de kloosternaam van zuster Carolina, 

zustPr Rurbara en zuster Ambrosia. Zij n~rtrokken gPdrieën op 14 juni 

1832 naar hun geboortedorp temg en stichtten er een bloeiende gemeen

~chap. ,·olgens dezelfde orderPgel die in het moPdPrklooster van Zomer

QPm werc{ nagelPefd en waarvan zij een afschrift hadden meegekregen. 

DEINZE 

\VannePr pastoor Constautinus .lanson in 1836 te Deinze een nieuwe 

congregatie ,,;Iele stichten. die later :zou uitgroeien tot het grote geslicht 

dN Zusters van 5int Vincentins a Paulo. belde ook hij te Zomergem 

aan. ( 34
) 

Üp 28 april 1836 kreeg hij vanwege I'--1gr van de Velde, bisschop 

van Gent. de toelating om de twee jongedochters, die zich tot het klooster

lewn gProPpen voelden. naar het klooster van Zomergem te sturen, om 

daar voor de moeilijke taak opgeleid te worden. Het waren Ro8alie Huven~ 
ne uil Deinze en Joanna Dujardin uit !'vleigem. De eerste kwam binnen 

op 3 juni 18 36 en de tweede op 1 0 juli daarna. Beiden werden gekleed 

op 18 october en ontvingen de kloosternaam van zuster I'--1arie en zuster 

Constantia. Het was Pen heuglijke plechtigheid, bijgewoond door de pastoor 

van Dt'inze. di(• in een roprende gelegenheidstoespraak de verwachtings

ml1e ontwikkeling van de nieuwe congregatie onderlijnde en hulde bracht 

aan de zusters van Z.omf~rgem, die in deze moeilijke dijden van miserie> 

de mot d bijeen hielden om vol te houden. 

( )p (lezelfde dag- dal Rosalie I ft1venne haar intrrde deed in de con

gwgatie van Zomergt·m. gingen, met tot>stemming van de hisschop, twee 

:tusters van hier naar Ueinze, om aldaar voorlopig (Ie ziekendienst waar 

te nemen. liet warPn zuster CoiPta (l~osnlia Van De \Veghe), die op 

~ oktober I 82ó had mPdegewcrkt aan elP stichting van de congrt-galie te 

;\leu·l<'lwke. en zuster Gilhrie!l,. (Eugcnic VanrlPr Ougstraele}. 

I )e 22 no\·Pmlwr I 837 kwamPn zij naar hun klomter terug en op 

JCJ feLruari 18"iR gingc•n ook cl!' Lwce zus!Prs naar !)einze. waar zij cloor 

dc· pw;loor geproft~sl wr-rrlc•n Pil hun apostolaal lwgonnen. Zuste1· I'--larit> 

werd c·r (11' eerste 0\'(~rsle. 

\:E\'EI.E 

Eerwa;mlc· III'Pr Annoqw'•. pastoor-clt·kc·n van Nevr·lt•, oncll'f w<:>lkc 

cf,·kc·ruj Zornc·rgc·rn 1(>1'11 rt·ssorlc·Ndf', slllmclt· op ') juli 1817. Ann.1 I'--lmie 

f)1) (~~·•hlt•tl,.nl• ,l,·r l'.u•l•·r• vnn SI \'lnn·nllt~< n l'nulo I•· I ),.11171• 1\lnur I),. 
:"-1,·ul•·nlf••··l•·r. l.-u1·•·11 111-11, 1,1 I 'i ,." vht-
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La.nduyt, een godvnwhlige jongedochter van zijn parochie, naar hier om 

haar proeftijct te beginnen en na haar professie een niPuwe kloostergemeen

schap in de J!emeenle op te richten. Zij werd op 5 oktobf:'r 1838 door de 

pastoor-deken zFif geprofest met de naam van zuster Vincenlia en ver

trok op 5 juni van het volgend jaar naar haar geboortedcrp terug om haar 

zware. maar hoogvC''l'heven werk te beginnen. 

K:\PRI.IKE 

!'laar ook het klooster van l':omergem zelf zocht uithre1ding en zond. 

kennelijk op verzoek ,·an Desiderius Fordeyn. toen pastoor te Zomergem 

en gehoorlig van 1\aprijke. in december 1891 vier Yan zijn :mstPrs naar 

deze ~1Pmf'ente, om er een gebouw als hospitarul in te richten voor hulp 

aan oude, ziekelijke en hulplwhoevende personen van het wouwelijk ge

slacht. Deze vier relig--ieuzen waren : wster Ursula ( fvlathilde Nieuwlandt). 

die op 31 mei 1892 lot hun «moeder-overste> zou worden aangesteld. zuster 

.luliana (Maria Virgina Van Speybroeck). zuster Barbarn (i' larie Theresia 

W uylens) en zuster Maria (!'I aria Emma Verleye). Zij kregen er de be

schikking over een ruim gebouw dat pastoor Fordeyn enkele dagen te

\'Ofen, nl. op 28 december 1891 had gekocht \'an de firma <La Vannerie 

Flamande> en waar sedert t>nige tijd reeds een kleine kostsrhool ''oor ge

goede meisjes was ingericht. Dit was de eigenlijke oorsprong \'an het klooster 

lf' Kaprijke dat op 31 mei 1802 plechtig werd geopend. 

Twee maanden \'Oor zijn dood. alsof hij hem onafwendhaar en snt>l 

op ;r,ich voelcte aankomen. ctPed pastoor Fordeyn effi genereus gebaar 

I eg en over de jonge congregatie en schonk haar onherroepelijk. hij akte vt>r

IPden voor notaris I' laurice J)p 1'1nlder lt> l':onwr~rem op datum van 27 april 

190ó. een respektahe'l deel onroPrmdP gOf•dPrPn. De schenking werd ge

daan ten pPrsoonlij'ken titel aan elP drie rt>ligieuzfln die tMn in het klooster 

vPJ'hleven. nl .. wster Antonia ( Pauline \'an Lepuw). zmt('l" llelena (.lulie 

\' an I lecke) en zus·ter ThC'rt'sia (Louis~' Van Poucke). Zuster TI)eresia 

zou op 13 fehnwri 1917 zuster llrsula nis O\'erste opvolgNl. 

De schenking Iw vatte : tPeJwn t'igendom. zij11de epn kloostPr. he

staande uit versC'hillige gphomvPn. knpt>l. sr'huur, flalling('J) en wrdt>rt' 

Pr\'e. tuin. landen PO hoomgnard. gestnan C'n ~elegen Ie C'nprijcb•. Eynnk

ker. groot <•lf hectnn•n zt>wn en zen'nlif.! aren \'ijflil! Ct'nlinr<'n~ (~ft) 

Dt> zusters mochtPn Pr lwzil ,·a,n nemen onmiddt>llijk nn hPt \·Prlijctt•n 

\'i1n cle akte. du~ d<' dng zelf. 

( 3'i) l\1emorlebo.,k vnn h,.l KloostN. 

(36) Notnrloot lgnnrP \'nn !1 .. 11,·-Huyssp lt• 7.onlt'r!lt'lll. 
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J[apriilte. - Klooster (binnenzijde) 

Klooster te Kaprijke . He t oorspronkel ijk kloostergebo uw met gcrcstnurccrdc kapel 

( I 7- 1890) 

Pastoor O e id riu Fordeyn, die zelf van Kaprijke was en door deze 

prijzen waardige gift waar hijn liyk een jeugddroom in vervulling had zien 

"aan . Li rf in ziJn pastorij Le Z omergem op 26 juni 1906. 

Het kloo ter te Kaprijke. dat sedert de fu sie van 3 maart 1963 met 

d con{!rf'Qalie van de Zu ter Kind heid Jesu , am n mel ztjn moederhui 

le Zomergem zijn autonomie verloor, i gedurende zi jn tachtigjarig be taAn 

uilgegro id tot en kloo leroem n chap die voor de gem enle Kaprijke va11 

on chatbar • waard en uitzond erlijke b Leken is i . H el heeft g dur nd al 
rlie jar n zijn igen m rkwaard ig ge hied ni gel fd , waarvan wij het 

op l 11 n gaarne aan e n plaal lijke h eemkundige verlal n en aanb -
\ I n. 

13EKE 

Pr hr-t kloo t l Z mergem-B ke I • t 
dal ovPr h l onderwij handPI L. 

rn er in ons hoofd luk 

V dO d' z · ongrf'gali , , die door d zu L r van h L ' Licht v n 

inl inr ·nllu. a aulo V<iiL Z omPrg m in ndN l kalil it n w rd n ge-
. I, hl , 1.ijn c·r maar lwc di· llll ao n d ' fu i tn l d Zu l : Kind h id 
J u ( 19 )'3) , aan hun moC'df·rkloo l r v ·rbond n bi('VC'n n r dan k 

n• hL lrt ·Pk van afh ing<'n , nl. . hd kl o L r l Kaprijk c• n h l klo l r t 
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mm·ring te hrengPn. Nochtans mogen wij de lezer enkele markante feilen 

niet onthouden en moPten ze zelfs in het licht worden gesteld. 

Nauwt>lijL is het schokkend nieuws over het uitbreken van de oorlog 

bekend. of het klooster moet er reeds de schadelijke gevolgen van dragen. 

!-let paard wordt door het leger opgeëist en ganse zwermen duchtelingen 

uit alle hoeken Y<Ul het land komen om voedsel en onderdak bedelen. Aan 

'oorbijtrt>kkende soldatt>n wordt brood en koffie uitgedeeld. <i. Ons harl 

sprt>ekt>. schrijft de bestuurder van het geslicht in zijn memorieboek. 

o~ vijand nadert. Zijn aanwezigheid wordt te Gent reeds gemeld en 

in het klooster wordt alles in gereedheid gebracht voor een mogelijke ducht. 

Zusters en kostgangers hebhen hun pakken gemaakt en wachten beklemd 

op wal komen zal. Ondertmsen komen steeds meer duchtelïngen uil de 

oostelijke gebiedE'n van het land in het klooster hun toevlucht zoeken en 

iederf'en wordt er met medelijden door de zusters ontvangen en verzorgd. 

13 Oktober 1914. Het eerste slachtoffer: een burger van de gemeente 

wordt met een doorschoten knie binnengebracht. Hij sterft kort daarna en 

zal niet de laatste zijn. De volgende dag brengt men een gekwetst Belgisch 

soldaat binnen. HIJ onl\·angt de laatste sakramenten en sterft. Duibers 

hrengen hun gesneuvelde en gekwetste soldaten binnen. Een geweldig ge

schut doet het kloostergebouw op zijn grondvesten daveren. Vier bPgrafe

nissen van belgische soldaten in de kapel. 

15 Oktober. De eerste Duitsers betrekken het klooster en gedragen z,ich 

fatsoenlijk. 300 vluchtelingen wordm opgenomen. liet paard er. een wagen 

worden opgeëist om zieke. gekwetste en gesneuvelde soldaten van het front 

weg te hrengen. De scho!Pn worden leeggemaakt om plaats te maken voor 

500 vluchtelingen. Ook soldaten komen plaatsen opeisen voor zichzelf en 

voor hun paarden. 

Wij ~chrijn·n 21 oktolwr 1 fJ 14. Het memoriehoek verhaalt dat reeds 

3350 vluthlelingPn in het kloo~ler voeclsf'J <"n onderdak hadden gevonden. 

I {Pt hoeft niet gezewl dat de nood aan \'OI'clsel zich ~cherp doet voeltm. 

waarvan rle prijzen onJ.!elooflitk sm·l rle hoof.!te ingaan . 

.lcll Jllilri 1 CJ 15. l )c \'!)()raad rwtrolcum IS uitgeput Pil • s avonds I igl. 

h1·l J.!role J.!CIJOIIWf'fiCOrnplc·x in het volslagen clonker. aungezil'l1 iedereen 

voor ~~i gen I idd rnod zorgen. 

22 l\1aarl Lwnl-(1 c·eu sprank('! licld 1'11 een vleugje h)ijheicl in V!'le 

h;1rlen; ''nb·J,. meisj<lS cl1wn i·rr stillc· eenvoud hrrn ccrslc• ll!'iligt' Com
munie irr de katH"I van hd geslic·ht. ( )ndt•r zwaur kanongcsdllll J.!nan clc· 

wrlle nraa:.~rlt·kens md \1'oom-gr·vrnrwc•rt hawlje.-; en nPerJ.!eslaaen ogen Ier 

ff,.iJ iJ.!e Taft·!. Aillulrwnli;k. 

( )p ) 1 rnaMI komt vrJor lwl r·r~rst 1lt· ,.J,·klrisclw vr·rlichling in c:nkeJ,. 

pliialwll van fret kloosiN, waar g<'Ziltn••nlqk karr gdwdc•Jt on gc·wcrkt 

1'27 



worden. Ondertussen is een voedingscomité opgericht dat met de bedeling 

vm1 voedsel, kl<:'deren en enkele zaken van essentieel belang wordt gelast. 

Bevel is gekonwn om de portretten van de koning en van de koningin 

alsook alle Belgische vlaggen uil de scholen te verwijderen. België beslaat 

niet meer. De gemeenten krijgen hun bevelen voor het fourageren van het 

leger ; Zomergem zul in augustus 1915. 607.000 kg rogge leveren. Het 

klooster zit in dil cijfer met 5.335 kg. 

Op 15 october mogen rle scholen heropend worden. 

25 December. IJselijk is de kerstnacht. maar het kerstfeest wordt door 

de duitsers in het klooster gevierd met zang muziek en het plukken mn 

een kerstboom. door de soldaten aan de inwoners \'an het geslicht ge

schonken. Een sprankeltje warmte in deze witte wiesnacht. 

28 Januari 1916. 5000 manschappen en 500 paarden \vorden te 

Zomergem verwacht. De schoollokalen moeten in der haast ontruimd 

worden en men stuurt de kinderen nam huis. Op 17 febmari worden ze 

teruggeroepen en wordt er school gehouden in alle mogelijkP lokalen. ja 

zelfs. het wagenhuis. het hakkot. het washuis en de sprePkplaats wordPn 

als klassen ingericht. De kapel wordt om de beurt door katholieke en pro

tPslantse étalmoPzeniers gebruikt en veel Duitse soldaten gaan regelmati\! 

naar de goddPiijke diensten. 

Nog altijd denderen wagens E'n kanonnPn ovPr de wpgen en cirkelen 

vliegtuigen bovpn het dorp. DP angst ondPr de bcmlkmg Wijkt niet. In

middels wordt de bewegingsvrijheid van langs om mePr ingeknipt. Pas
poorten moelen worden afgeslPmpeld. Zonwrgern wordt ee1, spPrgPhied 

waar niemand in of uil mag zonder speciale toelating van dP Duitse ovpr

heid. 

Oktober 1916. AIIP manspersonen benedPn de 'l5 jaar wordPn inge

schreven. Vraagtekens. Heddens m hPddegoed wordPn van het klooster op

geëist. Twintig tafels en het tPlefoontoestPI worden. ondanks het kranig 

verzet van de bestuurder. weggehaald. De b<:',·olking wordt op vlePsrant

soen gezel ; 75 ~r. per hoofd t'n per dag. :\lll,S wordt onmC'nsPhik duur 

webwns de woekerprijzen. 

2 Februari 1917. feest van 0. L. \'rouw Li,htmis: Duitse soldatpn 

doorsnuffelen alle ho<'ken van hel kloostt•r op zoPk naar koper en e.- wordt 

vee~l meegenomen. liet wintert ijselijk. liet Schipdonkkanaa'l hli;ft gedu

rende ze\'enlien wek<'n dirhtgevroren en onze mem>t'n \'crhroederen in ijs

rrel met de Duitse soldaten. De scholPn worckn gesloten wegens gehrl,k 

nan bNnds·lof. Op 3 april wintert het nog en valt dP sneeuw vuislt'n dik. 

De diere;, sterven dt• hongerdood. De prikkt-·ldrand rontl cfp weillt•n rncwt 

worden ilfgcdnn11 en in~tdc\'('rd. 
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Op 18 mei klaart het weder op en de smeltende sneeuw laat lucht en 

ltcht aan het snPlgroeiPnde gras in de weiden, die in enkele dagen door 

de paarden ,·an de legers worden kaal gevreten. 

De scholen worden op 3 juni heropend, maar moelen enkele dagen 

daarna opnieuw sluiten, terwijl de kinderen worden ingezet om in de 

bossen groen en bladeren te verzamelen Yoor de paarden Yan de bezetter 

Lt>gen de helofte Yan een mark daags. Het klooster ontvangt Yan het voe

rlingscomité 10 kg vlees per week voor nu ruim 200 mensen of 50 gr. per 

hoofd. 

\Vet>rom komen soldaten het kloostt>r doorsnuffelen. Beddens, stoelt>n, 

plankt>n. schragen. potten, pannt>n en huisraad allt>rlei worden op boeren

wagens gt>laden en naar de kantonnementen gebracht. De scholen worden 

voor de zovet>lste maal heropt>nd en twee dagen naditn opnieuw ge&loten. 

Oe honger nijpt. De oogst op de akkt>rs van het klooster wordl groten

deels gestolen. 0len kent de die\'t>Il maar men zwijgt. Er is zoveel nood 

onder het Yolk. De Duitsers eisen de wol op; het klooster levert 155 kg. 

13 November. De bevolking voelt met beklemmend hart het naderen 

,·au een nieuwe winter. De scholen worden gesloten wegens tekort aan 

kolen. Opnieuw levering \'an wol. Zomergem wordt beschreven voor 

11.-100 kg. ; het. kloostt'I' vom 600 kg. Al de matrassen worden geledigd 

en met stro of ho01 g-e,·uld; <à la guerre comme à la guerre». 

Het klooster i; tot in de nok gevuld met vluchtelingen. Up 16 decem

her mod Pen officier met 50 manschappen rechtsomkeN maken omdat er 

geen duimbreed p~nals meer is. 

25 December 1917. Een witte kerstnacht. Duitse soldaten timmeren 

r·en grote kerstboom op in de kapel en het wordt een kristelijk kerstfet>st 

met 11. Î' lis. predikatie, gezang en kerstgeschenken. Opnieuw een spran

keltje vuur in dezP barkoude lijd. een vleugje blijheid in vele angstige 

hartt'n. 

Or) 'J april \•:orrJen dP stholt'n <zoo goed als kwaad, opnieu\V ge

opend. ( h-Pral WtJrclt school gehoudf:'n ; in de clekenij, bij de onderpdstoors. 

in alle lwsrhikiJc<rP loka.lr·n van hel klooster zoals hel washuis, het bak

kot. rl~> droo~plaals en hd Wf•zc·nhuis. In hel hakkot alleen zitten 113 leer

lin~en i.ls haringen in een ton. Ook wordc·n klassen ingNirht in vele parli

kulicn· woriÎnl.(er•. in fabrir·ken. in dt· f,rouwcrij 1'11 cl,. lr·Prlooienj, ja zt·lfs 

lt,l in Cf'rr J,oltcrd t(Jf·. 

In rl,·zelfrlr· lilililllcl IJI'Ir·"ft hd klooster r•e11 •·chle hl'"ldPnstorrn. Van

dal,·r• lwbl,cn i11 ,:r· k.qwl en in cl,. rrrcisjessdwlt•fl . .1 cl•· kruislwelclell en 

hr·ilil.(c:n!wr·frljcs v•·ri,rrjz,·lcl of JJI'srhadilo{cl. I )p rc·clcn '(/( Onclc·rliiSSt'll is elP 
Jitdli ''P b,per en I in ''Jlnic~uw in~··zcl. rnaar cl •. !,uil b ~crin~ cloonlat men 

ZIJTI \'llfJfi'.llfl.(l'fl iwol ~CIIOIIIf'fl. 



De be:lelter wordt met de dag brutaler PO ontziel niets meer. De 

zieke en hulpPioze kostgangers worden van hun bed gejaagd of van hun 

wollen malras beroofd. Rogge en aardappelen worden op de akkers door 

Duitse soldaten gestolen. 

Augustus 1918. De Duitsers maken zich gereed om de sloot der ge

allieerden op le vangen. De weidt' achter het kloostergebouw wordt een 

doolhof van loopgmven. Er vaart een onrust door de gemoederen. lil't per

sonenvervot'f op de trams is afgt'lasl; ("!Ir wordl'n alleen nog soldaten. paar

den en materiaal verlransporleerd. De onmst groeit snt'l aan en men wordt 

zenuwachtig en c·nzeker. I )e transport neemt snel toe. Elke dag andt're 

soldaten. i'1en rukt op. In (Ie meisjesscholen worden 300 weerstandige sol

daten onder slrené!e bewaking gesteld ; zij zijn het \'echten moe. 

4 Oktober 1918. Bevel is gekomen dat alle weerbare mannen \'an 

14 tol 45 jaar zich ter beschikking \'an de legeroverheid moeten houden 

en op cle dorpsplaats wrgüdt'ren. I'-let de laalsle opgeëiste paarden en 

wagens worden :~Ij naar een onbekende beslemming gevoerd. De \·ers.lagen

heid is groot. «Er is \'eel geweer: en geklaag». 

Zomergem wordt operatiegebied op 15 oktober 1918. Niemand mag nog 

het dorp verlaten zondt'r speciale machtiging. Om zes uur 's avonds 

iedereen binnen en alle hlinden dicht. Er is het geloei van bnge rijen 

l;oeien die moeiwam voorbijstrompelen ; uitgehongerd. 

Zomergem wordt op 17 oktober in het duister gezet. Soldaten hebhen 

de eieklri,che centrale vernield. Een officier komt de inwoners. nm het 

klooster vef\vill ige'l dat de hruggpn OVC"" hel Schipdonkkannal gedinami

teerel zijn en elk ogenblik kunnen opgehlazen worden. <J)er Tommy komt>. 

zegt hij schuw. 

Op zondag 19 oktobl'r om I 0 uur in Lle Yoonnicldag wordt clt> toren 

Yun de kerk opgeblazen. 

Dan kom! d~· zogezegdl' «bevrijding ,·an Zonwrgenn. 

\V ij schrijv(•n I CJ oklol)("r 1918. «De bange wet>b bt'gint. De kerk

toren is gesprongen. ht>t kerkgehouw ~-,rrolendl't'ls Yernieltl. I )c ,.Jit•gluigen 

der geallieerdPil cirkell'l1 lang bovl'n hel dorp. I )c prit-slt'rs komen in de 

kapel van hel k!'Josler hun t•rt·diensll'n vl'rrichiPn e-n nwt•len t'r hlij\'t'll 

wegens hel hevig bombardement. 

In de voormiddag \'an 20 oktober doel men tiP bmg op het Î' lol j(' 

in de lucht vliegen. NndiC'n is hd ver\'aarlijk stil gewordt•n. De klok slual 

traag het lnende uur. In Iw! klooster wonlen in allerluwsl t!t• kt·ldt·rs uls 

>eh ui pi aalsen inguid11. Zus! ers Pil kostgungers wonlt•n l'r in gl'hf'in·h I l'll 

ziUPn. op slrolwclden Pil mnlrasS!'ll. Er is tlt• bleke. hijnn schmw schijn 

van de pelroiPtunlamp. ( )nzt• nwnst'll zillt•n ungslig bijel'll t'll hiddt•n 
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De kapel als laalsle slachtoffer van het vernielingswerk. 

Gebouwd in I 00 . 

klapperland nd hun pal rn o· lcr. Enkel(' zu sl r~ vcr~ l o ul n zi h om hulp 

l verl nen. 

aandaJ.! 21 oktober. Z om rgem wordt gebombardeerd . Een voltref

fer do 1 hoorl d muur van d ' kapE"I. 15 zu l r en ver hei cl ne ko ·tga ng r 

word en door J ,.. J.! ri p be~ rn l. _ huvlplaat. en v orden ingericht in ullc 

plaats ' ' di L evi~ gemd t zijn . ranalen ontrie ffen de 'll na d C' and r ' 
r·n do, ·n ruil n -prin~wn ~>n dakpannen n rploff n. r:r kom t ber icht v.1n 

h l Rnrlt' Krui d;;.r al d0 url r· rlin g'n uil h I ge li hL mo •l n g ëva u ' rel 

wordr·n n zirh ,,,,ar hd g me nl hui m ('( n heg •ven. Ron I n ht uur 

\'an de· avond komc n zij t rug ; d(• b , loofd ' v «g<·ns zijn niet g kom n. 

In d • prO\' i,jt·kt·ldN wordt , n n odc.~lt t.wr pf.( limm rel n d<· 1 riesl r· 

~a<ut in hl'! f.! bouw rond otn bi e h ~ l hr,r 11 c•n I<· 11 •ilig ( ' mmuni ' uil 

ll dt·lr·n 1-: 11 arJIIrlr,·nl ,,k chouw p<· l. udt•rlin gf'rl , 1i k n Pn gt·kw lsl n 

!wl,l, n rlrin11 nel I)IJ ip nod1g. muur de> dokt r. durven hun huizvn ni •l 

w·rlatc•lf . Tw • ~ ·~w I lf' t>ldat ' 11 wordc·n door ;-usl·r op 1'1'11 dr,tog l rri • 
lol IJi j 1· ~ clokl r ~c · hra hl di· d r· nodig • Vt• rznrglng I t•di nl. Kl ei n • grn-

nulr•n lwff ·n h •l lloosl ·rg ·bonw. I · b • ltturdt·r orch ,d;. btj mir[lkt·l g 



re·d wanneer een bom in de plaats Vdlt waar de vrome priestPr te bidden 

zit en hem bedelft onder kalk en steengruis, maar hij brE·ngt het er met 

mkele schrammen van af. 

Woensdag 23 oktober. Men zegt dat er Belgische soldaten in het 

klooster verborgen zitten. Een Duits soldaat verplicht onder bedreiging van 

zijn wapen de meid en de knecht van het gesticht hem voor te gaan op 

zoek naar de ondergedokenen 1-':1 wordt niemand gevonden. In de daarop

vo·lgende nacht hoort men het wisselen van geweerschoten tussen Belgische 

en Duitse soldaten. Een Belgisch soldaat sneuvelt en wordt onder de 

vroege morgen door de besluurder in de hof begraven. voor het kapelleken 

van 0. L Vrouw. 

24 Oktober 's nachts. Het geschut breekt los. Pastoor-deken Emiel 

Back tracht de opeengepakte menigte van paniek Ie besparen en geeft aan 

allen in extremis de absolutie. De verwarring is (..1fOot. Van uil hun schuil

plaatsen horen de angstige mensen het inslaan van granaten en het in

storten van huizen. 

Zondag 27 oktober. Hevig bombardement en gebruik van gasbommen. 

Vier mensen uit het klooster schieten er het leven bij .in en worden in het 

donkere van de nacht door de bestuurder in de hof begravm. 

Maandag 28 oktober. Alles is gereed voor de ducht. ledereen zit op 

zijn pakken en er is het wachten op de auto's. De eerste komt aan rond 

10 uur en vier wsters. twee gebrekkige kostgangers en de be'Stuurder. die de 

H. Hosties met zich draagt. nemm in de wagen plaats die haastig n•r

tn~kt. Zal er nog een \Veerlien .lijn 7 Een uur later komt epn tweede wagen 

de achtergeblevenen halen. t let klooster ligt verlaten. dt>fflijk door het 

Lombarct<:>ment gehavPnd. liet gaat d!:' richting van lirs!:'l uit. De \\'(•gen 

liggen lwzaaid met lijken van paard!:'n. gebroken ''Ot'l'tui~en Pn achtPr\!P

laten materiaal. Een ,Jroevig schouwspel. In het klooster v<m l 1rsel tn·ft 

ePn hl ij w<'erzicn. \' an(laar gaat h!:'t per !t·~erkamion naar Km·s~elare. 
Ond<'rweg sterven twee zieken in df" wagen. Te KnP~st·lart' is hel niet 

vPilig en de bagage wordt opnieuw opgPiadt•n. \Vaarheen ? Ht>isl ze~l 
mf'n. De tocht gaal verder op Gods [!enadt'. Te ( )t,delem verneemt de lw
st uurder dat de overste' on enkel!:' zuslN~ nam Brugge ziJn Yfl'trokken om 

on(IPrdak te \Tagen in h!:'t gestkht dPr 7.u~terkens der Armen in ct<' Ciara

straaL lndf'rdaad. daar wucht een aangenanl(' Yerfétssing. Dt> lmizf'n zijn 

versierd en hevl agd. nwnsen lopen zingend cl oor elf' stralen. nHtziekknpellt•n 

muzist•wn en de beiaard spel'lt «ZO sC'hoon hij bm>. Rrugge is lwwiid. ~laar 
nit•mand van de klooslf'rhewouers \'an Zoml'fgem kan een woord spreken. 

J )e gedachte nan hnn verwoest geslicht t•n cle hNintwring rwn dc door

r,tnrw PllnndP drukken zwaar op hun gemo<'cl. !let gNii<'ht in tk Cl,mtslnwt 

zil eivol met vluchtt~lingt'll. I )t• ovt•rste l'll enkel<' zuslcrs zill<•n np hun 

132 



pakkt>n te wenen. Toch is het weerzien aandoenlijk. Een goif van inge

houdt>n blijdschap overspoeit ht>t hart van allt>n. Dan komt het goede 

nit>uws dal de weeskindt>rt>n met enkt>le zustt>rs eveneens te Brugge zijn 

aangekomm en bij de Rode Nonnen ondt>rda.k hebben gevonden. vanwaar 

zij naar het kloosl!:·r dPr Grijze Zusters zullen woniPn O\"ergebracht. De 

andPren zitten links en rechts verspreieL Zieke :tusters en hulpbehoevenden 

liggen op de zoldt>rs ,·an de diwrse gestichten op strozakken, waar de be

sluurdPr hen regelmatig komt ht>zoeken. in dt' kapt>! de H l\1is leest en 

mt>t volle overgu,·e zijn vt>rheven apostola~-vt \'erricht. 

De zenuwen zijn geschokt. Bij het minste gerucht ; het dichtslaan van 

:~en deur. haastige ,.oPtstappen in de gangen. een luid gesprek doen een 

klt>m \ an angst om ht>l hart Silaan. Als alles stilaan tot bezinking is ge

komen gaan eenieders gedachten naar de thuis. J'vlaar het apostolaat gaal: 

'erder. Eerwaarde pater Deloucke. legeraalmoezenier. doet beroep op onze 

zusters om de ziekendiemt waar te nemen in het krijgshospitaal van St. 
~lichie!s. Allen staan direct ter beschikking. Een gelijkaardig verzoek van

wege ht-t burgerlijk ho~pitaal in de Langestraat wordt ew~neens zonder 

tegenspraak ingewrlligd. 

Allerheiligen 1918. Zomergem davert onder de aanval der Duitsers. 

Yernieling, dood en ellende worden met vo1le grepen gezaaid. Verschrik

kelijk. Elf kostgan[!ers zijn ondertussen in de verschillende hospitalen ge

storven. 

Zon(lag 3 november. ZomPrgem is ontzet. Vier kloosterzustt"rs keren 

met ht>sluurder Leon !'v1aew naar hun klooster terug. Het toneel is niet te 

hesrhrijvell. Hel dorp ligt verlaten. Een schaarse arhtPrgehlevene komt 

schuw de zuslf·rs wellom heten maar er is ~een vreugde van het weer-

7ien. ledereen treurt om het verlie~ van bezit en familieleden. I let schone 

!!ehomvPncompl~x van het klon~ter. met zoveel liefde. toewijding en ten 

koste van onnoemlijke opofferingen. steen na stePn opgetrokkf:n, lijkt een 

puinho•,p. Eerwaarde l leer onderpastoor V crmoPSPn en Pnkele diensl

\'ailrdi!.!l~ jongelinger. zijn llf'Zig (Ie kapf'JI wal op te smuaen. Van overal 

komc·n h~'lpcndt· hémdc-n hel VPrni"lde llf'rslcllen. Alle voorroeien VCJPdsPI 

7ijn opr.whruikt. (!estolen of li~gen lwdnrwn in kleine opslagplaat~en. Kunst

vooiWNJ,Pfl f,lijVI'fl onvindhaar. I )icvl·n en plunciPranrs hPhhen hier hun 

vaflflalr·nwerk vr·rrir.ht. In dP nol-( lmt.iklmn• plaatsen liggen zieke en 1-(e

kwl·tstc solclall'!l, I )c inspcdiclochl van 1lr· hr•stumclc•r met Pnkr'le zusters 

h een kruisweg. J'vlr·c-r clan 2)C)(J ruil('ll wt·rrlt·n VPrhrijzt·lcl. 

( >t• \\ < wn~1l ng ( 1 novr•rnlwr kom I Zijne Majesl<•il Kon inl.( Al iwrl \'f\11 

B··l{.!ii; d<· lif'ke Pil gr·kwPISIP solrlaiPn in hc•l kloost<'r lw/m'kcn. I )il Wl'rd 

P"' vr•moml'fl nacla·l rit· vor'l op !wl gt>lllf'<'lllf'flllis rnr·l Pnkelt• lr•dc•n vnn 

lv·t gr•o~t·c•nld".~lunr <'11 1lc• voornnamsl•! ifi{.!PZI'If'JH'n VH11 clt· {.!<'llli'Pflle. 
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maaln•gelc·n had gelroff en voor hel hoo~slnodigc herskl. ~!!oe spijtig>. 

zuchtten rk wslerkc•ns. <Onzt> koning in ons lloosleo. 

11 Novemher 1 C) 18. Ovt>r hel mel lijkc·n hezaaidP sla~-,rveld klinkt het 

~rherp-snijdend geluid van hel <slaakt het vurem. De oorlog is voorbij. 

~lel klt•ine groepjes komPn de zusters en de koslg<m~ers naar h~m klr>o,;Ler 

temg. In de kapd clie zo goc·d a1ls mogelijk gerestaureercl is, wordt de 

ene H. i'lis na de andere gelezen. I lel gebouw is lol in allle hot>ken ge

vuld en veiPn slaan huilen in de hof of op slmal. i'len zegt dank om het 

levenshehoud en hidl wenend voor de zielemsl van de afgeslof\·en familie

leden en de duizenden soldalen die in deze onzinnige oorlog hun jonge 

levt>n lieten. 

De zondagsschool wordt als noodkerk ingericht en op 22 december 

door pastoor-deken Emiel Bark ingezegend. 

De schonlic.kalen worden hersteld en de klassen hernemm. 

De zusters verblijven beurtelings in het klooster en in dP \Wschil

lende hospitalen te Brugge. waar duizendc>n zieh~n. gehw·lslen en ciak

Inzen verzorging en voedsel lwhopn•n. 

Ondl·rtussen wordt haaslig gewerkt aan de wederopbouw van het ge

slicht. Vele burgers komen een helpPndc> hand toesteken en gegoede lieden 

steunen mel geld en giften aan meubilair en \'OOf\\'<'rpen \'oor de· goddf'

l;;kt> eredienst. 

En zo koml sl~laan Pen nif'uwc zon de donkere schaduw. die gedu

rende vier lange jarm over het kloostt:'r hf'eft gehangen. wrdringen t:'n kan 

een nieuw lPven heginnen. 

En Lor<h schrijft de kranige lwsluur<IPr in het memoriebot>k : <."\Is wij 

c•vPn l<:'rugblikken op die vie-r ·langp jawn van oorlog t>n ellende. dan mcwlen 

wij openharlig hPkennen dat 0. I,, llePr stee<ls hijzondf'r goed \'oor ons is 

g-eweest. Vee~l nodPn hehlwn wij lwleefd. maar honger h<'hben wij ni<:'t 

w'leden. \Vij werdPn zimlijk beschermd. \'pel ge\'arf'n hPhlwn wij door

st<Hlll lijdPns de lwsrhiPl ing Pil homhmdem<:'nlt•n. Ni<:'n1and werd gedood. 

niPmand geraakt. WiJ lwhiH'n harelP dng<:'n lwlePfd. zooRis ieder<'t'n 

trouwen,;. Ondanks nllPs kwanwn wij ong<:'clPPrd uil dPz<'n sing. God zij 

geloofd en gPdankl>. 

Onrlf'r c·nkele voorwerp<:'n <I ie I ijclcns dezP hange JH'rindt' n•rloren 

gingen, V<'fnwldm wij e<:'n palmhoulPn kruislwPicl \'an hngP ,,·unrde. dat in 

i CJOR in cle opg(•frisl<' zondags~c--hool \\W<I opgehangen. l ijdt>ns dt> ht"

~rhi<'l ing \'an hel rlorp in oktolwr I <J IR in de keldt•r \'CIIl hc•l \,!P,:tichl "t'ft{ 

{!<'horge11. maar nadi<'ll rwoil lll<'l'f \\'t•r<l ll'ruggevonden. 

10 i'ld llJ-10. Wat door i<'clereen scdt•rl lang ge\'rt•esd \\'<'Hl is thnns 

werkc··lijkh<'icl gc'\\"orclen. I )t,its·lancl \'all onze lt'g<'rs nnn op ht>l :\llwrl

kananl. I )p clrot'vt· rnmt• :-nijcll ills Ct'll \'lijmsclwrp nws d,,nr tic harlt'll \'i\11 
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onze angstige nwnst"n. ledereen raapt het hoogstncdige bijeen en vangt de 

lange ducht naar hPt onlwkende aan. ]\let duizenden trekken ze door 

Z.onwrQem. uit alle streken van het land. Angstige. opgejaagde gezinnen, 

rnet karren. wagens. auto's en fietsPn. Een onondPrhroken stroom van 

,.JurhteliHgen. 

1-l ]\ IPi. tlonderdPn BPlgische soldaten zijn op aftocht, gebukt onder 

de last 'an hun uitrusting en van de angst. Velen overnachten in het 

klooster en in de schoollokalen. GansE' 7\vermen duchtelingen komen om 

\'Prhlijf wagen. In de weide naast het klooster gra\"Pn elP soldaten zich in 

mor de strijd. Ook FransP soldaten slaan hun kwarlieren in het klooster op. 

Vijandelijke diegluigen scheren rab::lings over de huizer, en zaaien 

paniek. lederePn wacht in nijpendE' spanning de komende gebeurtenissen 

af in hun kelder• en kuilen. 

In de verte hoort men dE' geweldige ontploffingen van opgeblazen 

bruggen en gebouwen. 

De ePrsle gekwetste soldaal wordt binnengebracht ; hij werd gevvond 

bij het dirtamileren van de steenweg op Zomergem-bovPn. 

Üp 23 mei, I ierlig SacramPntsdag, wordt Zomergem voor het eerst 

Lestookt door een zwaar bombardementsvliegtuig dat zijn eerste slacht

offer Pist onder de burgerbevolking. In de muur van de zondagsschool is 

een grote hrPs geslagen. I Ionderden ruiten zijn ~.tuk gesprongen en vele 

daken vernield. Twee bommen zijn op de koer van het geslirht ingeslagen 

Pn hebhen grote vernieling aangebracht aan het washuis, de droogplaats 

en het hospitaal. Ramen zijn weggerukt of uil hun verhanfl gesprongen. 

deuren liggen versplintPrei langs fle wandelpaflen cp fle koer. 

24 l\1f'i. In de kapel wordt. mis gPiezen door een legeraalmoezenier. 

~ fr>n m«>ld I het naderf'n \'ilTl de Duitser~. De bruggen van het ]\lot je en 

~toktevijvt>r gaan d .. ltwht in. De vijaml staal voor het kananl. legenm"er 

onze jongens en poogt d(• O\'Prlnchl. Er worden krijgsgevangenPn genwakl. 

liet andPr~ zo rustige kanaal \"Przwelgt ontelharP ,;olflaten. 

De strijd hrandt los op 2') mei en rltntf'l van () uur in rle namidflag 

lot 2 uur van de· volgende· morgf'n. 

I let I le·ili[.! Sakrame·nl \vorflt door (I(' ondNpasloors om \'PilighC'ids

r•·clc•rtf•rt van de· Prg ~wsrhacli!,!dl' sakrist ie O\'t•rgPI,rnroht naor de keldPr van 

h..t kloo~lr·r. waar n•,-.ds e•nb•lc kostbnrf' voorwNp<>n warf'n weggehorf.!C'n. 

( >nonfJ,.rfJrob·n cirb·IPn vijaml,·liik<> vli,.glllif.!<'ll hovt·n hel dorp t'!l l,e

-lokr>n het m•·l rnilradlr·ur\'11111 c-n l,ommr•n. \'<'r,;f•hr·iclt-•nc "'·oning<>n worcl<'n 

lolaal irt p11i11 !,!e·l••gfl. artde·n· !,!rolenclr·e·ls uil h11n v«>rhnnd f.!!'Tllkl. VelP 

sc,lelatc·n l,c!,!illlwrt :~irh:~•·lf lt• \'t'TI!<'If'rt 1'11 slaan aan hf'l plundcrPrJ. 

2(, l\1Pi. l·:nb·l•· r•·liuie·tt:le·n lwl,lwn in cl,. kapel P!'rt korte cli0nsl hijl-!f'

woc,rlll •·rt zijn IN IJ,.ilil!'' Taf,.J !,!f'llilllt·nl. 
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Op 27 mei hn·ken de Duitsers rloor de Belgische verdediging. Paard 

en kar word~>n door cle aftrc,kkende troepen opgeëist. ~1en vlucht. Huizen 

en hoev<'n zijn als reusachtige fakkels in de narht. Er is het angstig wachten 

op cle komst van de eerste Duitsers. Daar zijn zij. 7.ij voeren een bende 

krijgsgevangenen mede die zij hier wij laten. T ussm de legerkunn)()ien 

•.vringen zich llt• vluchtende mensen. Bij honderden komr>n zij in het 

klooster om onderdak en voedsel vragen. Uit Beke komt het nieuws d'lt 

de 7.usters, samen met de Eerwaarde Heer Schoorman, pastoor der paro

chie. nanr Evergem zijn geducht. De kerk Pn het kloostcr!lebouw hebhen 

van de hrokken hel humw gekregen. Er is enkel stoffelijke schade en men 

zegl : «Goddanb. 

OD 28 mei geeft Koning Leopold. om erger te voorkomen. zich aan de 

vijand OYf'r. Er is algemene blijdschap en niemcmd \'ermot-dt dat vier jaren 

bezetting gaan volgen. Er is hel afgrijzend toneel van de uitgebloede strijd. 

waarvan men zich thans eerst rekenschap geeft. In de gehllchten Diepen

beke en l~onselcslraat. op Stokte,•ijvt'r. ]'vfeirlarc:> en hel ]'vlotje liggen lijken 

van tientallen jongens. tussm een warboel van krijgstuig en \'erwoesting. 

Een akelig schouwspel dal in eenieders geheuc;en zal blijven 

Dt> strijd is voorbiJ en er moet gedacht worden aan herstel. 

De zusters, geholren door !eden Yan alle katholieke verenigingen. 

slaan de hand r.an hel moeizaam \\'erk. De kerk wordt opgekuis-t en voor 

de dienst hfllikl>aar gemaakt. Op zaterdag 19 october \\ordt het Heilig 

Sakrament. sloelsgewijze naar de gerestaureerde kerk gebracht. AanctoenliJlc 

gelwurlenis. Een gewt"ldig orkaan rukt in cle nacht van J..1 op 15 nowmber 

de gehaYPnde kerktoren uiteen. die mel geweld op de straatstenen neer

ploft. De schoollokalen worden ontruimd om plaats te ge\ en aan de 

troepen. In het klooster komen solclalf'n logerm. /\lies moet \\orden out

ntimd len dienste \'an hel leger. 

De lwzPiling cluurl \'Oorl en t'lk(• dag hrPngt 11Ït'll\\'e zorgen met zich. 

Opeisingen. IP\'f'fingen van fourage. tuchtmaatregelen. opYorderingen \'an 

\'.'Prkkrachten. lwloken strijd omlt>r de ht•\·olking. De scholt•n worrten om 

hemfen gesloten en opnieuw geopend naargelang dt• lobJen door dt' bt>-
7Pllf'r vvorclt>n opgeëist. 

() .Juni I 0--14. D-rlag der vNhonclenen. I:en f...TJ'Oots-opge:zette invasie 

worrit hd hegir1 van rit> I>Cvrijding. I )e machtige legers dt>r geallit'erdt•n 

slaan rif' 'ijancl lerrrg en zeiten hem achlt>rna. door lwt noorden van 

Frankrijk. IHngs cle lwh.!ische kusl, <loorhe('fl lwt walt•nlnud. Int O\'t•r dt• 

l~ijn. 

2 St>plPmlwr 10-1-1. \·oor Zonwrgem hegint de bange week. Tt•lt'graaf 

en tele!'ooro zijn onriPrhrokPn. Gel'n po~t mt•t•r. (~e<·n t>lt·klriclft.-il. llt'! dorp 

IPPft in angslil!e spanning. 
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-1 Septemlwr. Een onbezonnen en al te voorharig optreden van ver

:.retslit>d«:>n tegen enkelt> Duitse soldaten. brengt de gemeente in rep en 

rot>r. Er wordt gevochtPn. Er ,·allen mt>IlsPn'leve-ns aan ten offer. OnrtPr 

hen bevindt zich de \'adt>r van zuster Alberta. De inwoners vrezen met 

recht een bloedige weerwraak vanwege rte Duitsers en duchten naar de 

0mliggendP wijken. Op 8 september nadert de geneesde wePrwraak onder 

de \Wm ,·an een grote hende Duitsers die door het dorp trekt. Er gebeurt 

niets. 

Eindt>lijk denderen op 12 septt>mher de eerste tanks en gevPrhts· 

wagen' dt>r Yerbondenen het dorp binnen. Zomergem i~ hewijd. Er is feest. 

Het Y0lk danst en zingt ; een uitgelaten \Teugde die plots o\·erslaat in een 

wilde wrnielingsroe;;. De troebele olievlek op de witte veren van de vredes

duif. Een dek die nooit meer zal worden uitgewist en waarvan wij u de 

betekenis willen besparen. omdat zij niet past bij de geest \·an dit werkje. 

waarin alleen menslie,·endheid. goedheid Pn verdraagzaamheid in het felle 

licht mogen worden gezet. 

HC:'t vuur verstikt in zijn as. maar oneindig veel is er onherstelbaar 

wrnield geworden. ~laar wat hersteld kan worden zal door taai doorzet

tingswrrnogen uit het puin wedPr oprijzen. Veel kankerplekken zullen door 

dt> tand des lijds worden weggevreten en zal de rust en het dagelijks gedoe 

weder hf'zit nemen \'an het klooster en zijn bewoners en zullen goedheid. 

dienstht>toon en woomheid hun voorbehouden plaatsen op de voorste rij 

0pnieuw gaan innemen. 

E11 zo geschiedde het. 

0\'ERSTE:'\ \'AN liET KI DOSTER 

Zuster I~EGINJ\ 

Aangesteld op 1 mei 1814. door Z.E. I I. Amhrosius Goethals, vicaris 

generaal van het bisdom. Zus!~ Regina was em van elP drit• rncde~tirht
;lers. samen met zuslr·r Cal har i na en ZIJSter Therc"sia, cl ie ft'eds in 1803 

hc·t voornemen haddt-n !:.!enomf•n van zirh hezll! lP houclc·n tnf•l het ondt·r· 

WiJlen van arme> kindc-ren Pn in 1808 hel hnisje betrokken dat l\1aarten 

\\';llr•Jns Ie hmnwr lwschikkin~ hacl ;.!<'Stl'lcl. i'-1oPclf•r l~c>ainn overl!•ed in 

haM kl.•in kloo,;lergeiJr!IJWije op 2'> llO\'I'mhu 1Al"l. na 1'1'11 zeer korte 

vmLtspr-riorlr• \'ilfl s!r·rhts 7 rnaanclr>IL 

/.nster C:\TIIAI~INA 

:'\la hr·t O\'f'rlijrlc·ll va11 mrwriN l~e~ina \\'Prei hnnr laak O\'l'r~f'llOrTl!'fl 
rlu"r ;m.;lr·r Citlharina. rliP Sillll''ll rrwt ha11r in 1AO) lol rlr· Cflll~ff·gnll<' 
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was loegelr<'den. Zij vervulde haar amht ~lechts waamem~nd. tot zij op 

21 april 1818. met algemeenheid van stPmm1!n lot O\'f'r~te werd gekozen. 

Zij \'ervulde plichtsgetrouw haar opgelegdt· Laak gP•Iurende )0 ja;tr. Zij 

O\'Prleed op 9 juni 1851. Zuster Catharina was meter van een der drie 

nieuwe klokken die op 30 mei 1836. door .Joannes Franciscus Vandeveldf'. 

ldsschop van Gent wenlen gPwijcl en op 16 jnni daarna in de toren werdPn 

opgehangen. 

l':ustt·r ~liCliAEL 

De vt>rkiezing van 5 oktober 1848 gaf een lolaal onverwachte uit

i-lag. Zuster Catharina. die sedt>rl 1818 om de drie jaar telkeru met algc

meenheid van s!Pmmen herkozen was geworden. behaalde op de drieen

derlig uitgebrachte stemmen. er slechts negen terwijl de overige stemm'.'n 

door zuster J'.lichael en zuster Stephana gedeelcl werclen. De vicaris gene

raal. diP dP sten1ming voorzat. beval een t\wr-de stemronde. tus~f'n zuster 

MiC'hae-1 en zusiN Stephania. met uitsluiting van zustPr Catharina. Zmter 

!'·lirhael haalde het op haar medezuster en werd als ovPrslf' aancre;;teld. 

Zuster AUGUSTINA 

Na het overlijdAn van mopder ~lirhael op 11 augustus 187-1. werd 

op 28 oktolwr van hetzelfelP jaar een nieu·ve on,n-l<' gekozPn en zuster 

,\ugustina haalde het met een grote meerdPrheid vnn st<'mnwn. Zij on·r

li'Pd op 12 fehnwri IC) 17. De 37 jaren van haar lwstuurschap wRren geken

mt>rkt (I oor grote> \'eranderingen in dt> hrroPi van de mngn·gal it> en de 

onlwikhlir,g van het Uooslerromplex. Danrom znl moeder ,\ugu~lina. of 

.lustina zoi~ls zij meestal werd genoemd; het siNkst in de herinnering Yan 

de zuslt'rs en \'an gnns de lwvolking vnn Zomer<,!<'m hlijn·n \·oorllt>wn. 

\V Pgens hnar hoge ouderdom t•n wankele gezondheid. kn•eg moeder .lustina 

m st>pteml>er 1 C) I I Pl'f\'(~1 ontslag. 

TPT \'Pr\'élllJ.dng \'<Hl rno<·r!Pr /\ugu~lina \\'t'fd llfl 12 oktoiH·r IQll O\"t'r

gef,!aan I ol dt· \'<'rk ie:t ing vnn een n iem,·e al gt•uwnP o\'! rsle en k\\'am zusl er 

Walhur~a als O\'<'rwinmm·s uil elP lromnwl. Zij wns rPt>ds ,·icnres lwnoenHI 

op 20 SPptemlwr I !J07 en heslumsler \'Hn d<· Plt."isjessehool in (1)08. Zij was 

t•en echt<' mot•dt•r voor haar nwrlt•zusl<·rs <'ll tl<' kostgangers \'illl Iw! klooster. 

/.ij ovPrlt>t•d op 8 jttni I !J'i3 in clt• f.!P7.<'\,:!t."IHI•• fltHil'I!Iom \'Hil 8-1 jnar. nn tie 
rongrPgnliP gPcltJrPndP ) I jaren lP lwl1hPn IH'sluurd. 
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Op :-3 jarige leeftijd naag'l moeder \Valhurga om van haar zware 

\-eranlwoordelijkheid ontslagen Ie worden. wal haar gaarne wordt toege

;.taan. Bij de verkiezing ,·an 2() augustus I ()-JQ werd zuster Prudentia als 

kandidaat voorgedragen en door haar medezustf'rs met eenparig

heid van stemmf'n tot m·prste gekozen. Zij was de eerste overste gPweest 

te Beke Pn waarnen1f'nd-mwsle te Zomergec:1 \ran 1 Q42 tot 1949. 

Zuster Prudentia kwam uit de afdE'Iing Yan Beb'. waar zij onrterwijze

rt's was !2!'\\'f'Pst sedPrl 1909 en nadien O\'ers1e vanaf 1934. In mei 1942 

werd zij r.aar het moederklooster te Zomer~rem teruggeroepen als viCdres 

van moedf'r \\'alburga. wif'ns gPzondheid reeels begon te wankelen. en die 

zij in haar zwaar bestuursambt hijslon<l en zich zou bekwamen en voor

bereiden op de zware taak waarvoor zij zelf eenmaal zou worden aange

duid. Benoemd tot algemeen overste van de congregatie op 26 augustus 

19-19. heeft zuster Prudenlia haar laak plichtsgetrouw en met een echte 

moederlijke bezorgdheid volgehouden tol aan de overname van de con

~-regalie rloor de Zusters Kindsheid .le5u in 1963. Na enige lijd de hangen

de zaken te hebben gerPgPid mf't de nieuwe overste, zuster Ceoilia, ging 

zij . in stille en gelatene teruggetrokkenheid op rust in het moederhuis te 

Cent. waar zij ruim dé gPiegenheid heeft gebegen om in \7ome herinne

ring aan haar schoon levenswerk haar laatste levensdag af te wachten. die 

kwam op 3 oktohPr 19ï3. 

Een dankhare hancl hecJt in stille vroomheid over moPder Prudentia 

H!.'ens clit ge::chrP\'Pil : .-~loc·d•~r Pruclenl.ia heeft op Ikke ePn groot deel 

Yan haar dynamisme uilg.·lePfrl. liet was nol-! in <Ie tijcl rlat Pr geen kerk 

was en rle zusters telkPns voor twee rlagPn van het klollslPr van Zonwrgem 

naar l·kke kwanwn. in 't h"stP geval met rlc~ d)cb•bn. maar meestal te 
wwf. In riP klassen was "r nog Q'PPII elekt ricitPil en men hegon 's morgPns 

met PCII kaarsjP lot het klaarcll'l' Wf"r<l. 

Ir. ;tcdke ornsl<mdighPrll'n heeft l\1ot·r1Pr Prurlcntia. op een hoogst-Pcn

\'f•llrlil!" r·n nerlr'figr· wijzl' op B·~ke onr•inrlig vc•r•l qot•d a-ec)a;m, zowd voor 

rJ,. srhooljPIIgrl als voor (!ans rlr• lwvolkinf,.!. rlic lwt in rlic tijcl niet zo hrPI'd 

har I. 

Wij rlankc·n (~oei r,rn lwl rliPp-rc·lif.!i<'IIS lc'\'1'11 van zuster PmclPnlia, 

om lw••t r·Pnvowl c·n rwrlc·ndwirl. haar ontlwrht ing ~n zpffvt'l'loorht•ning, 

llilar HITH'Illl'flrfc· f.!oc·rlfwirl r•n clc· rlir·nslwilliufwtrl. waarcloor zij zn\'peJ goprl 

lwc·fl t.!f>rfililll c•n mvc•c•l ffif'IISI'Il 1Jt·l11kktl-! lwl'ft f.!C'Ill<li1kt. \Vnmlijk. IJilll~ 
!J;wr l•·v•·n was c'·c'·n w•·lrlaacl. • 



BESTUURDERS \'Al'\ I IET KLOOSTER 

Zoals vermPld slaat in hPt eerste kapittel \'M rle orderegpl, die op 

30 mei 18 I 4 aan de jonge congregatie van Zomergem "'erd voorgeschreven 

r·n O\'Pthancligd. werd het hestuur van het geslicht door hPt bisdom toP

vertrouwd aan een zuster. die telkens voor ePn lPrmijn van drie jarPn door 

dt> gemeenschap zou gekozen worden en aan wie de andere zusters ge

hoorzaamheid. ePThiPd Pn ondPrdanigheid verschuldigd ;varen. Behalve de 

overste. die de naam van <moeder» kreeg. werd een gePste!rjke vader aan

gesteld, die zou worden aangesproken als (bestuurden of meestal als 

«Eerwaarde vaden. Deze functie werd door het hisdon, op dP schouders 

gt>legd van de pastoor der parochie. 

De eerste was Jacobus Josephus VandPr Poorten. aangesteld op 30 

mei 1814. Hij werd geboren te Lokeren op 18 maart 1759. was achtereen

\·olgens onderpastoor te Waarschoot van 1791 tot 1797. ond·=rpasloor op 

St Pieters te Gent van 1797 tot 6-10-1802. onderpastoor te Sluis tot 1808. 

ging dan enige lijd op ruSit wegens ongesteldheid. maar bediende nadien 

de pastorie \'an Eine hij Oudenaarde Yan 1808 lot 1810. jaar. waarin hij 

op 12 juli tot pastoor \'an Zomergem wt>rd aangesteld. 

Pastoor Vander Poorten was een man die gaarne met de pen om

sprong en vooral n·el belangstelling had voor het historisch verleden van 

de plaats;•-n waar hij \'erbleef. Zo pende hij veel hi;;torische nota's neer 

over de kemeente WaarschooL die hij zelf in een boekje verzamelde. dat 

thans nog in hel Rijksarchief te Gent met vrucht kan geraadplet>gd worden. 

I-lij was le\'Pns de oprichter van het werk der Zondagsscholen te Zomer

gem, dat zich in dP komende jarPn zou ontpoppen tot een onderwijsinstel

ling van hoog gehalte. Het was ook hij. die elP eerste urdPregel schrPPf wor 

de religieuzen van de nieuwe congregatie. die door het bi~dom werd goed

gekeurd en op hovprwernwlde datum door vicaris-generaal Goethal> aan 

de gemeenschap werd oyerhandi~d. 

Pastoor .larohus \'ander Poorten overiPC'cl in zijn pastorij te Zomer

gem op 12 april 1820. na Pl"n zeer \'Prdiensteli;k pastoraal. 

7.ijll op\'C)Iger was l'lwh1wl \'andnr Piete. gehoren te Pittem op 5 no

\'Pmlwr 1773 C<n priester gewijd I<• llenwrick - (volgen.; zijn doodsprentje 

althans) ..........- op 6 ~t>piC'mlwr 1798. I lij was achtereenYoii!PnS onderpastoor 

Ie \VingC<ne vanaf 25 rnC<i 1803. pastoor te Rumlwkt• \'all 6 fel.runri 1806 
tol 17 januari 1811. nadien pa~loor le \Ïi~singl'nlol 11 mei 18ltl, pastoor 

lt' TiPI! lot 1 mC'i 1820. dnlum waarop lwm de pnslmiP \'Bil Zonwrgt•m 

WC'rd toe\'Prtrouwd. I lij lwtrok hier zijn pastorij in alle stiltt> t'll zonder dt• 

minste solPmnitt'it. lloogsl\·t·rmoPdelijk had hij :~;ich op ,J,. en,. of andt'rt• 

maniPr \'<'rzpl tq~Pn het I lollarHls rPginw. \\'Hili op I dt•ct•mlwr \'llll lwt-
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zelfde jaor kree J. hij ,·anwege het Gouvernement hevel om onmiddellijk 

zijn ambt neer te leggen en zijn pastorij te verlaten. wat hij ook deed. 

Op .20 oktober van het jaar daarop werd hij, aldus vermoeden wij, 

terug in ere hffsteld en mocht hij zijn functie hen·atten. Hij werd door de 

pastoor-dPken van Ne,·ele. waaronder de parochie van Zomergem toen res

sorteerde. plechtig aangesteld. Pastoor \'ander Piete heeft zich met al zijn 

krachten ingezet voor d., verdere ontwikkeling van de congregatie en 

stichtte op 23 juni 182:2 een nieuwe zondagsschool. In januari 1824 werd 

hij door een zware ziekte gegrepen en kon slechts zijn diens{ hervatten op 

1 maart daarna 

Pastoor \'ander Piete overleed te Zomergem op 5 mei 1847, om 

6 uur 's morgens. in de ouderdom van 74 jaar. Het m<>morieboek van de 

familie De Neve geeft een korte beschrijving van de bf'grafenisplech

tigheid. e·) 
Pastoor \'ander Piete werd opgevolgd door Emmanuel Haegeman. 

geborer. te i'-leerbeke bij Ninow op 19 jam1nri 1804 en priester gewijd te 

~ leehelen op 23 januari 1827. Hij was achtereenvolgens onderpastoor te 

~ieuwerkerke van 24 september 1827 tol 20 febrnari 18)0, onderpastoor 

op St Baafs te Gent van 20 februari 1830 tol 26 januari 1838, werd pastoor 

te Aaigem op 26 januari 1838 en tenslotte pastoor Le Zomergem en be

~tuurder van het klooster op 15 juni 1847. Op 7 juli werd hij hier op luister

iitke wijze onthaa·ld en geïnstalleerd door M~r Dellt>beque, bisschop van 

Gent. die op die dag het Heilig Vormsel kwam 1oedienen aan de Plechtige 

Kommunikanten. Pastoor llaegeman overleed hier op 17 juni 1888. in de 

gezegende ouderdom van 84 jaar en na een welgevuld pastoraal van 41 

jaren. I lij ligt hewaven op het kerkhof van 7.omergem ondPr een arduinen 

::!edt~nksteen. 

Na hem kree~ Zomergem een nieuwe herrler en het klooster zijn 

,·ierdP hesluurder in de persoon van Desiderius F ordeyn 11il Kaprijke. waar 

hij het levf~nslich: zag op 9 dPcemlwr 1840. Îlij werd op 26 december 1866 

lf' Gent priester vewijd. Op ) Januari 1867 .,,·enl hij aangesteld als cuad
julor te Belsele-Waas. was daarna onderpd.sloor Ie /.wijndrt>cht vanaf 

1 'J juli 18fJ7 lol } maart 18fJ8 ondffpastoor Ie LokcrPn lot <) augustus 1886 

(~fl pasloor tl' Woriler:,!''"' tot 26 juli 1888. (lag wnarop hij lol pasfoor 

van /,orrwrgem l'n tot < E<•rwnarrJ,. varl,·r> van hf't klooster W«"rd hcno<'mrl. 

I ff•l is Jh1 . .;loor Forrleyn die in 1888 het l'illl'r rnernorolis vnn rlp kerk van 

/.ornt-"''l.!l'rll aanl,·crl,. f"fl N llallwkcllril.! all" ,·oorvaiiPn in nolePrriP lot aan 

zijn rlr,rHI op 2() juni 1 'JO(J. Secl,·rl 2) oktoiH'r 1 1JUO. wercl pasfoor Forrlcyn 

in hel fwsl11ur van het klooster lli)l.!e;;;laan cloor I POll 1\laPrf•, Pen jong actief 
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priester, die op gemelde datum al~ aalmo!·zenier van de cor•gregalie was 

aangesteld en later de eerste eigenliJke hesluurder zou wordl'Il. Pa.>toor 

Fordeyn ligt begrnw·n op het gemeentekerkhof van 7.omergem, onder een 

urduincn grafzerk. 

Een VPrkeerde interreetalie van ~ommigP gegevens zoud1m ons doen 

geloven dat onder het pastoorschap van Desiderius Fordeyn, iemand and~>rs 

bestuurder van het klooster is geweest. n.l .. Kan-I Frans Ternn:erman. Het 

doodsprentje van deze priPsler, waarop hij <Bestuurd t>r van het Klooster 

van Somerghem > genoemd wordt. richtte onze slappen naar hel archief 

van het bisdom van G(~nt, waar wij zeer iwreidwillig de volgende inlif'h

lingen omtrent pastoor Temmerman kregen. 

In de «Godsdienstige Weeb van 3i juli 1896 staat het volgend on·r

lijdensbPrif'ht : ~Woensdag 27 dezer is te Somerghem godvrurhti~ in den 

!leer ontslapen, den Eerw. Heer Karel Temmerman. Bestuurder van het 

Klooster te Somerghem. Te Somerghem in het klooster was hij den dienst 

en den troost van zieken en van lijden uil ganseher harte toegPwijd>. 

In het «calendarium liturgieurn van 1897 slaat Karel Temmerman 

onder de titel 0Jeorolo![ium. ew•neens als <director in Somergem> aange

tekend. ewnals in een partiktdier naamregister ,·an de priesters, waar hij 

zijn aanstelling krijgt als «directeur du rouvent de Somergem> op 27 april 

1882. 

In het officieel jaarhoek der geesteiijken van het hisdom rond die 

jaren slûal crh ter pastoor F ordeyn wel als « hestuurder van het klooster> 

opgetekend en heeft Karel Temmerman in de rHlamlijst geen plaats. 

De heer Temmerman was. \'cYlgens de vcrslagen van de gPmeente

mad van Zomergem nopens de toestand Yan de gen1eentezaken over dt· 

periode 1884-1896, dwsluurder der nije scholPn>. zowel van dew die 

~ehouden werden door de gemeenteonderwijzers a.ls dezt• door de zuskrs 

in hel klooster. fundic die hij tot aan zijn dood hleef waarnemen. \\'iJ 

zien in diczelf!lt verslagen dat de heer Temmerman in het klot)'tN ver

l,leef. liet is hel verb·erd IH'f,!rip chesluurdt•r>, dat hij slecht., was Yan de 

rli\'(•rst• scholen. dat aanleiding heeft gegt'\'t'Il lot C'Cil misvl'r~land. In de

ynJfde verslagen lezen wij lol in (!)U(J : <liet k'looslCf \'Hll dl'n 11. \'in

rentius a Paulo wordt voortdurend lwsluurd door dt•n hct'r pü~lnor der ge

meente, Desiré> Ford<·yn. hijgeslaan door zuslt>r /\uguslinn>. 

\VaarschJjnlijk heeft d(' lwer TcmmernHIII in hd klooster dienst gt'

daan al~ ziekem·!·rmrver en aalnHH'Zcnier t>n zal hij hoo!,!.;l "''nrsrhiJnlql 

door zijn omgt>ving als «lirerlcur> zijn aangesproken gt•wortlt·n. I )ut wa,; 

nok lwt gew.J met Fenlinand BerrHird \Villt'llb, t!ie het 1-!Cslit ht mt'l l't'n 

l'igcndorn lll'J.!ifli~dt', in het kloo~lt•r (I!' hot'\ t' lll'slttlll'l!t- en door dt• zusll'r~ 
altijd nadPr \Vill<·rns> werd g<•nocnHI. 
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O,·er de Eerwaarde Heer Temmerman verzamelden wij de volgende 

gegevens: geboren te Eeklo op ï seplemlwr 1819, kapelaan van St l\lichiels 

te Gent vanaf :20 februari 18-1-1. coadjutor bij de Zusters van Liefde te 

Gent lot I 6 oktober 18-1<). nadien onderpastoor te Ooike tot 4 augustus 

1851. dan onderpastoor te l 1rsel tol 22 juni 185ï en onderpastoor le Oost

winkel lol 2ï april 1882. Op deze datum ram hij ontslag, kwam naar het 

Hooster te Zonwrgem. waar hij zich bezig hield met het toezicht op het 

plaatselijk onderwijs en de verzorging ,·an de zieken en gebrekkigen. I-lij 

o,·erle~xl in het gesticht op 22 juli 18Q6. De heer T emmerman. die \'erw<ml 

was aan de ,-oorname familie \Ville uil Zomergem. werd !Jegraven le 

Zomergem onder een arduinen grafzerk die nu nog beslaat. Volgens het 

0lemoriehoek van het klooster was hij alleen aalmoezenier \'an het gesticht 

en gE't'slelijk bestuurder mn de scholen. 

Karel Temmerman werd als aalmoezenier in het klooster opgevolgd 

door Leonarcl \'an \\'assPnhove, waar hij werd aangestelel op 2 oktober 

1896. l]ij werd op 5 augustus 183ï te l\1erendree geboren. priester gewijd 

te· Gent op 21 mei 18()-1, werd onderpastoor te Zottegem op 1 S september 

186-1. claarna te Bazel op 26 september 1865. leraar aan het college te 

Eeklo op 11 maart 1875, onderpastoor le l\lidclelf>nrg op 3 november 

1879. besluurder le \'iane op 15 september 1896 en kort daarna aal

moezenier van het klooster te Zomergem op 2 oktober 189:5. 

Ue heer Van V./ assenhove. had een eigenzinnig karakter en kon 

het nergens lanf,! uithouden. Naargelang zijn lewnsjaren vorderden werd 

hij onhandelbaar. bij zon·r. dat de moeder-overste. op herhaal. I aandringen 

\·an hailr medezusters. die hij honend hehandelcle. een V<'rzoek richtte lol 

het bbdom. om in zijn VPf\'anging tP voorzien. I laar verzof'k werd in~e
willigd en de heer \'an \Vassenho\'e werd aalmot>zenier in <'err ~csticht lP 

Sleidin,;e op 7 au~uslus 1807. waar hij op Jó clect>mlwr 190-1 ovPrleed. 

E.J I. \' illl Wass1•nho\'e rnaakte deel uil Villl fle c: Bc-schernH'ndt> lw
~luurdc·rs Viln rit- \Tije lilrtC"re meisjes- c·n jongensschol<'n>, cliP op 12 clecern

J,er J8CJ(j van de gemec·nle WPrrlPn ovc·rgenornen. 

Na hc·l hecng<Lan van de> heN V mr \V nssen hovl' kwam hier als aal

moPzenier op 3 S<'pl<'mlwr 18CJ7, E.ll. ]pon l.enLruggf' en hlet->f hier ge

llurerrrlt· ,lrir· jaar. lot hij zott worrl!'n opgcvolgc[ rloor E.ll. Lcon ]\ !twre. 

Al~ npvollo!''f van pa,loor Forrlt·yn kn•gt•Jl wrj Emil'l Ba!'l. llq wercl 

gt·l,orr•n Ie l . .okc~rt·n op )() rJ,.,.,.rnJwr I A5 I t·n priester gewijd Ie Cc11l op 

21 rJ,·n·rnlwr 1H77. Na adi!c-rc·em·olgt'IIS Ie tiJII aangesl•·l,J als coac[julor 

I• ));wsdonk op 2·1 ,J,·n·rnlwr I H77. ui, orult·rpitsloor aldaar op ~I oktol>c•r 

JH7A ,.,, <tl~ pasi<HJf 11· LeiiiH'Io!errr op 2H f,.J,fltitfi IH1JI3, wercl lwrn clc• ziel
:torr.~ ov•·r cJ,. paror·hiarrt~rr \'iJlt /.A'JIII<'rgern ,.,, rf, inwoners van h<'l kloo~l••r 

llwV•'I'IrrHrwrl op 10 atrg11sltt.' I 1JUI>. flrj zou slt·chts lwsltumlPr Llij\'1'11 van 
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het klooster tol de 31 augustus daarop. wanneer Leon l\1aere Zijn ambt 

:tou overnemen. Bij de oprichting van de deken•J Zomergem op 26 augustus 

1917. werd Emiel Back lot pastoor-deken \'an de nieuwe dekenij gepro

moveerd. functie die hij met de volle inzet van al ZIJn wrmogens bleef 

verndlen tol aan zijn dood. die hem kwam te treffen op 4 mei 1938. in 

de ge,·orderde en gezegende oudE-rdom \'an 87 jaar. 

Eerwaarde !leer Emiel Back liet nu definitief de zware verantwoor

delijkheid over het beleid \'an de congregatie over aan Leon ]\ laere. Deze 

priester. sedert 23 oktober 1900 als aalmoezenier van het gesticht dange

sleld. werd op 31 augustus 1906 cloor t'--1gr Antonius Stillemans. bisschop 

van Gent. tot bc:-stuurder ,·an het klooster benoemd. Bestuurder i'-laere zou 

dit amht gedurende 48 jaar met toewijdinl? en met helder inzicht. maar 

vooml gedurende de oorlogsjaren 1914-18 en 1940-45. met veel bekommer

nissen vNvtdlen. 

De Eerwaarde Heer Î' la ere werd op 2 april 1872 te Deinze geboren. 

in 1894 tot priester gewijd. was ,·an 1895 lot 1899 leraar aan het Sint 

Lievenscollege te Gent. \'amvaar hij in I 900 naar Zomergem kwam en er 

na een wdgevuide loopha<m van vijftig jaren op 82 jarige leeftijd on·r

leed op 12 januari I 952. Bestuurder i' laPTe mocht terecht beschouwd 

worden als een ..-an rle grootste weldoeners van het gestlcht. waaraan hit 

niet alleen gedurende bijna een halve eeuw ::~1 zijn physische en mort>le 

krachten wijdde. maar dat hij mei veel giften lwdeelde. l.ijn laatste len·ns

Jitren waren vervuld met de vurigste wt'ns. het kloo~ter te modernisert>n 

en aan te passefl aan elP noodwendighE-den \'an elP snPievolut>rende tijds

ornslamli~-rheclen. I-lij heeft zplf veel van die wens kunnen \'envezE>nlijhn. 

maar hel gruolsle gedePite ervan liet hij c1!1s erfdet>l O\'PC aan zijn opvolger. 

Eerwaarde !leer Kan· I \ 'an Damme. 

\ \'nrrneer door dt:> l*sc<hop aan pastoor \ '•m Damml' het bestuur 

van hC't klooster werd oangeboriPn. \\'OS deze zich wp[ lwwust \wik E-rfde-PI 

hij van zijn voorganger zou krijgen en wenste dt>rhalvP eerst polshoogte lt> 

nenwn. Op 7 februari I ()54 kwam hij naar Zonwrgem om mt>t de zusters 

kennis Ie maken en aarwaarddt' onmiddt,Hiik zijn bt'noeming die gt>beurde 

op IJ februari. De aa.nstelling die pinnis grt'<'Jl op I maart wns kort manr 

hartelijk. 

Cchort>n te Zot tef.,!em op I I mnnrt I tN I. wns dt> hcw \ 'nn I )amnw 

clokiPr in hPI kerkC'lijk recht. oud missionaris von .'\Jrikn t'n dragpr \'i\11 

lalrijke Ht·lgisdw !'11 buitenlnndse t:>rt•tekens. I lij O\'f'Tiet•tl lP Cenl op I 7" 
maurl I ()()8 in dt· oudt>rdom \'all 77 jnur. I Hl E'Cil nmhtspt•riotlt• \'<IJ\ I-I jnur. 

11<:>~ is ondt·r het lw~luur \'illl riP heer \'nn I )amnw dllt de congrq!ttlit• \ï\11 

St \'incenlius a Paulo in ll)(J) loetrnd tol dPzt• vnn tlt• Zu . .;lers 1\.lllct.;ht"id 
.fesn. waéu·vun hij lol ann zijn t!ood gt>t>Sit•lijkl' vrult•r wns. ( )ndt>r 7Jil1 
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iwht'er werd e<>n aanvang gemaakt met de l>Ouw van het. nieuwe kloo~ler
gebouw. met bejaardentehuis. hospilaal en klaslol:alen voor technisch-. 

beroeps-. lager- en kleuteronderwijs. dal I hans zijn voltooïng heeft bereikt. 

DE COi'\GREGATIE \'IERT I-1.\.\R IIONDERDJ:\RIG BESTAAN 

1809- 190() 

Een eeuw dienende liefde ten bale van hel onderwijs der jeugd en bij

stand aan hulpLehoe,·enden. mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom 

werd op 28 september 1909 hel honderdjarig beslaan van de congregatie 

dt'l' Zusters van Sint \'incentius a Paulo le :lomergem. op luisterrijke wijze 

:Je\'ierd. I-let werd een groots feest. Ontroerend was het om le zien hoe 

rte inwoners van het gesticht wedijwrden om de grote gebouwen de 

loeren en de ho,·ingen, te kuisen. op le frissen en in pen verbluffende 

feestlooi le zetten. Alom slingerden veelkleurige wimpels aan de toppen 

'an hoge maslenfestoenen. zwierden bloemenkransen. ,.[aggen en vaandel

dresst'n in de zwoele najaarswind, waar. lussen menigntldige janr>chriften 

en gedichten. in reuzecijfers de jaartallen 180<>-1909 prijhen. 

Bijna boven elke deur en in de waaiers van de vensters waren hulde

uitingm aangebracht in chronogramvorm. 

De inzet \ an het fePst was een solemnele dankmis die werd opge

dragen in de versierde kapel \'an het klooster. door E 1-1. Leon 1\'lac-re, 

hesluurder van de congregatie, geassisteerd door zes priesters ; kanunnik 

René l\1aPre, dokter in de gudgel<:'ertlheid en profes~or ann dr Leuvense 

Alm a !\ 1ater . .Jozef \ 'ermoeser1. Ju'les Ho!-~acrl en .Iu les ( ln~hena. under

pa~toors van 7.omert!em Carolus Coppiel ers. pastoor Ie l~onsel e en J'vlaurice 

Van f..<wn•. toezichter in de BisschoppeliJke Normaalschool te 5inl Niklaas. 

Een koor van ZIISll'fS wwrrle cle mis uil van Schweilz<'r. 

In rle namicldal! vofJ..!cle er·n llilgchrddc n·cc'plie van all<' prominenten 

van dt· gC'mer·ntcn Zonwrgelll en Ronsele. met cl<' gclmdkr>lijkc huldelll'

lrtil!in~owr• c•n c·er1 f,·Pslmaal. 

Bij het vallt·n van cf,. avonrl werdc!n lampions <·n UPnlallc·n fcestlun

larerl'; ilitfiJ..!estob·n. di~ e~'ll feci;riekc sfeer schicp<·n. In clc· n·nrr·aliduin 

van ,J,. zml•·rs slonel een mc~q1tellc var• clr· voorJ,.!evr•l \'Uil d" bqwl, miclclr·n 

een zr·c van l>loPtrlcn en honlc• lic·ht.~chakcrint .. !l'll nwl op rlr· voorJ,.!rond lwt 

lwdcl van Onzl' LiPVt· \'rouw in wil-stralc·ncl licht. 

Als srhill<'fr•nrl <.lottoned \'illl clr•zr· onyr•r~Jelc•lijke rl,,g, schotr-n gcllsle

I~'IIIJ,. \'IJIIf[>IJit·n sissencl rlr· hoo~!ll' in, Ierwijl llliiZiek t'll I.!CZétllf..! cl" 1-(rolc 

ruimte· vulcll'n 1'11 ziC"h spt·r~ls ec•n Wt'f..! zorhlt•rl IIISSt'll clt· velr· f..!illlj.!l'Jl \'Hl\ 

h•·l r·noltriC' kloo~lerromplt•x. 
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Btnnt•nz ir h t vnn de kopel 

In h..t f\ lm·d l' rkl oo; lt'r I<' Zonwr~t· rn . 

I lel rl'l cw:; in het nt cmoli t'hcw k ~ luit nl, ,·0lgt : ~ Zoo li t' l het ,eh on 

JU lwl fc~ e~ t a f. lc mi del L'n ec· tt cr Oll i-! l'll1l ' •' t le vrl'ugde Pn der gulh artig. te 

~ccc; tdr i ft. dit· om nog ct'n' lwwl'Z<'Il . h0ezc· r dC' ~0cde Zust ~ Yan ~ om r

gem zi r h door heel d l' l)('volkin g h hi H'n dol'll achten en lwm innl'n. od 

;,.ij gclno fcl en ged ankt >. 

l )ê llêt:R 1.1: 1.·\I::I~E . 

m:.:·;TL IWER \'1\ N liET KI.OO~TER . . \ :\ t I : EER 

/ .il vc·r in 11)_5, goud in 10·14. en g ud in 19 0. 
12 novPmber I <)2'5 . I e I leer LPon i' luNL' Yil'rt ziJn vtjf nl\\' inli j ri 

bt·, tuu u ·hnp va11 het ges ti ht \ ' r icrin g t•n li ht ol ltn . Et'11 1IL htigt' 
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pbt>lrnis. opgedragpn door 1>astoor-deken Emiel Back. waanM ontvangst 

en aanhi~ing ,·an geschenken en gelukwensen. ln de namielclog geeft dt> 

1\oninklijke Harmonie van Zomergem een kunstconcerl, dat aanvangt met 

een jubelcantate. waarvan hier de tebt volgt. 

Een weugjekreel stijgt uit ons drom. 

het blijde jubel klinkt ;dom. 

En ziet hoe a.lles joelt en juicht. 

en ong~ wüngen vreugrl betuigt. 

aan hem. die met een liefd'rijk hert. 

ons teerhem mde vader werd. 

Leef lang. leE'f lang, goE'de waarde vadE'r. 

Lc>ef lang, leE'f lang, juicht legaar uw kinderschaar. 

\Veergalm. weergalm. tol \'oor Gods troon. 

ons aller vuur'ge hE'detoon. 

Zend Heer uit 's llemels heil'ge gouw. 

op onzen dierbren vader neer. 

op hem r,•n op zijn -;chaapjes leer. 

\Vees goed~ vader, nog zeer lang, 

het morwl."rp \'an ons lief de en dank. 

En mog-en wij in cl(:' 1-lemelwoon, 

geschaard rund Uwen doric>lroon. 

een:~ menden. Uwe deugd ter eer. 

L\v naam met dim van God den llcN. 

(lp 10 augustus JCJ·14 werd het gouden priesll'rjubileum gevierd van 

rle hel'r f.con ~ lacn·. Gans hel ~owbnuwcncorn pil' x wus met !.loerncn en 

hc·ht versierd. maar aangezien clc• omstandigheden van dl' oorlog, hlel'f clc~ 
•:ir·rnll.( lwperkl ('fl hinnen de• mun·n \illl het geslicht. 

( lpnieuw ~·owl vrmr clr• heer r-. Lu·rc. clio· op 2 augustus 11>'30 zijn 

~IJilllt·n jlliJilt·cun vier! ills IH'stumrl,·r va11 clt· collJ.!rt·g<llie. 

J·>n hecrliJkr• cl al.( voor cl I' inwoners van het kloo.-dP>. I )e hcPr r-, l<ll'rl' 

ncernl ~c·dr·rl c·•·n h<Jivf' eeuw ,j,. ll'irlinl.( waar van hel J.!cstichl. 

:--Jet ongr·rncnc \'ri'UJ.!cle en w·Pslrlrifl worrit ~l,·ze heuglijk.• 1-lelwurlc

llis ~wrrlilcht : een f,.,•st. waaraan J.!•lfiS rlt· hevolkifllo! \'<IJl 1ll' l,!eflli'I'IIIC cl,.,.j_ 

llceml. 1\!rtrJit J.!CZien•· versierifll-! \'ilfl h<'l klooster l'fl \'ilfl cl•· slrulc•!l \'<111 de~ 
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c,.,., ,t' lijkc· vader 1'11 bc·, (uurdt•f \ ' 011 d(' congrl'ga lic . 

E.ll. L ('O J1 !dt'fC . 

dorp~ kom c11 I r('l' f . .ltwrschrift cn en heilwen en \'erdrino n !kaar van hun 

plu.a ls. H uldebetui gingen bij midd el van g s henken, deklnmali n ae

di chlcn. l::.r zijn heil dr >nkcn en en fee !maa l. 

R ·ed s van in de morg n was h t f-es t ing z t met n pl chtio· dank-

en jubelmi s. di e door eh· jubilari zd f w rel opgeclrag n in d 
h qw l van hel kloos ter. b ijgc Laan dom· zijn b id n v n. d EE. H. \ . 

O evQS, pa loor Le Ronsel en f\'1. D •v s. oncl •rpn l r p l P uw I l 

•en t, nismede de E E. llH . J. D !pulL n . D ssch . ndt>rp l · l 

Zomergcm en E.H .• luhbc, bes luurder van h l kl l r vnn L v nd m , 

di e levens hel ~ ci Pgrnh ids crm en hiel !. wa.nrin hij vo r I \\ '· 1 d ~ 
1-(emo~·d •lijkheid en de urotc g d'h cid an de jubrla1'L . I t\ e l mmig' 

mi s w ·rel voortreffvlijk uilgevorrd do r cl zusl ' r \ fin h t g ~ li ht en 
I cslolcn m l c n T I cum , di do r nll anw zi r n w rel me g z ng n. 
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's Amnds gl'oeide de huldebetuiging uil tot een echt volksfeest; on

,·erwaf'ht. onvoorbereid en spontaan. Een machtige optocht. voorafgegaan. 

door de Koninklijke Hamwnie St Cecilia Vdn Zomergem, had zich op de 

dorpspiaais gevormd en kwam stoetsgewijs de Dreef afgedaald in de rich

ting van het klooster. Aan d{· jubilari3 werd een ~erPnade gebracht en de 

afgevaardigden van alle bonden en instellingen brachten om de beurt 

hulde ûan de ge\ierde priester-bestuurder. die op zijn eigen joviale manier. 

maar met een krop in het strot. zitn dankwoord uitsprak. Het waren sim

pele woorden. 7onder veel omhaal. maar oprecht en van grote betekenis. 

Als op een gegeven sein wordt de vreugdedans ingezet ]\I en zingt en jubelt 

t>n de \\ijzer \"an de klok op de spitse kerktoren is reeds lang het midder

nachtuur voorbij gedraaid als alle rumoer stilaan uitsterft en de donkere 

nacht zich als een ben·iligende deken over het stilgevallen klooster en zijn 

bewoners uitspreidt. In de bleke. haast verlegen schemering van een straat, 

lamp hoven de ingangspoort \"an het donkere gebouwencomplex. leest men 

nog het \"erkleurde <Ad ~fultos Annos». 

ZIL\ 'ER. GOUD EN DIAT'-1ANT 

Liep de mare rond. dat de zusters in het klooster te Zomergem niet 

oud werden, en was dit inderdaad hel ge•ml geweest gedurende het eerste 

kwarleeuw van 7ijn be;;taan. toch waren ze niet weinig talrijk die het ge

luk mochten heleven floor de Almachtige met een hoge leeftijd te worden 

qezPgend en op een srhone dag door de hestuurcler een zilvert:>n, een 

gouden of zelfs een diamanten kroontje or de wijle te worrlPn gezet f'n 

door hun medezusters. fiE' kostt:tangers t•n gans clt> lwvolking van Zomer

gf·m en omlit:tt:tende te won! Pn !fevierd. 

Groots was het feest riaL op 'j scptemher 1800 in het klooster werd 

aegPVf'n ter Pre \'Hn /.list er Auguslina (!"vlalhilde J)p Keyser). hij haar 

7ilvPTert juhiiPum als ovPr51c van rle ('t)ngregatic. Na dt· gehrnikelijke 

plef'hlighéden in de kar>l{ mei 11. !'vfis. !:(elet:tenheiclssc·rmoPn Pn zegening 

mr·t het Allr·rhei,Jigste. voblt· clan cle dgcrtfijke lwlflit:ting mPl zang. dekla

rnatie Pn t(!necl. Nog nooil harldr·n rl<' murE-n vnn hl"t gestirht gcluigP gf'

WPt•sl van zovf•c·l vn·ugrlr~. nog nooit was t'T zo vcr~i<'rcl gcwordPn. 

21 .Juli 1()0). Goucl voor z11stcr Vinrt•nlin (MPfanic Verhoye). Vrpug

rlr·vollr· plt·rhlidwirl l,irlfiPII rlr· mllf<'fl \'an lwl VPT<;ÏPrcle gesticht. 

10 f'Jt 11 ~r·ptr•mlwr 111()7 WilTPil Wl'l'rorn rlai.!C'Jt van huid<' rn flank 

voor ZIISI(•r Àugtrslina. rli1• in hf'l gowl wt•rtl J,!t'Zl"t. llt•l klooslC'T zag zwart 

van hel volk. llr·t srftr•r•rt al~of .tilt· inwnrwrs van 7.onwrl,!cm naar hier 

W<•r"n !!!'komen orn rlr• rncwrl.·r van het klooslt•r Ie \'iPTPil. Smaakvol was 

1/HflS fwt croiP l!f',JOllWI'Jiromplr·x vr·rsi!'nl f'f) lu·vlagtl. Ovt•ml O!III!Pkle 
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men prachti~e opschriften, dichten en gelukwensen llondNden vÏaggetjes 

prevPiclen hun gelukwensen IHsSt>n het frisse blToen De zon had zich op 

haar bc•sl uilgedost om samen mei de inwoners van het klooster en van het 

dorp te juhelen. l'luziek en toneel. hel opstijgen van een luchtballon. 

feestelijke verlichting, zang en deklamatie. Aan geschenken ontbrak het 

geenszins f'n als kroon op het feest schonk Zijne lleiligheid Paus Pius X 

aan de j11h;lares en aan al de inwoners van het geslicht zijn ponbfikale 

zegen. In naam \'an de konill~f werd a.:1n zuster A11gustina. door burge

mees-ter \ViHe, het hur~Jerkruis van 1° klas overhandi~d. 

Goud voor zuster Colomha ( Sabina Cromhe-Pcke) op 28 SPptembPr 

1909; feest dat s.amem·id met het eeuwfeest van elP congregatie. waarover 

dctPrS lllePr. 

GoudE'n kloosterjubileum van zuster Amelhcrga (Maria Sophia Ver

dickt) op 13 juli 1913. 

Een gouden kroontje op 8 septembE-r 192o.l \'Oor i.ttster Agatha (~larie 

Cordula De VrE·ese). 

Zestig jaar kloosLE'rleven en eeu diamaniE'n juhelfPest voor zmter 

Col om ha ( Sahina CromheE>.<'b:') op 8 september 1919. 

Op 2 augustus 1932 vierde zuster Gt>rtmdis ( .loanna .lüsephina 

Peeters) haar Yijfligjarig kloosterjuhiiE>um. Vooral werd haar hulde ge

bracht voor elP lan~e jarE'n toewijding als ondPrwijzE'res in de meisjPsschool 

van Zomergem en Beke en als mePsteres der meisjeszondagsschooL 
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I laar leerlingen droegen i•· harer PTP het volgende gedicht \'oor 

KI .OOSTFR.IUfiEI. 

Koor 

De langvPTLPide dag v<'rsrheen. 

l \\' lwerlijk feest is daar ; 

En juichend voe~t zirh om l1 hC'en. 

l 1w blijde kill<IPrsrhanr. 

\\' f'Prklink'ó' luid he-t ff'estlijk lied. 

Dat lit-fc1f' 1:'11 délnk l1 \'ft•ugclt>\'ol hil'dt. 

Solo 

G~·luk om 't voorn·cht U gegevt'II, 

God koos \'ÓÓr lanf.! ll uil. 

En gij. gij ~rhonk l 1 zelf. Uw lt>\'C'Il. 

l 1w zit•! \\Hel Chnstu~· hruicl. 

Zoo PdclrnoPch.! lwl,t ge ll thans nnn Cnd gt>wij1l. 

() hPt'rlijk zklsg,·luk. door l'llgciPn ll lwnijd. 



Koor 

Ja. laten wij tlanker. - En jubelende klanken 

In \Teuge doen rijzen naar God. 

\'oor 't heil ll gegevPn - met Hem slechts te leven. 

Op aard geen gezegender lot. 

:"-laar ook de ,,·en;;ch des harten. !-leer. 

Stij~ naar Uw troon als bede ; 

0 deel de Fet·stlinge op deez' dag, 

Een overvloed \ an rijke gaven mede ; 

Srerk haar in ·" levens smart en strijd. 

In zorgen en gevarPn, 

Schenk milden zegen aan haar werk. 

Die hemelschallen haar vergaren. 

Solo 

\Vir smekPn zoo dnnf]end ; verhoor onze bee, 

Geef immer Uw kracht haar. Uw vreugd en vree. 

Zij heeft thans zich zelf U in liefde gehoon. 

Schenk Gij 't honderdvourt haar en 't eeuwig loon. 

Slotkoor 

En eens om Uw troon in de glorie 

I~ uisch 't julwlend lied victorie 

Daar hrPngen Uw englen cle feestelinge eer. 

En danken L1 juichend Uw goedht>irl. 0 I leer. 

\';u zuster~ vicrf'ft op 1 I novPmhcr I fJ·14 hun vijfligjarig klooslcriPvPn : 

"""'f'r WallHtr~a 1 :"-·!aria J>hilorncna Schcwsl'llers). zuster Philomcna 

(~1ttria l·:rnrna Victr.r). wslc·r f\hrtlw (Fc·lil'ilus Vn11 Ucr Burgl) !'11 

I'W>IPr Hc·rlinciis ( f\laria Anilil Van ~loc·."·kc·). ll..t hPpcrkt zich lol t·en 

int ir·m. h uisc·lirk fc·c·sl. 

TwPc· Zllslf'r-; krij~PII r·c·11 j.!OIIrlc·n kroonliP op IJ i1llf..!tJslus 19·1'3. I lel 

l'ijn /'ll~l!'f Elisalwth ( .'\dc,lphlllll f\1nria Van NPsll') c•n wslt>r Luclwina 

( EJ,,.,. I),. 1\pysc•r). Allc·s lwrwrkt :tif'h lol c•PII hui~Piijk fc•c•sl nwl I I. l\1is. 

l.lc,.·rrwn PIJ (.!c•sc·hr·nkc•n. 
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Op 22 juli 1047 wu~ het klooster gelui;!e van een zeldzaam jubileum. 

Zuster Anna ( Î'laria LmloYica Van De l\1aPie). herdacht haar intrede in 

de congregatie. zestig jaar geleden. EPn gans mensenleven. Geduu·nde 

\'eert ig jaar had zij zich, als ondt"rwijzPrPs \'itn de kleuter school, met tedf're 

zorg O\'er haar kinders gebogen. l laar rug was er naar gegroeid. maar haar 

hart wus er (loor \'ermurwd gewonlen. De dankbetuiging \'anwege de 

ontt>lhare moeders. (lie destijds Zf'lf door zuster Anna wrlroetp)rl warf'n 

~eWf'f'St of hun kindPrf'n hij haar ha(lrlen gPwelen. was ong<'met-n groot. 

Or dezelfde dag werden vier andere zusters met goud gekroond. Het 

waren wster ]\ lirhaël ( Leopoldine .loanna Spaens). vicares. zmter Con

stani ia ( Clemenlina St mm). wster Anastasia ( j\Jaria Nat hal ie Riebaut). 

en zuster Amhrosia ( llortensia Dhaese). die SPrtPrt ruim veerlig jaar de 

zieken had \'erzorgd. liet zou een intiem en huisel;jk feest worden. maar de 

\TPugde was zo groot. dat de muren Yan het grote gebouw har,tten Pn de 

fpestklanken zich door elP scheuringPn wrongen f'n oYer de straat dartelden. 

zodat veel inwoners va.n de gpmePnte. samen met het voltallig gemeente

lwstuur. zich bij de feesh·if'fing kwamPn aansluiten met gelukwensen. 

bloemen en geschenken. Ook cle bisschop liet een persoonlijk schrijven met 

gelukwer.sen aan het adres \'an de juhilares8Pn afge\'en. 

23 ]"vlei 1950 was een onwrgPtelijke dag ,·oor wster I' largaretha 

(Eiodie GoPminne). clie met zil,·er wNd omhangm. IPr gelt'genheid Yan 

haar 25-jaJig hestuurschar \'an de meisjesscholen. Gedurende weken was 

er door de meisjes. medezusters Pn onderwijzeressen met ij\'er gewerkt ge

worden om aan hun lwstuurster de wt>lwrdiende hulde te hrPr.gPn. Na de 

11. :--lis hnd or de spe<'lplaats cm gezt·Ilig sanwnzijn plaats. f~ond twee 

ll!lr in de namiddag liep de fpestzaal proppensval met ~;ympathisanten en 

grPPp elP eigenlijke huldiging plaat,;. Er wa.- nng en deklamati~. toneel 

en muziPk. Al de lePrlingen van de lagere scholpn brachten per klas hun 

hui(IP en dank aan dP gp\·icrdr>. 

Gowl en cl ia man I op een clrie\'oudig juhiiPum. Zuster Elisahet h 

( Adolphine \' an Neste). kenelP het gpluk haar diamnnlt·n kloos!PrjubiiPum 

Ie mogen vicn•n. t <'rwijl zuster .1\lldrPil ( Sylvic Spran~?ers) m zuster 

Amanda ( Alida Nelis) met t.lnud werd<'n omlwngen. Op het pro!!l'ammn 

slonelPil ("Pil llt>ilige jubelmis met :~dt>genhPidssermocn, een feestzitting 

met lllll(IP!wtuigillg<>n <'11 gesrhmken Pil een fl'esttafpl. waaraan naast dt> 

ht•slllllrclcr Pil cl<' ovPrstc. dt· lJC'mccntNaad Pil enk<"lt:' ''oontansta.undt>n Yan 

tiP geme<·nle aanzaten. I )i,t gdwunlt• op 2 nuguslus 1055. 

Wet•rom goud op I I juli 1 0'57. Zmtt•r ]\ lartinn ( Lt•onit:' ~pildort•n) t'n 

zuster :--1 argard h <' .lwst 11 urst Pr \'!lil dP meisjt:'sscholen. \'il'Tt'n sunwn hun 

vijfligjarig kloosterleven. En weerom wordPn guirlandt"..tl en dng).!t:'l1 opgt'

han(!cn : klinkt rl<'\'onl maar ft•t•stPIÏJk <lt• !!<'Wijdt• rnuzit•k van hl'l tlllllt• nl',.!t•l 
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in de ka~el. Er b hli;heid t'l1 dankbaarheid in eenieders hart omdat de Al

machtige onze zustPrs yoor hun edelmoPdighcid met een hoge ouderdom 

heeft gezegend. 

En de reeks gaat wrder. t let regent kroontjes Yan goud uit de dank

harP l-IPmel. \ 'ïJfmaal goud op 25 juli 1962. De Per valt thans Ie beurt aan 

zuster CPcilia ( !'-lariP C oleta Ourinc-k). zuster Reynilcli~ (l'vlaria Ludovica 

\ \'inteyn). zuster Agnes ( Augusta ]\I aria Dur i nek), zuster Gabriëlle 

( Elodie Oe Buycker) en zuster Laurent ia ( Gabriëlle 1\/largaretha l\1oer

loose). Andermaal reuze-len slierten rozen en fris laYPr langs de ruige 

muren van het rtrote gebouw en plooien vlaggen open in de wind. Zusters. 

weeskindpeen en scholieren lopen dartel en gehaast ais mieren door elka& 

en wedijYen"n om alles zo sc-hoon mogelijk te maken. Na de gebruikelijke 

plechtighe:d in de kapPI. wordt \'ergaderd in de grote zaal. waar het ge

meentebestuur en Yeel Yooraanstaanden van de geillEente. aan de ge

\ierden en hun talrijke familieiPden. hun wensen van geluk Pn erkente

lijkheid knmen betuigen. 

Nadien wc·rden nog verscheidene zusters gelau\wrd met zilver. goud 

en zelf, met diamant en tf'lkens gingen deze gedenkwaardige gelwurtenis

sen '·ergezeld ,·an Pen huiselijk feest. waarYan de jubèlemle klanken niet 

altijd doorheen de geslotf'n intimiteil van de congre:Jatie tot de buiten

gemePnschap konden rloordringen. Wij mogen U de namen van al deze 

jubilaressen niet onthoudeu. 

Op 12 auj!ustus 1 0ó4 herdenken zuster Vincentia en zuster Wivina 

hun 30 jaren professie. 

Op 2 f ehmari 1969 : goud voor zu~ter Auguslina. 

Op 22 april 1969 : diamant voor de zusters Amanda en Margareta. 

b·n goudPn kroontje voor de wslers lgnalia en /\nsPima op 18 oklo-

lwr 19(>CJ voor 30 jaar opvot•dpns- en mf·r~.d i evPnel werk. 

Wij vierPn 50 jaar kloosteriPvPn voor cle zusters Stanislas, Alfonsine 

Pn Aloysia op )0 maart 1 <)70. 

Zilvf'T voor 25 jam proff'ssic Vt•Or zuslt•r 1\rigille. op 25 augustus 1973. 

OpniPIJW diamant op 1<) SPpiPmlwr JCJ7) Pn dit V•)Ol zuster GahriPJI,. 

voor (,() jaar rliPnnnrlf' l;ef,lr~. 

(~(}lid op )(J ~wpl.ernlwr 1tJ7) voor zusl<:>r I foiPIHl. 

()p zondall I 1 fiiJr.(llslus 1tl7·1 w<>rrl wst<>r \Vivina om haar zesligjarig 

r~·ligieu~ lr·ven Hl het klooslf'r wr•IJ.!PITlt'f'nrl r·n op passPnde wijze gcviPnl. 

I Je ;ul,;lan•s hacl zît•h l.(l'rll(rc•nrlr· l.(fiiJS haar klooslcrlt•Vr>n w·wijd nnn het 

rmrl•·rwijs \'an rlr· kinrlrr,.rt; Pf'rsl ;,Js onrlrnvijzr·r1•s l'll cÏ•wrna nis lwstllm

,!f-r. l;tkt·n ,j,l' i'ij lol aan hrwr "flrllslslt•lliriJ.! rnPt rl•· vollt• inzel vun ui 
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haar vermogens heeft vervuld. Zu~ler Wivina was gekenmerkt door haar 

sln·n~heicl, die op een zeldzame rechtvaardigheid was gemodeleerd. 

Op 18 augustus 1 fJ7 4 werd in de stijlvolle kapel van het gesticht. 

met de aanwezi~Iheid van ga:ns de religieuze gPmepn,;chap. haar familie

leden en lal mn sympathisanten. een j11helmis opgedragen Ier gelegenheid 

van het ~ouden kloosterleven van zuster Germana. 

\'an al de feesten die hinnen de donkPre muren van het convent of 

bij zt~lclzamP gPiegenhecten ook daarhuiten aan de religieuzen en de kost

ganger,; le heurl \'ielt·n. wil fle schrijver van dil werkje, één da;trvan in ht>t 

bijzonder vermt:>lden, nl .. de gouden dag van wster Victoria ( CPlina De 

Zu>ller). hij wie hij van zijn tweede tot zijn zesde levensjaar op rle klf'ine 

srhoolhankjes hePfl gezeten. 

«Goede zuster Victoria, wat al schone herinneringen aan uw onschat

baar en Vf'rheven apostolaat zijn in mijn geheugen niet blijven ankeren. lk 

zie l 1 nog eilke dag ,........, en dit gedurende zovele jaren ,........,, tevot:>t van l.1w 

moedt:>rhuis le Zomergem naar Uw school komen te Ronsele om er de 

kJ.einste. maar ook de dankhaarste onder de memen te onderwijzen en tot 

grolere en voiWitardi~re mensen te boetseren. Ik weet het nog zo goed toen 

op die dag ... : Maar neen laat ik nu ook voor één keer een \'an Uw mede

zusters aan het woord, die ter ere van U en Uw werk met devote en 

dankbare hand deze regels in het memoriehoek Yan het klooster heeft neer

geschreven. 

«De landelijke gemeente R.onsele. met haar schildt'ra<"'hlig kerl:je. 

haar stil dorpsplein en haar e-em·omlig.e oprechte mensen. \'krde op zon

dag 31 rnei I ()53. op luisterrijke wijzf' hf'l gomlen kloosterjubileum Yan 

zuster \'ictNia. die hijna ~15 janr \'Nhoncl,~n is aan de Katholieke Bewanr

school van l~onsele. Dez-e hnldiging heeft nnn rtf' zuster juhilares hewezen. 

hoPzeer zij door eeniecter wordt geacht. niet n'llem door de RnnseiPnaren. 

maar tevPns cloor clt' overtnlrijken die in de loop \'é\11 :l:t- ~15 jaar. ondPrwijs 

Pn op\"nPd ing genot en. 

I )eze wootsP huldiging lwgon nwt een plt-•chtige clnnkmis lTI rte klt>ine 

dorp"hrk. opgPdragen door pnstoor r-.lortier. In hC'i prttchtig \"er~iercle koor. 

zn~t de ge\'ierrle. naast haar IJPestdijkC' 11\0t•rtf'T, wster Pmde-nlia. Dt> kPrk 

was honwol gevu,fcl met PrkC'niPiijke nwnsPn \'nn einde t'n \'Pr. Tientall,~n 

ouclle<•rlingPn \'illl cle gt'\'ic-rdf' wstN mei hun kinelPren Pn k!dnkimlt•rt·n. 

,!ie nHen hij haar t0r srholp \\'élrl'n f.!'C'\\'('f'St of nog ginQen. :-.Iet hondt>rdt•n 

zottciPn zij gewPesl kunnPJI zijn. Tn·ffpnrl C'n ontrnert•ncl was ht't gPit•gen

heiclssPnm,pn \'all f1élstnor j\ lortiN l'll t'f \'Îl'IPn tréll1t'll \'iln ontnwring l'll 

clankhaarht>icl. 

I )p f<·Pstzillmg in hot kiPitw parochieznaltjC' wns t'\'t'n groot.; t'll nnt

rot•rc•JHl srhoon. IJi<1hiPn werclPn \'oorg<'drngpn t>n \\'l'l'r<1111 ruldt•n trnnt'n. 
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lo~n de kl~inslen uil zus! er \ 'ictoria' s school zo spontaan-kind er! ijk hun 

o>igen hulde hrachiPn. 

1:-J- werdt>n cijfers ge-noPmd. Sedert -15 jaar had de zuster aan meer 

dan 2250 kinelpren onderricht en opvoeding gegewn, waaronder aan meer 

dan de twet•derden der huidige bevolkinf.! van het kl~ine dorpje>. 

Goed~ zuster \'ictoria. het kroontje dat gij thans in de Hemel draagt, 

IS ongetwijfeld veel schoner en \"nn het puurste goud. dan datgene dat gij 

op die dag in RonsPie droeg. maar iedere dng. wanneer ik op mijr, wande

ling Uw school vombijga. denk ik vol eerbied en dankbaarheid aan U en 

aan de onvergetelijke jaren die ik als kind in Uw school heb doorgebracht. 

Die school \"an Rons~le. ne~n zij is niet meer zoals zij toen was, omdat 

haar warmiP. haar huiselijk aanvoelen, haar ziel, met U naar de Hemel zijn 

gegaan. 

Niet c·nk~l Qouden dagen van de religieuzen en hun hestuurder werden 

in het gestic-ht met luister gP\'Ierd. maar ook \'iel af en toe deze eer I~ 
beurt aan d~ kostgang~rs. Zo werd op 8 september 19-15, hE·t verheugend 

feil herdacht dat drie inwoners \"an het convent. Pen halve eeuw \'oordien 

hier hun intrek hadden genomf'n. nl., l\larie \' an llm·•', Judith \' erzele en 

\'irginie Van Huffel. 

EPn onvergetelijke hulde werd gehrarht op 23 oktober 1060 aan 

Henri Lippens. che in het geslicht zijn honclerste verjaardag mocht hele\·en. 

Het was een hoogdag, zowel voor gans de 7omergemse lw\·olking als voor 

al de lwwoners van het klooster. f lel lwgon met een julwlmis. opgerlragen 

in de parorhiekerk. door E.J I. Van Damme. hesluurder van de congre

gatie. met kanseln•df• rloor kanunnik Colpaerl. Daarna had op het gemeen

lehu.is een uilgehrPide receptie plaats. rnel onlYangst van cle juhilaris door 

de (.!oc-verneur van Oost-VIaandl~ren. In de namiddag trok een lf'iomfstoel 

door dc· voornaamstc· stralen van het clorp. waarin niet rninciPr clan lwinlig 

gnwpen opslaplc>n. die• ierlc·r op zijn pillif,!c rnanic•r het !anf,!e lc·vt>n \'illl 

I fenrietje uitlwPiddPn. 

I let hor•ft nauwelijks f.!eZf'gcl clat vooral clc· kloostt>mrst <'r~ l>ij dit f ePsl 

fwtrokken werclf'n. Witlil hl'! was rlaar 1rilernarcl clat hij zijn f.!oclg<'Zt>f.!Cllclc• 

laalstr• lc•vr·nsdagcn. vcrtrrwlPicl c•n vc·rwencl mocht rloorhrPngcn. I let kwam 

cÎan r,r,k onf.!PVI'illsrl uil zijn hart WitrlllP('r hij aan elP p<'rsfotoarnfen ;tc•i : 

.:Cij rnrJO~t mij VfHI.if"rl wat f,!ij wi,]l 1'11 ook pr•n foto nPmc·n. mnnr claar 

moctPn loch mijn «wsl"r~'" en in hPl l>ijzonclc·r Ancdia l>ij slaan. En schrijft 

hc·l maar in cll' l.(azr·t rlat rlrt mijn lnatstP «post:> is. narint ik Pr znvPif' hc•f, 

j;!r•hacf. ;\Jif'l omrlat ik llic•t IIH'Pr kun \VI'I.(f.!ililn. lllliilr omrlnt ik hiPf ZO 1-!fJPd 

lwr1 l,ij rl•· •nonnekr·ns) cLLI ik hif'r nif'! rn•·..r wcf.! wil Pn hiPr miJn lilalsll' 

cfa\.!C'fl wil slijtr·n. ],ij al rlq:Jc•rwn clic· 1r11j zo f.!llllflll' zil'n•. 
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Wij willm de lezer hel \'Prhaal uil het memoriehoek nopens een 

oonderlinge genezing) niet onthouden. hoewel wij zeif niet welen in hoe

V<'r de gemeenschap in dil om·erklaarhaar gebeuren de hand r.ods heeft 

gezien. Op de laatste dag van de oktaaf van het lle1lig Harl. 7ijmle de 

17 juni 1836. wart>n de inwoners van het klooster getuige van een zon

dNiinge genezing. z('kere Aug!ISil Vermasl. een jongen van 1 '5 jaar. ge

boortig van de parochie \'an Ste Anna le Cent. was. ten gevolge van het 

oversnijden van een slagader ler hoogte van de pols. tot hoven rtP Plleboo(.? 

tolaal vc>rlamd en door verscheidene geneeshNf'n als ,·olkomen ongt>nePS

haar Vf'rkl aard. De jongf'n had zich stf'eds doen opmPrken door 7jjn god

vruchtigheid en men vond hem vaak gekni('Jd in df' ~<·p<,J hiddf'n. Bij het 

ontwaken in de \'rof'ge morgen van hogergemPide dag, lwstafi(.?de de :,!e

hrekkige dat hij zijn arm wijelijl en pijnloos kon lwwegEll en hem norm'lal 

kon ge!)ruiken. Amhrmius Goethals. vicaris generaal Yan het hisclom. die 

gans de onlwikkf'ling van het gesticht van meetaf aan had meegemaakt 

en steeds om de groei en hlof'i wm de wslergememschap hekommf'rrt was 

geweest. had op zijn slerflwd op datum van 8 april 1fl36 aan zu;;ter 

Catharina. l\foPder-ovPrsle van het geslicht \'f'f7ocht. de jengf'ling uit 

liefde Gods in het klooster ter nnorging op Ie nt>men. wat rt>eds op 11 

april was gehemd. De rtf'\·ote hand. die dil trouwens (;l'lovt>n~waardig \'er

haal in hPL memoriehm•k neNschreef. \'ot>gt daar geen enkelP kommt>ntaar 

aan toe en laai de IPzt>r zijn f'Îgen mPnin).! m·pr dit zondPrling \'oNval. 

DE FUSIE l\1ET DE CONGREGATIE 

\'AN DE ZUSTERS KINDSIIEID .JESU 

Seclert Pnkf'lt> jart>n had zich in elP con12regatie hPt prohlePm dt>r 

roepingen zeer stark gestPlcl. To! 10-1-1 w<Hl'!l nog jaarlijks PPn à drie no

vict>n in;zetrl'riPn. maar vanaf 1 0-1'1 werrlt>n de roPpingen stt-erls schaa~er 
en kwam t'r ied0r jaar j!<'eTl niPIIW<' nm·ice meN hinrwn. lid lnatstt> dPct>n

nillm was cr zelfs geen t>nkdP r<wping meer gewt>t•sl. liet was dl!idt>lijk 

rn<"rkhaar dat de congwg<tl.ic over haar hon!![c>p11nt h<'l'll WiL~. ~edt•rt lang 

rf'<'ds waren de wslt:'Ts clit> in clt' \'t'rschillPntlc klas-."11 IPs gaw·n. door 

on cl erwi j ZPrt>ssen \'Pf\"angen J!<'Wor<l 1 ·n. 

I )it kon riP aancla0ht nm dt· ,.i,,ilalors van het hisdorn 7Pkf'r nid 

ontgaan. die naar c>t:'n rnicldt·l zochten orn clt> congrrgntiP. die> c>t•ns zo 

bloeiend was J.rc>Wt'Pst Pil zo nooclznkt•lijk hleef \'Oor het \\'t'lzijn ,-nrt tlo· 
7.omerJ!ernse J!Pnwen,f'hap. van dP telnorgang ft• rPclclt'n. 

~Prlt·rt lang lrni!\\'P!lS was nwn in lwt htsdom ,J,. iclct' llllll lwt op

warnwn. orn elP con~!rPgaliP \<111 clt> Z11stPrs St \'irH'I'nfius 11 Pn11ln lt' Zomt'r

\!<'!ll rnnl <'Pil nnriPrt' 71!stt'rortl<' SlllliP!l I<' \'<H'g<'n. In 1')n0. hncl ~lnnst'Î\!IW!lr 
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iuhet. locnmalig hulpbisschop \·an Gent. aan kanumlik P. Loonljem ge

zegd : ~Gij zoudt het kloo~ler ,-an Zomergem in de «Kindsheid .lesu> 

moeten oYernenwn l~n de Yersnwlting tussen de beid? congrega.ties n'!'

\\·ezt>nlijkPn>. De Yoorzichtigheid en het respecl \'OOt' de oude gemeen

schap wun~n t>r medeoorzaken Yan. dat deze betrachting zo traag Yan de 

grond kwam. Kanunnik Loontjens antwoordde trouwens zeer diplonmlisch : 

o::"-lonseigneur. ik ht>b al een expE'I'irnent \'all die aard \'erwczenlijkt. nl.. te 

Eeklo ; kunt gij geen andere congregatie Yinden om met Zomergem te ver

~rnelten 7>. 

Dnt de nees niet ongegrond was zal nog duideiijb'r naar Yoren komen 

bij het Yolgend ,·erslag owr de eigenlijke fusie. 

Tijdens de herfst 1 <J62 besliste f'.lonseignem . loliet dat de zusters \'all 

lomergem dringend met een andere coHgregatie moe~ten samensmelten. 

Hij had ,·oorge:;teld dat de zusters \"<1n de congregatie van St Vincenlius 

a Paulo te Zomerg'em zouden mogen kiezen tussen twee andere kloostE'r

nrden : de zusters Bernardinen te Oudenaarde en de zusters Kindsheid 

jesu. f)p stemming zou strikt geheim gebeuren en men zou zich schikken 

r:aar de uitspraak Yan de meerderheid. 

Zich bewust Yan de sfeer van onrust en vrees die oncler de zusters te 

;;(omergem heerstte. werd er op aangedrongen en dik onderlijnd dat er 

niet de minste druk zou mogen uitgeoefend worden op dt> stemmende 

:ruslers. 

Dr' kiezing had plaats ondr<r hel voorLitlerschap \'óll kanunnik L. De 

\'os. visitator van het klooster. in het moederhuis Le Zomer11ern or 9 de

cember 1 <J62 te 14 uur. Alle zusters die van rle congregatie deel uit

rnaaktr·n waren in de Yersch i! lende zalen verzamc·ld. zowrl van het moeder

huis Zl'lf. als deze van de afr!Piingen van Kaprijke en Beke. SI in totaal. 

J let mor~t niet gezegd dat deze IJrave rc·ligieuzrn cliep onrler rle indruk 

waren van de zware beslissing die zij op die dag zouden nemen. De 

meesten waren angstil! en \'fl'esdPn voor cl1• lrwkornst. Willtl de met-st onge

looflijke rtif'11Wsje5 O\'r·r rl1· zusters Kincl,hcirl .le~u en m·t·r hun lwsttHir 

waren rloc,r sen-;atiPzaair•rs uncler de zusters van de uut!t• cottl,!rt't.Ftlie rond

gcslrooicl. 

Ik wil hier. ~ al1l11s clt· vc•rsiHgg!'Vt·r ~ ~~v•·ll een po~illllllll' hul,l~· 

lm·nuen i.liUI cJ,. tcwrunalig1· all-(ernt·(•fl cltrt~rtettr VHII ,j,. Zom<·rgt·msc coll

gn~l-(alit!, Zeer Eerw. llec·r Kiln·l \'a11 I )arnllll', een IHttlt·rtgl·woott vt·rs-l,tn

rlil! c·u r'rHnpclelll priP~Ier. cli(' alll's in lwt wc·rk he1•ft ge~t··lcl 01n d1· zustt·rs 

lol kalmte aan Ie zell~"n en hur1 vurig aan te lwvi•IPn, welke ook de uil

~lal! Villl ,1,. slellllllilll! zou zijn, trouw Ie l,litVnll ililll hu11 r1H'ping 1'11 cl~· 
\CIWI!PI' l(l'!,iliW klooslt•rgl'loflcll. I kt WilS tf!lii\\'!'IIS !Jij \OIIfj!ilill)(,(' 1-(t',l'j..!ell

hc.,lr•JJ gr·lwmrl. clat Vt·rscll!'iclnrw r•·lij.(ietlZt'll otnwillt• \'ólll tJ,. illustt• cli1• zij 
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na de kiezing haddt>n opgelopen. hun COilg·reg<Llie vaarwel zegden Pil noar 

de wereld terugb .. erden T ~ Zomergem is besluurder \'dn Damme volkome11 

in zijn opzet geslaagd. want geen enkele vnn de zusters \'all de congregatie 

heelt. nn de uit.;lag en de lwslissing. de orde \'erlalen. 

Visitator kanunnik L. De \'os. heeft zijn delikate opdracht van deze 

memordhle zondag. wijs en met sukses ,·olhrachl. In een korte toespraak 

lt>gde hij nogmaa•ls de nadruk op de absolute wijh<:>id van de zusters om te 

bezen \'oor een \'an d~ heide \'Ooropgestelde orden. m=1ar woeg dal na de 

stemming. de mmdPrheid zit h hij de meerderheid zou aansluiten. 

SI zusters brachten op die zondag hun slem uit. 35 hebben gekozen 

\'OOr de fusie met de zusters Kindsheid Jesu en 16 opteerden voor de 

orde der Hernarclinen te Oudenaarde. 

Na de bekendmaking \'i.lll de uitslag sloot de minderheid zich zonder 

,·erzet hij de meerderheid aan. De zusleis W<>ren moe en gedeeltelijk te

neergeslagen. In het bi~dom wa,; men wrheuqd om de uitslag en de zusters 

Kindsheid Jesu kregen 51 zusters bij. Vanuit Zomergem telefoneerde ka

,,mmik Dë> \'os naar de algemene besluurder kanunnik Loontjens «het 

lot is op L1 ge,·allen:.. De algemene O\'erste werd spot~dig op de hoogte 

gesteld en kwam onmiddellijk met kanunnik Loonljen3 naar ZomPrgem. 

De hran· zusters waH'n er in een uare> stemming en let alles berei(l. Een 

Yan hen zc~i met een zucht : 4'indien wij het moelen lwslt:rv<:>n .... hel zij zo.» 

Deze zin. on(!etwijfeld spontaan opge\veld uil hel simpele. maar eerlijke 

hart Vdll deze oude kiDOslerlinge. ondc~rslreepl dik de gemoc"dst:wstan(l van 

al haar mPdezuster,;. Al hel andere waren woorc!Pn che luss<'n vertwijfe

ling en vrees zweefden. De zuslcrs \VerdPn door de hesluurder e11 hun al

gement:! overste gPnJstgesteld rloor et·n formeiP heloftc. dat zij zoudm 

<~am·aard worden als ei~own zusters \'élll de nieuwe ··ongï!·galie Pil met liefrk 

en lwwip zouclr·II hehand<'ld wrmlen. Voorlopig zou de voorlwcldige. wijze 

en nedPrige overste \'iln de congregatie St Vincent ius. EerwaardP I' loeder 

Pruclentia. het iwstuur vercl~>r in handPn hou(lc 11 lol \\ hnneer de versmel

ting rJr.r heielP COJII.!ff"gaties officieel le Romt> zou t~rk( nel c•n bc·kmchtigcl 

i'iJn. 

( )l!flc·rlllssr•n rnc,est 111 cle rangen \'illl clc· zusters Kinclslwicl .lcsu IIUHr 

C'l'll O\'t'rsle gezocht wordc·n. rlic IH'kwaam mot·sl zijn om rlc• fu~ie lusS1'11 rlc• 

lwt·e I.!Cirl•'BIIschappcn m<'l ,tJ ,J,. psychi~nhe lflo<•ilijkhc•clc-n clic t>f!lllll \'cr

l,onclr~n wan·n. lP kwlllf'll v.·rwczf'nlijken 1'11 rlc· n.,cli~c keillliS lllllf'~l lw
zillc·n voor het IJIIIIWI'JI V<lll scholc·n voo1 l1el rnicldcll>ililf onclc·rwijs. lltl 

;;•!.! 1rnm•·r~ in cl, lwclrwling '" /.ollll'fl.!l'lll een v•>llt·rlig nieuw klooslercolll

plt·x op lt· ln·kkcn PJI ePJI st•cunclair wuicnvijs \'flor lll''i~jes lt> crt>i;r<'n. I )p 

k<."u;rc• ,.;,.J op clc· lot'lllllill;l.!" ovt·rsl(• van hc·l (!<•slicht 1:· I'fPI'll\\'l'll. llHH'clt•J' 

( ·,.,.;Jiil. c•t•fl clynilrnisdJ•· n·ligieuz•·. clil' in cl ut l\e1npisch tlorp rt•t•tls t'!'ll 



srhool voor meisjes had :Jebouwd en terzake loch een ruime ondervrnding 

had opgerluan. Tot~n aan moeder Cecilia het henglijl nieuwf. van haar 

benoeming werd medegedeeld. verschePn er een brede, mslige glimlach op 

haar ret•rls getekend gelaal r~n zij knikte instE'mmend e11 dankbaar. hoewPI 

zij er zich tenvolle \'all hewust was, waarom men haar vanuil d~' Yerre 

1\emp~>n nuill' \Ïaandl~ren wilde overbrengen. 

De toestemming lot Je fusie. door l~ome n·rleend up 23 fel1ruari 1963, 

werd op 3 maart daarop aan de algemene O\'t'fsle van de congregatie h~>
ienrlgernaakt en nog dezelfde dag werd moeder Cecilia door haar on>rslen 

Ie Zomergem geïnsta:lleerd. Meteen werden de afdelingen van KapriJke en 

Beke \'dil hun moederklooster Ie Zomergem losgern.li:lkt en rechtstreeks 

onder hPt gezag ge;;teld van het huis der zusters Kindsheid .Jesu Ie GE'nl. 

OnmiddPilijk begonnen de onderhandeling(·n o\'er de ,·erkoop van de ge

bouwen \'iln het oude klooster en de wond waarop deze stonden. 

/.uslcr Sykie kwam naar Zomergem om er Je leiding Ie rwrrwn Yan 

het ouderlingeninstituut en in juli 1963 werden de leerkrachten aangeYuld 

door twee schoolzusters van dt' nieuwe congregatie. Alles werd in het 

werk gesldJ 0111 de eensgezindheid onder de zusters van dl' samen!!C

smolten congregaties te be\'ordt1'en, die Yoorla;m ~amen zouden rjn'rPn om. 

God Ier ere en len hate ,·an de Zomergemst· bt-,·olking. opvoedend en 

menslic\WIJd werk le n,rrichten Et•n apostt>lveld Yan et>rsle gehalte lag 

Yoor de zusters open en de situatie te Zonwrgem was rijp \'oor diepgaand!:' 

hervormingen. Dcmrom haddt~n de inwoners de fu:<ie rnet \'oldoening aan-

genomen. 

Op 8 juni l <)u-1 werd de Persic spadesleek ge~wven Yan een ontzaglijk 

W<'rk dil! I i en jaar in heslag zou ncnwn en I hans zijn \ oltooiinj:! het>ft lw
reikt. 

(),er dt~ houw van een nieuw klooslcrconrplt·:-. md kla~lokalen. hospi

laal e11 een heem \'oor mensr·n \'UJI de denlt· lt•t•flijrl. tull<'n w1j het in <'«'11 

<llldPrl' studie heLLen. 

Op 31 oktoiH'r 1 tJIJ(l Yl'rhuisden dt• zu~lt•rs \'iiiJ het oude kloo~lerge
houw IHiiiJ' hun nieuwr• \\'ooml aan de on·rkanl \'<111 d,· 1\nsteddreef. I lel 

was ePII grole ommekeer in hei stille lt'\'<'n \'HIJ <I<· nwesll'n \'HIJ lwn. tlie 

bijllil een halve eeuw r•n sommigen zt•lfs lnllg,•r. i11 dt• lwsle \'t'r:dnndlwu

rling in gr·nw<·nsrhnp hnrld,•n gdpefd l'll gewerkt. \'anurl hun nil'll\\' kunwr

lje I.LIIf~s rit· oYnLull. dal liJd lwldt•n· Y<'llslt-rs mei zijn gnud!!t'le gordijnen 

uilzicht gal op he! mul<' (.iehotl\\'. lwllht·n ;dj 'nuk en \Tit· llllHIIHkn lun).! 

nof.( naM rial \'t·rlrouwdt• l,edd \'nn hun \'ft><')!ert• thuis zitten kiikl'n <'11 

nil'mar1d zal ooi! kunnen f,!issr·n. wnl er in dt• <'<'11\0iltligt• hnrlt'll \'illl d\'tt• 

zir·lsllra\'l' klooslt·rhngen lweft !!''ftwnl. 
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En nochtans was de fusie ,·oor de zusters geen brumke confrontatie 

met dt· nieuwe :;tand van zaken. Reeds lang was men er zich in de con

gregatie van bewust. dat llilar glorietijd voorhij was en de leefbaarheid van 

de gemeenschap aan haar laatste ademtocht !oe was. Zij kon de tred niet 

meer bijhouden ,·an de eisen die het modern onderwijs en de wrzorging 

en de huis,·esling van ouderlingen en hulpbehoevenden sttc-Jden. 

De \'Prsmelting. hoe zij door sommige zusters of builenslaanders aan

,·ankelijk maar al te stroef werd aam·aard. was, zoals het ten andere na

dien on-n·loedig is gebleken. een echte weldaad geweest. zowel voor tie 

oude congregatie als voor allen die in hel geslicht verzorgd en onder

wezen worden. De tien jaren geschiedenis die volgden op de fusie van 

maart 1963 en bij de jubeh-iering van 20 oktober 1973 in het ,·olste licht 

werden geplaatst stijgen \'er boven alle afhrekende kritiek uil. 

Eindelijk werd met de sloping van het :)Ude geLouwencomplex een 

aanvang gemaakt en na weinig tijd bleef er Itiets anders meer van over 

dan een braakliggende woestenij. die in -17 bouwka,els werd verdeeld. 

ledc·r spoor. elke gelui~enis van een groot verleden werden in een 

lijd van twee weken door h"t geweld der afbraakmachines uitgewist. Enkel 

nog een schone herinnering zal te Zornergem, velt" genC'ralies lang. blijven 

voortle,·en. alleen omdat wij uit danlkbaarheid aan deze schone congre

gatie der Zusters van St Vincenlius a Paulo. deze hlc.dzijden hebben ge

~chreven. 

I' laurice RYCK.\ERT 
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Afschrift van de approbatie, op 16 mei 1814 door !vlaritius

Joannes-Magdalena de Broglie, bisschop \'an Gent aan de ver

eniging gegeven. 

MAURITIUS-JOANNES-I\1AGDALENA de BROGUE 

Door de bermharligheyd gods en de genade van den 

Heyligen Stoel. Bisschop van Gent 

Aen alle de gonne. die deze letteren zullen zien. lesen of hooren. 

segen en zaligheyd in den heere 

Deze regels. door den Eerweerden heer Jacobus Josephus \'ander 

Poorten, Pastor der Parochie van Sommergem. Dekenije \'an 0level. ons 

vooren gesteld. om door ons goedgekeurl ende voorgeschreven te worden 

aen de lesaemen levende susters van het gemcynle. aldaer nieulijks bijeen 

vergaederl. tol het opvoeden der kinders. bezonderlijk de aerme. in goede 

zeden en in de Chrislelijke Leeringe. lol welzijn van de Religie en staet. 

hebben wij goedgevonden de zelve door eenen onzer vicarissen generaal 

gezien en geexamineerl. lot bevestiginge \'an zoo eene nuttige sliglinge 

goed te keuren. zoo wij mils deze doen. Wij verklaeren te gelijk. dat onze 

meyninge niet en is. de zusters door de gezt>yde Regels te wrbinden op 

zonde. in het geval waer er andersins geene en is, niet min noglans be

geerig. dat zij die getrouwelijk onderhouden. op dat zij het eynde. het 

welke zij zig voorenstellen. zo \'eel te zekerder met gratie Gods mogen 

hekomen. 

Gegeven lot Cent. in ons bissrhoppelijk Paleys. ondPr hPt hand-teekPn 

der Vicarissen generaels onzer Risdoms en onZPII Zegt>l, henewns dt> 

legentekeninge van onzen secretaris dezen sPslhit>nden nwy achttit'nhondt>rl 

en veerthien. 
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Was geleekent A.C. Cot'thnls. vir.gen. 

F.A. 1\lnrtens. vir.gen. 

Door lwvd van zijtiP clourluchtigsle hoogweerdiglwyd 

P.F. Hcrnaert. secret. 
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LE\E'\SREGEL. DER CONGRETATIE OP 30 ;'-IEl 1814 DOOR \'ICARIS 
GENER:\.\L \'.\!\: HET BISDOl'l GENT 

Z.EH .. \l'IBRO~IUS C\ROLUS GOETHALS 
.\.\:'\ DE GEESTELIJKE DOCI-ffER~ Y.'\N liET GESCHICHT 0\'ER

H.-\NDIGD 

1:'\ DE NADI DES HEERE:\. REGEL \"OOR DE \'ERGAEDERINGE VAN 
GEESTELIJKE OOGTERS OPGEREGT BINNEN DE PAROCHIE Vi\0: 

SOl'IERGEH HISD0;'-1 GENT. 

I Capittel. 

\'an het Eynde van de \'ergaederinge. 

De Zusters zullen voor oogen hebben. dat zij onder deze vergae

deringe komen om buyten de bekommernissen en de periJkels van de 

\ \' erelel hunne Zaligheyd te bewerken en te betragten de volmaektheyd 

,·an het heylig Evangelie, en te saemen. dat de vergaederinge is opgeregt 

om school te houden voor de arme Kinders. om die op te kweeken in de 

goede zeden. en in de Christelijke Roomsche Catholijke leeringe, en om 

hun te leren werken. en alzoo eerlijk aen den kost te geraeken : alles tot 

meerder eere van Godt. onder de besch<'rminge van den heyligen Vincen

tlus à Paulo, die de vergaederinge gekosen heeft lot haeren bezonderen 

patroon. Om dit eynde te hereyken sullen de susters zich aen Godt ver

biml{:'n en toeygenen door de drij religieuse beloften. van gehoorzaemheycl. 

Luywrheyd en armoede. en van de liefde t' oefenen tol de nrme kinderen 

volgens den roep van dr· \Wgaederinge. dit is voiJ.!ens den staet daer Godt 

fu111 in gestelt heeft. 

I )p vr·rgaedr·ringe slaf'l onrler rlr· gchoorzaernheycl V<lll den hoog

wcerdigsten heer Bisschop van GPnl. f'll onrnirlrl<>llijk ondPr den Eerweer

d"'n heer Pastoor van rlr· Parorhi" als sijncn r"presr~ntanl. Pn zal wordPn 

lwslicrd door ecne oversic rli" zal gekozr·n worden door dt~ ~uster~. clie 

rfr·n ni.lf'fll mi hr·f,l,en van I' lOF DEl( ar.•n wir• zij vervolgens gehoorza<'m

heyrl en veel Eerl,icdighcyd zullen IH'wij~.r·n. 

11 Capillr·l. 

\'iln h..t ill'fl\'r·errl•·rl Viln nicllwe Zllskrs l'll 

van hel Novkiad. 

I)" I )oglcrs rlie zich korrll'n pn·sl'tllc•<•r•·rJ orn in .j,. v••r:.!a••cl•·ringP 

"''11\"c•<·rrl Ie worrl•·n. ZJJII•·rJ llilltwkr·uril! onrlr·rzoc·hl wnrrl•·rl of zij wtll'rlijk 

Jw~i..Jrf zijn mei rJ,.Il Cc•·~l Villl cl•· Vf'ri-(H•·rl•·ritlJ./1'. ,fHL is. orn uldnf'r Ie 
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komen leven in gehoorzaernheyd, Lol verloocheninge van hunnen eijgenen 

wille, in de verstervinge van hunne sinnen en genegendheden. of zij den 

Geest van oodmoedigheyd reeds eenigsins bezitten met bPtragtinge van 

zig daer in te volmaeken, en of zij bovendien alhier worden gedreven 

door den Geest van Liefde om dienst te doen en te helpen de arme kinders. 

en of zij daer toe de noodige lwkwaemheyd hebben. 

Aengaende het tijdt>lijke moelen zij voorzien zijn \'an twintig hem

dens, en teminsten sesthien mutsen. een zwart kleed. hedde. sargien. hoofd

puim en kussens, een drij paer laekens, en voorders het gene dPn Eer

weerden heer Pastor, met de f'.1oeder Overste noodzaekelijk zoude vinden. 

daer bij te voegen. 

Zij zullen aemeerd worden door den heer Pastor. gesaementlijk met 

de f'.loeder Overste. 

Als' er cene Oogter zal ingekomen zijn, zal haer naer het verloop van 

thien of twaelf dagen, dag gesteld worden lol het lwginnen van haer ~o

viciaet, naer zig daer toe bevreyd le hebben door rlrij dagen geestelijke 

exeroitie, dit zal geschieden door den eerwee1den Pastor in hunne bid

plaetse, ten bijweze van geheel het gemeynle, met eene geestelijke aen

spraeke. Aenmerkende dat het Noviciael maer geschi~:>t naer drij volle 

rnaend en. 

Het Noviciael zal elueren een geheel volle jaer, geduerende het zeh-e. 

zal de Moeder of de novilie l'h'esterPsse als'er eene zoude zijn. zorge 

hebben van de No vit i en te leren in de Regels t'n gt>hruyken van het huys. 

in de verloocheningen en in de verstervingen ,olgens haert'll roep. inHlH'fs 

ha er lwproeven of zij clt>n Cl'est \'l\11 de wrgaech·ringe heeft. en wel be

:t'Ofld('rlijk letten of zij vreedzaem is. Nu<'r het verloop van thien lllitenden 

van hel Novitiae! zal de Nm·itie gevoysd worden door alle de geprofeste 

zusters. f'.1ijnhe<:>r cl<-n Pastor zal de \'oyzen konwn afnenwn en in geval 

\'aJl gelijke voyztn. zal hij clt·n cloorslug ge\'t'll. 

111 Cnpiltel. 

Van het Profes. 

\'oor het Proft•s zal cle Novil i<' e!'ll g<·esl<'lijk \'t'rtrt•k doen \'i\11 acht 

dagen, c11 geduerendl' het zelw· eene generade bieglc sprekl'n. Üp den 

dag van haer Proft•s znl zij 's morgt'ns lol dt· hcylige Communit' g;wn. lll'l 
Profes zal J.!<'schit·cl<'n in de Hiclplnctse \'Hil IH'l gt'IIH'ynte tl'll hijwezen 

vun nlle clt· l':uslcrs. voor den Eerwt•!'rdt·ll heer Pnstor, clie <'t•ne ll<'llSpnH·h· 

ofte S<'rJnoc•n ZHI dot·n. 'sNoencns zcd'r 11og vri<'IHl 11og it'lllnJHl nnclt•rs Ier 

lai'PI <wnvc<·rcl wordt•n, lwt l'ormulkr V<lll IH'l Proft•s '1111 zijn in t!t''l<'r 

voege11 : Ik. Zuster N. lwlo,·t· H<'Jl Codt nln111glig. H<'ll dl'll lu·y]igt• I' lngt'l 
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Pn Î' lof'dpr Gods Î' !aria pn aPn dt>n heyligen VincPntius à Paulo, aen den 

hoogwPNdigstPn ht>er Bischop van Gent en zijne wPttigP opvolgers. Pil aen 

l 1 Epm·eerdigPn hePr Pastor als onzen gPPstelijken DirectPur. door hem 

apn ons gegP\'Pll. Pn apn l 1 ]\ lot>dt>r N .. gehoorzaemhPyd. ook armoPde en 

zuy,·erht>yd. at>n oudt> en zieke menschen en aen de arme kinders, hulpe. 

gedit>nsligheyd te be\\ijzen volgens het insigt van den Regel dezer ver

gat>deringe. gt>duerende mijn leven lang. 

1\' C apittel. 

\'an het kiezen der Overste en haere Plicht. 

Oe overste zal gekozen worden hij meerderht>yd van stemmen door 

alle de geprofeste zusters. 

Op den dag van de keuze zullen alle de zusters 'smorgens ter heylige 

communie gaen. en de ]\ Iisse hooren om de gratie van dPn heyligen Ge0st 

lt> ontf angen. 

Zij zullen hun wel wagten voor de keus. cenige cabaliPn te maeken, 

of aen elkanderen kenhaer te rnaeken wie zij kiezen zullen : maer iPder

een zal die kiezen wie hun dunkt voor Godt en hunne Conscientie de be

kwaemste te zijn om het Gemeynte wel te bestieren. 

Oen tijd van Overheyd zal zijn \'oor drij jaerPn. 

Oen heer speciat>l gedPputeerd door den ferweerdigsten heer Bis

schop. zal den keus komen presideeren. eerst en vooral al een vermaen 

doen over het belang \'an eenP goede overste te kiezen. en elP pligt van de 

Zusters van hier in af te leggen alle partijcligheycl en onbehoorlijke affec

tie: \'OordPrs IPzPn den \'eni Creator: in geval van gelijkheyd van stem

men zal hij vermogen den doorslag te geven. 

t lij zal de nit·uwe overste in ProfPssie stellen met haer te gevPn de 

~leutels Viln het hny5. haer in het kort vermaenencle over haere plicht. 

Allel de Zusters wllt·n v«·rn ieuwen d 'eene arhter cl' andere op hunne 

knien. de ovPrste zillt·nriP, de helofte van j!ehoorza<·mht·yd. haer dan 

omhPizende. 

I )e gekozr'Tl overste zal w<~l oplc~tll'n. van zig hoven dP ancien• zusters 

niet Ie VPrhcffcn. mar·r inlr~genclt·PI zig zoo \'f'l'l Ie rnePr vproolmoPcligen 

als dat zij Zl"liJ VPPI Ie m1•<•r ~.tratien van noode h«·eft om ha1·r ampt w«·l l<' 

fwklel'dm. Zij zal zig IPn opzigle van ,J,. zusters altijd draPgen mPt veel 

Lidde, rniuz<wrnhey(l en lwzorj.!l zijn orn orlfiPr de zusiNs rwys en vrPde 

en e«'nrlrnl!lil.lheyd I<' howiPu. I~J\'I'n al moPt zij in(lngliJ! zijn haPre he

zond«·r-;le pligl Ie z.iju d1· R~'l.l''ls Ie clo1·n onderhoudm met zagtmo«'cliJ!

hcyd en voor zoovt·PI not,rlig rnel klo«'krnoPdigheyrl. op clat'Pr l!e«'ne ver-
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slapping kome, waerover zij aen Godt en aen den Eerweerdigsten heer 

Bisschop zal verantwoordelijk zijn. 

Zij zal alle jaeren aPn den Eerweerden heer pastor rekeninge geven 

van het lijdelijk. zij zal d'officien en de ht>dieningen van het gemeynte 

vergeven. als ook de schoolmeesteressPn aenstellen en die veranderen, 

zonder parlijdigheyd, volgens ieders bekwaamheid, en zoo het nut van de 

vergaederinge zal vereysschen. Onder haere pliglen zal zij erkennen zor11e 

te hebben en eene moedt>rlijke genegenclheyd toonen voor kranke en de 

zieke. 

V Capiltel. 

Van de drij Religieuse beloften Pn \'an 

de vierde die den Regel der vergaederinge daer 

hij voegt. 

lo De gehoorzaemheyd volgens d'uytspraeke \'an het heylig Schrift 

is heter als eenen slagtoffer : zij lwgrijpl de verloocheninge, die volgens 

het lleyl ig Evangelie cl' Perste conditie is om fhcipel te mogen worden \'an 

onze heminden Zaligmaeker : zij is volgens de leeringe van de heylige 

i'1oeder Theresia den kraghtigsten middel om zijne passien en kwaede 

genegend'heden te o\·erwinnen, en den zekPrslen weg om in het korste Ie 

komen lol eene hooge volmaektheyd. ja men mag zeggen dat alles bestaet 

in de gehoorzaemheyd. dusdanig dat het Profes van de BenPdictinen al

leenelijk hesfond in eene lwlofle. Pn die van gehoorzaemhPyd. 

I )e zusters zijn dan \'t~rpligl en mopfen hun uylersle hesle doPn om 

dezP belofte wel Ie \'olbrengen. Zij wllen in elP persoon van hunne ÜvPr

heyd Codt aenzien. vlijliglijk gehoorzaernen. en als blindelings zonder 

tegensprekm ofte elP rt'drn Ie ondt'rzoPken, hezondt>rlijk als zij in officien 

gesteld of V<'ramlerrl worflf'l1. als hun iets gcwcygt>rl of opgeleyd wordt. 

I )en gt•es-1 van gchoorzaPmhr-·yd moPt hun P\'l'n lwwegen om nmiwkeurig

lijk I 'agl<'rvolgenen zig Ie schikken lliH'r Rilt· dt> I~Pgels Pn de gehmyken 

van lwt. huys : Hlzoo <H'nziendt• \'nn lwt PPrsiP IP<'kPn dat 's morgen~ ge

gt>ven wordt om op I<' slat>n lol lwt IP!sl<' om lol dt' mslt' Ie gnPn. nis alle

gut'dPr le<'kens van de gPhoorzaemh<·yd. IHH'r het t'Xt'mJwl van dt> oude 

rluysenaar~. die. als IH·I l<'eken van gehoorznt•mlwyd gt'J!!'\'t'n wiN<!. ml'l 

dusdaPnige ''/ijlight•yd daer n<wr luy~lerden. dat zij ctP lt>t!Pr. die zij Iw· 
gonst haddt•n op het papin lP stdiPn. niet zouden voltrokkrn ht•hlll'n. 

I )e zusiPrs zijn \'Prpligt voor hunrw 0\'l·rhPycl l.i<'fclt> lP lwhhpn t'll 

hat>r respect <'n eerhiP<Iigheycl lP lwwijzt•n. 7ij zullt>n hun wngl<'n tmdt•r 

t-lkan<l<·ren legen hunne OvPTslt• l<' lllllrnlllrt;rt•n. hnt'rt•n hnndt·l Ie lw

knil>ht·IPn. oft(' op \\'t•lkt> wiji'<' lwt zolldt• mnj.!<'n \\t'i't'll t>lknntlt•rt•n lt• 



dienen lot slronkelsteen. Zien zij in d'overheyd als omringt met krankheyd 

gt>lijk andere eenige faute of onmlmaektheyd. zij zullen die dekken met 

den mantel van Lit>fde in oogmoedigheyd en stilzwijgentheyd. 

De zusters zullen 's morgens en 's avonds a en 0loeder Overste de 

Benedictie vraegen. 

2" De belofte van aermoede verpligt hun van niets Ie- gebruyken äls 

eygen. zonder oorlof van crOverste. als zij iets ontfangen van hunne 

\Tienden. of van wie het zij, zij zulle.n het getrouwelijk over geven a en 

~loeder Overste. ook zonder haeren oorlof en zullen zij niets 't zij van het 

geene dient tot hun gebruyk. 't zij van 't geene toebehoort aen het ge

meynle. mogen uytge\·en. ls't dat eene z.usler eene jaerlijkse rente heeft. 

ofte andersints eenig inkomen. dit zal gegevm worden aen d'overste ten 

behoede van 't Geme~te. 

Deze belofte en= den geest van aermoede moet hun bewegen om 

altijd content _te zijn met den kost klederen "n onderhoud. die hun van 

de Overste wort loegeschikt. ja. veel eer zig vergenoegende in een aerm en 

Wf\\'orpen leven, als wel in een gemakkelijk en voldoende leven volgens 

de wereld. voor oogen hebbende het exempel van onzen Beminden Zalig

maeker en de groote vergeldinge die hij helooft heeft voor die arm van 

geest zijn. 

-3" De helofte van zuyverheyd behelst eene volmaektheyd hoog ver

heven in het Evangelie door den gebenedijden mond van onzen heer .lesus 

Christus. _De J'vlaegden wierden vergeleken met de Engelen Gods. i'1aer 

hoe weerdiger en meer verheven deze deugd is. hoe meer dat de zusters 

zullt>n nauwkeuriglijk letten om die ongesrhonden tl' lwwat'fen. Zij zullen 

Jesus Christus aenzien als hunnen geestelijken Rruydeg(Jm : zij zullen op 

hunne hoede zijn tPgen de lenlatien van flen algemeynen vijand. die arg

listig is, en. alle dP\'Oirf'n aenwend om thri'itelijke i\1aegdm lot loeslem

minge en lol val te hrenge:-1. 7ij zullen bezonderlijk hunne oogen hewaren. 

die als de vensters zijn langs waer hij gemeynelijk in de ziele komt. Ook 

wel letten op de affectPn en de genegendhe(len van hun herlt>, die niet 

laeten vallen op eenig schepst{ wie het zol((le mogen zijn. maPr geheel 

hun herte schikken en toewijden <H'TI .lesm thrislus. 

·1'' I )e vierflf' h<"lofte van fiP arme kinflPrPn lwhulpzaPm tP zijn, zullen 

d1· :~uslers volflff·ngen rnc•l het arnpl van schoolrnt•crslerPsse te volhrengen 

ofte anrlf'fP godsdicnslighPycl Ie dof'n vol!,!cns clnt hun vnn dl' O\'Nsl.e znl 

wonlr·n opgelt·ycl. /.ij zullt•n in het gcrwrac·l. volgr·ns de J.!f'PSI van hunnen 

fJalrnon rlc·r1 h··yligen Vinrt•ntius i1 l'aulo. voor rl'armf' mf'nschcn veel 

l.ïefrJ,. 1'11 !,!enegcnrlheyrl lragiPrr 11- lwl,lwn, clog IH·zorHic•rlijk voor fiP arnw 

kindr·rs. hun lt·~>rcn f'n ondc·rwij:~c·n rr~c·l vlijli1 . .dwycl <'ll VPt•l vc·rcltdcli!,!llC'yrl. 

rnct :lill[lrnrwclii!IH'yrl llf'ri•[H'Il 1'11 \'l'r(,,.lc·rc·n IJllilliP rill!lt•Jl ('IJ l.!t•lrrf•kf'll. clt• 
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kindt>rs mei een woord hehandelPn mPl liefde Pn genegt>ndheyd, naPr het 

voorbeeld van .lesus Chrisl11s onzPn 7.aligmaeker. diP, zoo het EvangPlie 

meld. de kleyne kinelPren tot zig liet komen. hun zegendt> en teekens \'an 

Liefde bewees; zij zullen dan altijd met'er herten bereyd zijn van alle 

dmdanige werken van Liefde I' oeffen en als zij van d'overheyd daer toe 

geschikt worden. 

VI Ca pit tel. 

\'an de LiPfde en F.endragtigheyfl. 

OnzPn heminden 7.aligmaeker . .lesus Christus gelwnedijd. heeft de 

Liefde en Eendragtigheyd ondt>r elkandpren in hPt heylig Evangelie be

wnderlijk bevolen in het laelsle sermoen dat hij aan zijne Apostelen ge

daen heeft in hPt laat<>lc AvondmaPI om aldus zoo \'PM Ie mPPr op het 

gemoPd van zijne AposteiPn indrukkingc lP dopn. t-rhaPide hij hun tot 

drijmael toe dat zij elkandpren zouden lwmirmcn : dit i;; mijn gPhorl. n•ydt> 

hij hun. als epnen leerherligen vadPr stervpnctp zoude zeggPn aen zijne 

kinderen. dit is mijn gehod. dit hewel ik U dat gij t>lkandPren bemind 

~elijk ik l' hemind hehhe. 

De GPmeynlens daN df'ze I .iPfdp Pn eendragligheyd plapl.;e heeft. 

zijn een aflwf'ldsel van het lf'vPn in rlf'n hemel. daf'r inlegPndPPI als'r ge

l:rPk is van Eendragligheycl is hPt een nldPrdropf.;lf' IPwn. 

De 7.usters zullt>n dan lt>r hoogsten Ier herle ht>hhen. iPdereen van 

zijnen kant. riPm zoPle en af'ngenaPmP Ef'ndragtigheyd <H'n rtf' \' ergat:>

dcringe te lwzorgen. lij zullen Elkanclerf'n lwminnen. it>dPreen nwt zijne 

gt>hrPken. voor oogen hehhendt> hunnP t>ygene onvolmaPkthedf'n. dunken

elP clat de volmaekiP in rtf·n hemPI zijn : en \'Pn·olgPm nwl \'erdulrlig-he\'CI 

VPrdraPgen een nnders humeur <'n mnniPr \'iln doPrl. O\'t•qwyzendt> dat is 't 

zaPken zij claPr ids door IC' lijdPn ht·hhen. dt• andPrt> in~gt~lijks al dikwijl~ 
iPis mMlen lijclf'n van hunrwn kant. lij wllt>n t•lkarHit>rt>n \'all 1\rankhPdPn 

\'oorkornen. t•n J.wlijk in hC't Lichnt•m 't C'C'Il litl ·- 't rs tiP gt'li;kenisst' van 

clf'n Àpos!f'l Patrllls .....- at•n hf'l nnclt>r gPPrH' pijnC' at>n Pn doP!. zoo 71lllt>n 

zij als goPrl<' I .ïdrnat>lt•n van lwi gcPslC'Iijk l.irhnPm \'ill1 .lt>.;us Chrislus Pn 

als ZI!SIPfS \'i\ll Jlf't Zl',\'1' J.!!'ll1f')'lliC'. op hel altlt•rzorgvulcligs-le lrnglt>l\ \'l\11 

ri'PC'n aPn cl'anciPrt• noyl dt> alciPrmimiC' pijrwlijkheytl oftp IJP\'nt>lidwyd 

aen IC' rlo,~n. /ij mot>len zig wachten \'i\11 lwzondt•rf' VriPnrlschappt•n oftt• 

01nl'!srhappPn diC' dikwils oorznt>ke gt'\'t'l\ nt•n opsprnt>kP t'll pnrlijdig

heycl : zij wllPn nit•l min op hunrw hot•dp zijn lPgPil nllt• jnlou~iC' PI\ nfjol1-

~ligheycl. maPr iniPg<'miPt•l !.!!'lijk clt>n :\poslt•l 7C'j.!'l : zitJ \'t•rlwugt'l1 o\W 

llC't gPitrk van t'C'll nnciPT. zig vt>rhlijdt•n nwl tlit> h]ijdt> is. t•n 711.! lt1!t'll ht•

tlrtH'\'f'll nwl diP clroP\'f' is: l'ij 7rrllt•n ook rt•kC'nt'n grnotelijks IP).!t'll tlt• lit•ftlt• 



lP zijn. Pikanderen te kennen te geven hun wrclriel of misnoegen. ·want 

al zoo d 'eene zoude a en d 'andt>re dienen tot verergern isse en hun walginge 

doen krijgen van hunnen slaet. Pn zal d'eene zuster niet verrnaeken of cor

rigeeren de andere. d'eene zig niet lwmoeyen met het werk of met d'of_ 

ficie van d 'anderen. die dewt·lke geen schoolnwer~teressen enzijn. en zul

len zig niet aentrekken helgeene de schoole raekl. dat iedereen zig bezig 

houde met zijn eygen plicht. en zij zal werk en bekommernisse genoeg 

hebben. ls't bij aldien noglans dat eene zusler gedreven door den Geest 

Gods i eb zoude \'inden te kannen wrhete~t worden. bezonderlijk als het 

iets merkelijk is. zij zal in dt>n geest van ootmoedigheyd en onderwerpinge 

ciaervan mogen spreken aen cl'cn·Prheycl. 

Zij zullen hun wrmeyden van onder elkanderen te spreken van een 

anders gebreken en \'eel meer aen een ander over te zeggen wat men van 

hun gezeyd heeft. waer door gemeynelijk de Liefde gebroken won! en reden 

gewn \'an afkeer. twist en twePdrag.t, het geene altijd zonde is, zelfs wan

neer hel gebeurt aleenelijk uyt ligtigheyd en om·oorzigti~rheyd : maer als 

geschied met een kwaed gemoed. in de heylige schrifture genoemd word 

ePne ahaminatie (\' erdoeking) in cl'oogen van Godt. en waervan de 

Apostel zegt dat de oorblaezers ofte vredebrekers in het Rijk der hemelen 

niet zullen komen. 

Als het bij ongeluk zoude geschieden clat eene zuster aen d'andere 

door woorden. manier van doen. of andersins eenige pijnelijke droefheyd 

of ongt>lijk zoude aendoen. zal zij seffens excusie of vergiffenis vraegen. 

met te Zt'ggen : Zuster 't is mijn schuld. en de andere zalhet haer uyt'er 

herten verge\·en zonder woPging en voorciPrs in eenig discours te ln•dpn of 

l!e\'OPiighPyd te toonPn. 

In het a.lgemeyne mrwlen riP zusters hier indagtig zijn clt> vermaeninge 

die den heyligen Geest ge1·ft aen alle 1'1ensrhen : En lael riP zonne niet 

ond('rgäl'n ovPr uwe gramschap. Zon vel'l te meer zullt•n zij dan lwzorgt 

ziJn voor allel'r zij z.ig tol ruste hegf•Vf'll, sliplelijk Pil op het aldt>rslrl'ngsiP 

af Ie lpggf'rl. allr• kwaPdheyd VHfl gpffi()('(l. afgc·keerllhc>ycl or pijnelijkhc>yfl. 

BiJ 111• Lidrlr· tol 1·lkanrlr·n·n zullf'n zij voPgen zekN rPspeel r·n Eer

IJic>rlighcyrl. d 'ePnc rl' an1ll'rr· ;wnsprekr·nclr• Zl'lf s in rrcrPat ic>n. altijd noPmen 

met dr· n<wm van /.usl1·r. nooyl nncl<'f l'lkanrlt·rr·n uylgestort zijn in hunne 

rn<HIÎI·rt·n van rlcwn. rnaN allijrl lfiPI ,.,.,.J :tPr·f..dHtPrhryfl voor oo~en ht·hhen

rlf• 1la1 zij allt· Bruy1li·IJ van Chrisl11s zijn f'll ovr•rnl zijn in fl(• !f'~enwnonli~

lwyrl van Corl! "" van :tijrw lwyli~1· l·~n~Pit·n. 
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VIl Capittel. 

Van verscheyde oeffeningen van Codvmr!li~heyd. 

1" Alle de zusters wil en bieglen aen een en dm zeiven biegtvader, 

die zal zijn den Paslor van de Parochie te zaemen hunnen GeestPhjken 

Directeur. Zij zullen aen niemand anders mogen hieglen. ten zij met oorlof 

van l\1oeder Overste. die deze niet zal geven tenzij om grootste redenen : 

nog I ans om hun vrijgeyd van Conscientie te ~:wven. eveneens gelijk eertijds 

hadden de ClooS>Ierlingen. wllen zij hebhen eenen extraordinairen Biegt

vader. die zal komen hunne biegte hooren viermael 's jaers. binnen de vier 

quaiertemper weeken. Dezen exstraordinairen hiegtvader zal hun gegeven 

worden van hel Bisdom. 

2" ZiJ zullen tol de heylige communie gaen op dP Zondagen en de 

Donderdagen en zonder verminderingl' van die lwee dagen. op de fePst

dagen en afgestelde heyligdagen. leder wster zal ook lot de heylige com

munie gaan mogen op den jaerlijkschen dag van haer profes. 

Als iemant redens meent Ie hebhen om \'éH1 c-l'heylige communie te 

blijven, zal zij daPr preabel moelen kennisse van gewn a en :-.loeder 

Overste. Niemand Pn zal vermogen boven de gestelde dagm tot de heyhge 

Communie te gaen, len zij mei expressen oorlof van den E.em·eerdPn heer 

Directeur. en voorgaPndelijk daer van kennisse te geven aen ;-..loPdt>r 

Q,·erste. 

3" Zii zullen dagelijks in het gPmeynte lezen het kiPyn officie van 

(Jnze Lieve \'rouwe \'olgens de \'erdelinge die in hel capiltel van de ver

deelinge van den dag zal wordt>n angewezPn. Oe ZusiNs om rPden belet 

van aldaer tegenwoordig Ie zijn. t'n moelen hel getijde niel inhaelen. Zij 

wllen voorders mei \'urigheyd en godwugligheycl oeffenen de verscheycle 

werkt·n van Godsdiensligheyd die in het zph·e orcler van ctt'n clag wordpn 

vooren geschreven. 

4" Zij wllen aiiP jaerPn t•en gerslPlijk \Wtrek doen van drij daegen 

op dPn lijd dal de O\'Prstr dit zal schikb·Il. en gt'ZIUnt'ntlijk allt> jaeren 

hunne beloften vernieuw<'n voor den Eerwe<'t'dt•n heer OirPdt•ur op dPn 

fPt>slclag van hunnen Patroon den heyligen \'incPntius à Paulo. nwt ont

houdinge van de ~roolsle slac'velijklwd<•n. 

5" De wslcrs wil en lraf.!lPn een<> lePriPrt' I )<'\'OtiP Ie lwhl)('n tol hd 

éH•nhiclclelijk herle van onzen Lie\'<'11 I lePT .lews C'hri~lus, dt•\'olk tliP lllt'n 

gndvrugti[.!!ijk mng geloo\'Pil, .fpzus zelvt> ilf'll PC'IlP godvruglig<' zielt• \'t>rtlpt'n

haPrl lP hebhen orn in dt•ze lnalslt> lijdt•n de IH'rlf'n \'fin clt• flom\'P chrisle

nen op te wekken lol zijne I ,it>fciP. Zij mogen \'ll$lt•lijk lwlrnu\\'Pil dal dt'i't' 

riPvol ie \'PPI zegen zal lot'hrt•nj.!Pn zon mw cl<' \'t•rj.!nt•clt•riiH!P in hPt nlgt>

rneyn. als 0\'N iclt•r ZIISI<'r in ht•l hiznnclt•r. 
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Tot dt>zt>n eyndt> wllen zij lweemael daags getrouwelijk lraglen Ie 

doen de vprzogte oeffeningen in het aenhicldelijk herte, dpszelfs jaerlijksen 

fpestda~ godvmgtiglijk vieren. dien dag gaen tot de heylige communie. ook 

alle eerste wijdagen Yan ieder rnaend zal het communiedag zijn tot erst<:>l

linge vohwns het inzigt van dPze devotie. 

\'111 Capittel. 

\' an d'oeffeningen van Penitentie en Versten·ingen. 

1" De zusters zullen vasten alle vrijdagen van het jaer en de \V oens

clagen \'an den Adwnt. alsook den dag voor dPn feestdag van den heyligen 

\ 'incentius à Paulo. alle de \ \' oenselagen van het jaer is het abstinentie, 

gedurende den grooten Yasten \'an de heylige Kerke zullen zij mogen schik

ken na er de \'asten Bulle \'an het Bisdom. 

2" Buyten de maeltijden of buyten den Rifter en mogen zij nooyt 

iet nemen ten zij om hezondere redens en noodzaekelijkheyd en dit nooyt 

zonder oorlof \'an de Q,·erste. Zij zullen zig in den Geest van Penitent ie 

wrgenoegen mel eene geringste tafel. en in den zeiven Geest lijden alle 

de ongemakken en lastigheden van hunnen staet. 

3" Zij zullen nauwkeuriglijk het silentie onderhouden. dat in het Ca

pitte! dPr vercleelinge des lijels is voorgeschreven. en zeer strengelijk het 

groot silentie. te weten van 's avonds naer het avondgelwel tot rles anderen

daegs naer het l·ijndigen van de prieren. 

Boven het silentie of stilzwijgendheyd. in het gemelde capittel neer

aeschreven. zal het altijd silenlie zijn in de Bidplaetse. ook op de Dormster 

of slaepplaetse. slaep-kamer. De zusters en zullen ook niet mogen spreken 

met de vreemdt>linaf•n die in huys zijn. tenzij met oorlof van d'Overste. 

4" De zusters en zullen nooyt mogen uytgaen om imam! te bezoeken 

wie het ook zij. en nie\'t·r,; gaf'n zieke dienen hij wie het zij. 

;\IJ,. wt·kcn 's vrijrlags naer tlr'n l'rimt•n wl I'T rapiiiPI gchout!Pn 

\\'IJrdt·n lol Vl·rfwtPrr·n 1lt·r faulen legen ,J,.n l~cgPI. Allf' de :111stPrs rl'cC'ne 

arglt·r cl'anrll'rC'. ;.orrllr·n in het mirlrlt·n rlf'T Birlplaelse voor d'OvPrsle ood

ffiiH'cliglijk r·n n·glzinnig lwlijrlr·n 1J,. fouten. clic zij l!eclucrr·nrlP dl' WC'ke 

lwa<wn h•·cft legen rJ,.rt 1~ .. ~~·1 Pil ;.oil-! o()(lmOf·llif.!)ijk onclPrwerpen nt•n <f,! 
rwnrl1·nlit· dil' h<wr zal wortl•·rt opj!t•lt•ycl : t•rt tlt• prorlmnalil' zal men w .. J 

(J( til' -rij(,, J rl ,. rt. 
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De novitien en zullt-n in het Capittel niet tegenwoordig zijn, maer zij 

wllen de helijdenisse hunner fouiPn legen dPn Regel doen aen dt- novitie 

l\1eerstere~sP. J'vloedt-r overste zal de laelsle haere srhuld heleyden ; niet 

met eeni[.l(; particuliere fouten die zij zoude konnen gt-daen hPhhen, maer 

in het generat-I lwleydenciP haere onverslorvP.nclheden, om·olmaektheden 

etc ... Zij zal aen idPr zuster opleggen penilentien volgens dat zij het zal 

verdiend hebhen en voorders apn ieler een of in het algf'meyn vermaeningen, 

aenwakkPringen en opwekkingf'n doen, die zij zal geraf'dzaem of noodig 

oordePI en. 

\' an hel gelrouwig onderhouden van het Ca pittel zal voor een groot 

deel afhangen de volherdinge of de duersaemheyd van de reguliere obst>r

vatien of onderhoudinge van den Regel. De ondPrvindinge heeft dit ge

IPE'rd : ook hebhen de insleiders der Religieuse Gemeynten met veel sorge 

het Ca pittel voorgeschreven en aenlwvolen. I' loedPr OvPrste zal dan zor

gen dat het wel onderhouden worcl. en wel naementlijk dat de zu~ters 
geene belijdenisse doen in het generaf{ maer van hunne fouten in het 

particulier. 

De penHentien die zij zal opleggen zullen bestaen in het lezen van 

eenige gebeden. in een kruisgebed. 't zij in de hidplaelse of in den Rifter. 

wrgiffenisse te vraegen in het publiek over de verergernisse. onder den 

rifter te eten op den wond. ja ook Ie water en Ie brood. cle \'Oe ten te 

kussen van de zusters en diergelijh \'erstf'fvingen en \'erooclmoedingen rtit 

alles met discretie en voorzigtigheyd. 

Zij moet niet wagten tot cl en dag van het ('a pi tiPI om PenigP cor

rectie Ie doen. ofte penitenliP op te leggen. maPr \'Prmag rtit te doen zonder 

uylstel. als het gegf'\·en schanrtm·l dit zoudf' \'ert>yssPn : in Z\\·nerP ge\·ailt>n 

of anderzins nis zij in Penige verlegenheyd is. zal zij den heer Oirt>clt'ur 

te raede gaen. 

Alle drij jac·r epnige dngen voor den Kf'us der 0\'Prslt'. zal er et'nen 

speciael ~edeputeerden van den Eerweerdigs!C'n hePr Risschop ef'ne 

geestelijke visite doen. ider wster in het partintlier hooren ~preken of er in 

de observantie van den regel eenige \'f'rslappin~Je i~ gekomen. en of Pr in 

Penige poinclen verlwtering<' n101,t konwn. llij zal in zijne npn;;praf'kf' nm'r 

clPn keus de zusters dies ncngaPnciP d<' nnndig<' i\!:'11\\'Rkkering<'n ctoPn t'n 

clr nieuwe overste in het pnrtkuliPr dnPr 0\'<'1' \'t'rrnnt'nPn. 

X C'npitt<{ 

I )t•g, morgens zull!'n de zmters opstncn in dt•n Sonwr IPn \'iN 111'1'11, 

in dPn \\'inter tm \'ij[ urPn. Op lwt f.!<'I!P\'t•n tekPn :tullt>n :tij zi).! vlijli):!lijk 

nprr•gtt•n Pn hun PPrsiP g<'clal!t il<'ll Codt l!<'\'t'l1. liPt qunrl tliwr llllt'r lwgint 
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het morgengebed Pn de meditdtie zal elueren eene halfure, die geeyndigd 

zijnde zal men lesen de primen van het geteyde van onze lieve Vrouwe. 

daer naer gaet men in slilzwijgendheyd naer het werk tot het kleppen van 

d'eerste misse. die. geeyndigd zijnde. naer eene korte dankzegginge komen 

zij naer huys. alle gezaementlijk in stilzwijgendheyd, op welke maniere 

zij ook naer de Kerke zullen komen. 't huys gekomen zijnde. zullen zij de 

tertien lesen, opschikken hunne bedstede ende klederen. op dat allls in goed 

order zij. 

Daer naer den ontbijt. onder het lesen van eenen godvrugtigen boek, 

bezonderlijk van Thomas à Kempis. Daer naer gaet ieler naer zijn werk en 

de schoolmeesteressen naer de schoole tot quart voor twaelf uren. Binnen 

den voormiddag een alfure stilzwijgendheyd met de kinders en eene alfure 

leeringe. 

De zusters die op de schoole niet en zijn moeten eene geheele ure 

Silentie houden en een quartier geestelijke belesinge doen. Te negen ure 

zal een ieler indagtig zijn d 'oeffen in gen lol het heylig her te. l-Iet quarl voor 

twaalf uren de sexten in de Bidplaetse. den Angelus en het onderzoek der 

conscienlie. 

Ten twaelf uren aen tafel in stilzwijgendheyd onder het lesen van 

godvruchtige boeken. 

Ten een ure naer de Bidplaetse om nonen te lesen, daer naer geeft 

men de kinders !esse. de andere zusters naer hun werk. 

Ten twee uren de Vespers. da,·r naer ieder naer zijn werk. 

Ten vier uren de Completen in de Bidplaetse en aenbiddinge van 

het heylig herte. Een alf ure stilzwijgentheyd met de kinders op de schoole 

gelijk 's morgens. eene alf ure Christelijke lecringe en een quartiern't zij 

smorgens. 't zij naer middags cene godvrugtige vermaeninge op de ver

beteringe der seden in de kinders. Voor de zusters die op de schoole niet 

en zijn. is het eene geheele ure silenlie f'fl een quarlier geestelijke lezinge. 

Als t>r eene zuster le la,·L komt. 't zij in de rifter. 't zij in de bid

plaeLo;e, zal zij blijven staen lot dat cle overste haer teken geve om naPr 

hat~r plaf'lse Ie gaen. 

Ook zal t·r niemand vcrmogen uyl cJ,. Bi,JplaetsP te gaen of als zij 

icv•~rs tcz;wrncn zijll. zondt·r <u·n d,~ ov1·rsle of die hacrP plaPtse heklet•fl 

lPekcn 11~ gcv1·n. 

Ten s•·ven •w·n w·n taf',.! in stilzwijJ.!CIHihcycl ondt·r lwt lcsen van 

gcwck l,cwkcn. Nac·r tafel gacn cl•· zusters II<H'f ,1,. hiclpluf'l~v hunne clank

i'CI.!I!Îilf.(C dcwn en clac·r nuc·r J,·z•·n ZIJ cl,. :--letten ,.,. Lauden tcJ.,!CII des an

cJ,.rdags. Van cla,.r na•·r hun w•·rk of' icl,.rs l>ezialwcl,·n. Tl'll neacn urt•JI in 

cJ,.II Snrrwr cr1 ten 11cr._:cn urc11 en alf in cJ,.,. Winll'r j.!ilf'll zij nu<•r dt• !,id-
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plaetse om gesaementlijk het avond-gebed te doen, en daer naer te hooren 

voorlesen de pointjes van de medidatie, voor des anderendags morgens

waer naer zij den psalme Miserere lezen, plat ter aerde, en gevolgens gaet 

men naer de ruste, in groot silenlie lol 's andPrdags naer de Primen. 

XI Capiltel. 

\' an het Weg ga en of wegzenden der Zusters. 

Al is't dat de beloften die de zusters doen in hun Profes alleenelijk 

zijn voor den lijd dat zij in het gemeynle zullen zijn. zij moelen noglansl 

hun laeten voorenstaen, dat zij zonder goede en genoegzaeme redens het 

niet mogen verlaeten zonder aen hel zelve zeker ongelijk aen le doen, en 

cene groote ongelrouwigheyd le begaen aen Godt, die hun met liefde en 

bermherligheyd lol dien slaet geroepen heeft. De zusters zullen ook niet 

mogen weegezonden worden. ten waere dat zij daPrloe merkelijke redens 

zouden ge,·en, als zijn wederspannigheyd aen d'owrheyd. de zusters sloo

ren, dienen lot schandael van het gemeynle of diergehjkP groote faulen; 

dog niet eens of andPrs zonder kennisse en permissie van zijne hoogweerdig

heyd den Bisschop. 

Als er eem· zuster. Jat Godt wille weerhouden aen diergelijke wan

order. waer van aleenelijk den Eerweerden heer Directeur gesamendijk 

met l\1oeder Overste zullen moeten oordeelen. zouden onderworpen zijn. 

zal zij door hun mogen weggezonden worden zonder het consentement te 

moelen hebben van het Cemeynte. alleenelijk zullen de zusters vooraf

gaundelijk gehoor! worden. dog m<wr mcl kennisse en permissic Yan zijne 

hoogweerdigheyd den Bisschop. 

Als eene zuster het Cemeyntc ,·rijf:'hjk zul verlaeten of daer uyl ge

zonden worden, zij zal alleenelijk mogen mede drm·gen de klederen en 

lijnwael dienende lÎHtercn lijve, zig clat·r meelt' vergenot•gcn zonder et>nige 

voorderP prel<·ntien Ie konnen rnaeken. uyt wat hoofde of pn·lexl dit :.roude 

mol-(en wezen. I leeft zij eenigt• \'asle gol'deren of renten. deze zijn onbe

lwisthaer m·n haer, ma<'r d'achterstellen van hl'! jaerlijksclw inkonwn zul
len zijn voor het gemeynte lo·t d<'ll dal-( \'1111 hal'r uyll-!nen .. \I~ t•r een zusll'r 

vnn het Ccmeynte komt I 'o\'t'rlijdPn zal allt•s ebt hnt>r toelwhoort. of dm·r 

zij hel gehruyk vnn heeft. hlijn·n 1wn hl'l ( ~enwynte. w·lijk ook hd jtll'r

lijks inkomen tot den clag van hnt•r o\'Prlijdt•n \'Hl! cl<' \'H~Il' gtwdt•rt'n t'll 

renten. is't dnt zij er heeft. I )og I' loeder ( )yl'rsle zal ZOf\.!l'll dut l'ij lt•r 

aenle gedaen wordr· e11 dat t•r ec·nige geri11gc uyt \'iH'rtl 1-(t'schied<' \'tllgens 

clen stnd \'illl het Gcmeynte. 

Eer ecne zuster hnl'r Prof<•s d<wl. znl tlit Cupit!t•l htu•r in lwt ht'Z<lll

clt•r, bij mnnier \'1111 t•xtrnd ofte uyllrl'k wordt·n \'norgt•lt•zen. ju twlnrieliik. 



mdien het den Eerweerden heer Directeur goed vind. en ht>hoorlijk worden 

door haer onderteekent. 

XI! Capittel. 

\ 'an het onderhouden en voorlezen van den Regel. 

De zusters zullen eene groote agting hebben voor den Regel en voor 

alle des zelfs pointen. hoe kleyn zij zijn. Zij zullen hem hebben voor eenen 

grooten schat. als eenen zekeren middel om te bekomen hunne zaligheid 

en volmaektheyd. 

Den Regel. gelijk het eertijds was in veel Cloosters. en verbind niet op 

zonde; alhoewel iemand, die bedagtelijk tegen den Regel doet, dikwijls 

lan zondigen uyt een andere hoofde. en als dat tegen de beloften is aen 

Godt gedaen. is zonde. 

Den Regel zal aen de Zusters worden voorgelezen viermael 's jaers 

geduerenrle ieder qualertemperweke. niet in den Refter len tijde van de 

tafel. maer op eenen anderen bekwaemen tijd. zoo als de Overste zal goed 

,·inden. Zij zullen met aendagtigheyd daer naer luysleren en zien waeraen 

zij tekort blijven en tragten te verbeteren waer in zij ontbreken. Zij zullen 

nog eens gezeyd, al hun devoiren aenwenden om hem getrouwelijk Ie 

onderhouden. niet gedwongen maer vrijwillig]ijk. om te behaegen aen 

Godt. mogende verzekert zijn, dat zij den Segen op hun zullen trekken. die 

eertijds den Apostel zeyde lol Die van Galatien : <alle die dezen Regel 

zullen volgen, dat den \'rede en Rermhertigheyd over hun zij. - Al\1EN. 
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BIJLAGE 111 

REGELS \\'IV\RTOE GEilOUDEN WAREN DEGENEN DIE TER VERZORGI7\G 

IN liET KLOOSTER VAi\l ZOMERGEM WERDEN 

OPGENOMEN. 

Gegeven door Eerw. I-leer Î'1ichaël Van Der Piete, pastoor van 

Zomergem en bestuurder van het klooster, in date 8 september 1824. 

1) eene opregte liefde onder malkanderen onderhouden, en nogte spreken 

van imands gebreken. maer malkanderen verdraegen in stilzwijgendheyd 

ter liefde Gods, en hun misnoegen aen niemand te kennen geven als 

aen den heer Pastor en mO<:·der overste of die hun bezorgt. 

2) hun morgend en avondgebed godvrugtig lezen, en de stilzwygendheyd 

onderhouden als het avondgebed gedaen is, tot des anderdags het mor

genel gebed geeyndigt is, en r.ogt in particulier tegen elkanderen spreken, 

en de uren van recreatie zijn. van 1 tot 2 uren, en ,·an 4 tot 5 uren al 

te saerne,, onder het toezigl van hunne mPesleresse. 

3) te hiechte en ter h. Communie le gaen op den lijd dt>n Eerw.heer Pas

lor zal stellen. 

l) zij t'll mogen noyt uylgaen om inwnd Ie bezoeken zonder oorlof van 

den Eerw.Paslor of moeder overste. en noyl aen imand iet waegen 

voor hun onderhoud. om reden dat zij hunnen nooddruft in lwt klooster 

hehlwn. en als zij iet krijge11. zij moeten het ingewn aen moeder owrsle 

tot haere disposoliP. en als zij hezoek ontfangen. zal er zoo lang eene 

zuster tegenwoordig zijn, en zij moelen lewt•den zijn, met hel gt'ene hf'l 

klooster hun geeft ,-olgens hunne IHHldzaekelijkheyd. Pn niel genegt'll 

zijn lol lekkcrnve. j.!t'claJ..!lig ;djndt• dat zij door den nrm-disch ondt•r

houden wor<l<·n, en gce11en eigendom en lwhlwn. t•n lt'rwijl zij onder 

hel hes I i er va 11 d<'n nrm-nwcsl cr zijn. zoo en mogen zij deze plal'tst' niel 

verlaelen ZOIJ<Icr kPnniss<· e11 hij\\'C'Zt·'Il ,.,111 den lwer Puslor en arm

mPesler. 

Op 21 mei 1831, werd<'n hicrunn door dl' viruris Goethals. enkde 

raudl-(evingcn toegevoegd. 
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Als er Zusiers \'t'rzorhl wonl<'n. vnn ons o\'l'J'sle om op iiiHit•r Pll'o

chicn lief<l<·wcrken lP dot'll, \'flll ilflllC sclw!P. of ziPke en oudt• lllt'll

schcn ; len eersic \'élll mner l\\'ee :~usiC'rs te z.cndt'n, t'll zij hlij\'t'll ill'll 

011s genwPnle. om dan \\'cdt'r Ie kt•cn•n, nat•r l\\'t'<:' jal'ft'II, krwijlt•n zij 

op die purochic zijn. :~.ijn zij tliHit•r het heslier \'1\11 d,·n Puslor \'1111 t!it• 

Parochie, zund<'r <lal tlt· o\'t'rslc \'1111 ~onwrgem dnt·r lnsl \'llll lll't'ft. 



12 

't is ook den raE'd van den ZE' er Eerweerden heer. l\ lijnheer vicaris 

Goethals; 

dat den Pastor. van die parochie. twee dochters naer ons gemeentf' 

zoudE' stieren, om hun novitiae! te doen. en dan. als alles wel is, naer 

dien paslor wE"der te zenden, voor zijn gemeente. en eene zuster die 

dient \'oor owrste, blijft nog een jaer. dan komt zij weder, en die 

doch Iers doen \'Oors. 
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BIJLAGE 1\' 

DE CONDITJEN DIE ER VERZOCIIT WORDEl'\ OM IN HET KLOOSTER 
VAN SOMERGEfvl TE KOfviEN. ALS KI:-.JD TEN HUYZE. ZIJN OM DE WA7\J

ORDERS TE VERMYDEN. EN TOT GRONDIGEN STANDT. 

I) Mede te brengen dat er verzocht word. 

2) Nooyt in de herberg te ga en. 

3) Niet uillegae11 als met oorlof van J'Oversle. hoe min hoe beter, ten zij 

als het noodig is. 

4) Üp den Post te blijven. die hun aengewezen word. pn oncler elkan

ders in nede en liefde te leven. nooyt geene saemenspanning te 

rnaeken tol kwaedspreken. 

5) Wel gehoorzaem zijn aen die hun bestieren. 

6) 's Morgens en 's a\·onds in het gemeyn gebed zijn, gesaementlijk naer 

de Kerk gaen, en naer huys komen in stilzwijgendheyd. zoo veel moge

lijk, de Christelijke Leering bijwoonen. immers braef zijn. en ,·oor hun 

zaligheyd zorgen. 

7) Niet spreken aen tafel zonder nood. ende de stilzwygendheyd onder

houden van naer het avondgebed lot 's anderdags naer den ontbijt. 

8) Zij zijn liber van te mogen weggae11. en wij van hun te mogen weg

zend~n. als zij zouden merkelijke redens geven. als kwaedwilligheyd. 

ongehoorzaemheyd. den vrede sloren zonder hun te willen in beteren. 

dan moelen zij hunne tafel betaelen en alle de onkosten van hunne 

ziekten. 

De tafelkosten zijn zeven of elf stuy,·ers per dag. dPZP worden afge

houden van de sornme die zij inbrengen. 

Verder wordt gewezen op de plicht van de mot•ctt>r-oversle. lp zorgen 

ci;Lt het de zusters en kostgangers unn nids onthret·kt. terwijl rleze lual.;ten 

van hun kant. levreden moelen zijn met wat hun door de genwenschap 

wordt aangeboden. 
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BI.IL\GE \' 

ZL'STERS DIE GEDL'RE!'\DE HET BESTAAN \'Al'\ liET KLOOSTER 
ALLJ.-\AR ZIJN INGETRELJEN. 

1803 

Zuster REGii'\/\ : ( Regina Lootens) geboren te Zomergem op 21 

januari I :-'83. ingetreden in 1803 als medestichtsler, geprofest op 30 mei 

181-1 en o\·erleden te Zomergem op 25 november 181-1 als eerste overste 

,·an de congregatie. 

Zuster C/\TJ--1/\RI:'\/\ -: (Joanna Catharina De Kesel) geb. Zomr•r

gem 6-12-1777. ingetr. 1803 als mcdeslichtsler. geprof. 30-5-1814 en overl. 

Z.omergern 9-ö-1851 als tweede o\·ersle van de congregatie. 

Zuster TH ERESlA : ( .Jacoba Theresia \' an Hecke) geb. Zomergem 

19-11-17R6, ingetr. 1803 al~ medeslichtster, geprof. 30-S-1814 en overl. 

LE- Zomergem 1-1-11-1868. Zij was medeslichtster van het klooster te i' leu

leheke in 1826. 

1813 

Zmter 01AR IA : ( 1' I aria Theresia Ue 5utter) geh. Zomergem 20-2-

1789, ingelr. mei 181 3. geprof. 30-5- 181-1 en over!. Zomergem 14-9-1819. 

7.usler VICTORIA : (Victoria De Rycke) gebo. Zomergem 15-5-

1781. ingetr. mei 18 I 3. geprof. 30-5-18 I -1. overl. Zomergem 2-9-1832. 

Zuster .JOSEPIIA : (.Josepha \' ersluys uil Oostburg in Nederland) 

geh. in 1789. ingetr. mei I 81 3. ge prof. )0-5- IR 1-1 en over I. Zomergem I 0-

)-1819. 

1814 

/.11sler ISABELLA : ( lsahclla De .Ja<'gl'f uil Lovcnclegem). ingetr. 

20.CJ-1814. gcprof. 28.CJ-181'5 en overl. Zomergcm 21-·1-18-13. 

Zusier ANNA: (Anna De Neve). gel •. l.overulc•gem 6-2-1792. in

!!Cir. 15·10-1814. 1-(cprof. 28-12-1815 en ov<'rl. Zomergcm 10-12-1871. 

1815 

/.1Jslcr VINCI-:NTIA : (Then·sia I )c Keysr·r uil l.tJ\'r•nrlqzcm). Îllg<'

lr. 7-·1 I H I') 1'11 v,.rlicl kort rl;tarop clr• rongrr'I.(Hfie. 

/.11~tr•r .IA< (>BA : Uacollil Tl1cre~ia I >'I loorc uil /.onH•rl.(clll). gel,. 

111 17'6. ingctr. 7-·1 IHI';, 1-!Cprof'. A-·1-IHI(J r•11 ovt·rl. ZonwrJ.!em ,':3-CJ-181!l. 

/.u~IPr ACNI·:~ : ( f'.laria Therr·~ia I )c /.11flr-r 1Jil :--.talclr·gclll). ÎIIJ,!<'

tr. :27 r,.l H I'>. 1-(cprof. 2-7-1 R Ir• 1'11 ovl'rl. /.olnr•rJ-!1'111 12-11 I 82h. 



Zuster CECII JA : ( J"v1aria .Iacoba lleyse uil Waarschoot). iugetr. 

27-6- 1815. geprof. 2-7- 181 G en over!. Zomergem 30-1- 1866. 

Zuster AGAT~ IA : ( .loanna T'-1aria Teirlinck uit Zomergem). ingetr. 

27-6-1815. geprof. 17-7-1817 en over!. Zomergem 25-4-1837. 

Zuster CONSTANT! A : ( Coleta De Reu uit Zomergem). ingelr. 

27-6-1815. geprof. 17-7-1817 en over!. Zomergem 26-1-1848. 

Zuster LUCIA : (1''1arie .loanna De Reu uil Zomergem). ingetr. 27-

6-1815. geprof. 17-7-1817 en over!. Zomer:zem 2-12-H317. 

1818 

Zuster COLETA : mosalia Van Oe \Veghe uit Zomergem. ingetr. 

1817. ge prof. 1-6-1818 en over!. te Deinze. Zij was medesticht ster van het 

klooster te !'> 1eulebeke in 1826 en van het klooster te Deinze in 1836. 

Zuster SA BI NA : ( Rosa \' ermeersch uit Lotenhulle). ingetr. in 1817. 

geprof. 1-9-1818 en overl. Zomergem 24-..J-18--19. 

Zuster CLARA : (Theresia Coleta \' erhaeghe uit ;-. laldegem). in

gelr. in 1817. geprof. 28-10-1818 en m•erl. Zomergem 2.2-9-1851. 

Zuster Ff~ANCISC A : (.Joanna C atharina \' an lloorebeke uit Bug

genhout). ingetr. in 1817. ge prof. 28-10-1818 en over!. Zomergem op 2-1-

1-1831. 

1819 

Zuster J)EI~NARDA : (Coleta De l~eu uit Zonwrgem). ingetr. in 

1818. ge prof. 2-6-181 () en over-I. Zoml'rgem op 1-7-1867. 

Zuslf'r CAROUNA : (!'!aria \'erpoort uil Schoorim·). ingetr. in 

1818. geprof. 2-6-181 l) Pil 0\ul. Zomergem 2h-1-183..J. 

Zuster JOSEPIIA : (.loanna Thert:>sin Speyhrm•ck uit Slt•idingt'). in

gelr. 22-5-181<), geprof. 6-7-1820 en over!. ll' 7.omt'rgem op 15-0-1833. 

Zusll'r .1/\C:OB/\ : ( Barlwra Thert•sia Vnnder Vennet uit 1\anegPm). 

irrgetr. 22-5- 181 <). ge prof. (J-7-1820 en ovl'rl. Ie Zonn·rgem op :25-h-183:2. 

1820 

/.uslcr BI·:NEI )!CT/\ : ( .loéllliHI ]\ lnrie !\ lt·slclug uit 7onwrgem). in

f.!elr. in 18:20. geprof. I(J.tJ-18:20 l'll O\Trl. op 1:2-1-183·1. 

1821 

/.mier VINCENT!.'\ : (l~egin<t \'an l'let•m•n uil /.nnwrgem). ingdr. 
11-7-1821. g<'prnf. 6-7-1822 f'll ovl•rl. /.oml'rgem 1-1 :2-lt~·l<l. 

/.usiPr ]\ IAHTll!\ : ( .losephn n('lt• I~ u(' llil 1\nrH'l!l'lll). illl.!l'lr. q.;-. 

1821. ge prol'. (>-7-1822 en o\'t•rl. 7.onJPrgt•nt op 1 ~ I ~(13. 
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1823 

Zuster XA\'ERIA: (Joanna Calharina Verberckmoes uit Kallo), in

~elr. 2-t-<)-1823. ge prof. 10-1 0-182-t en wrliet de congregatie op 16-12-1824. 

1824 

Zuster ANTONIA : ( Francisca \' an Nesle uit Tielt). ingelr. 11-5-

182-t. geprof. 2Ï· 3-1825 en owrl. 10--t 1866. 

Zuster l\L'\RIA: (CoiPta \'ander Vennet uit Ruiselede). ingetr. 13-5-

182-t. geprof. 9-6-1825 en owr I. 21-7-184 1. 

1825 

Zuster Ai'-IBROSIA : (Biandine Landuyt uit Ursel), ingetr. 3-1-

1825. gekleed 20-1-1825. geprof. 20-11-1825 en owrl. Zomergem 16-5-

1828. 

Zuster El1GE~.JJE : (Anna i'-laria Iloaremans uil Antwerpen), in

getr. 2-5-1825. gekleed 25-5-1825. geprof. 4-5-1826 en O\'Prl. Zomergem 

26-4-1866. 

Zuster ROSALlA : ( Eu~enie l!ullebosch uit Tielt), ingelr. 11-5-

1825. gekl. 26-5-1825. geprof. 4-S-1826 en ovPrl. 21-3-1831. 

1826 

Zuster LJRSULA : ( Aclelaicle Francisca SuiiPrman uil Nevele), in

f,!elr. 19-6-1826, gekl. 19-7-182h. geprof. 2fJ-ó-1827 en 0\'erl. Ie Zomergem 

op 5-7-1834. 

1828 

Zusier Ll1\IA : ( 1\laria (' alharina Van Sew·ren uil Tiel!). ingetr. 

12-5-1828, w·kl. 12-10-1828, geprof. 3-!5-1 82() en ovPrl. 20-5-1841. 

18'30 

Zuster Sf-:]~APIIINA : (1\-laric• Eugenie Van Oosl uil Tielt). inl-!elr. 

4-5-1810. 1wkl. 20-S-18)0. g('prof. 1:-'-·1-1811 l'n ov,.rl. Ie /ftlrnPrgem op 

21-5-1846. 

/.11"l~"r AU >YSIA : ( !'1ann \ol!'la 1'~1!1-!Nmonl uil Tic•lt), ingelr. 13-

IJ-1 R1(J. gPkl. 2CJ.CJ I R1CJ. t.wprof. I 0-1 I R)O f'll ovl'rl /.onwrf.!Prn 2·1-·1-1 R-Il. 

1811 

/.w.ll'r AI\JI)IU >SlA : ( f'.t,ria .loanna Van ArkN uil Kortrijk). in

gt•lr. S-·11811. f.!c>kJ. ICJ.l-1811. gc·prof. 1'17-1812 en o\'<'rl. lf~-7-1A(l'i. 
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Zuster GOD ELI\' A : ( Rosalie Van Lokeren uil Tiel I). ingetr. 

1831. gekl. CJ-~-cJ§?.!· geprof. 1CJ-7-1832 en ovt:>rl. le Zom<·rgem op 
1836. . . ; .• .-,jj,;q-, 

2-5-

6-9-

Zuster l\11CHAEL : ( Rosalie De Craf>ve uil Vinderhaute). ingetr. 

6-7-1831. gek!. 14-9-1831. geprof. 21-9-1832 en over/. Ie ZomPrgem op 

I} -8- I 87·1 als dercle O\'f'rsle van de congregatie. 

Zuster' CAIWIEL : (Eugenie \'ander Ougslraf'te uil Tielt). ingelr. 

28-11-1831. gek!. 10-1-1832. geprof. 2-12-1832 en over!. 24-4-1845. Zij 

was medPslirhtstPr van het klooster te Deinze in 1836. 

1832 

Zuster PERPETL'A : (Beatrix Rosa/ie Frisco uit Eeklo). ingetr. 13-

9.:: I ~32. gPkl. 20-1 0- 1833. ge prof. 19-12-1833 en O\'Prl. lP Zomergem op 

22-2-1870. 

Zuster FELICITAS : (\'irginie Nathalie \' an lssacker uil Hooglede). 

geh. 29-9-1808. ingelr. 13-9-1832. gPkl. 18-12-1832. geprof. 19-12-1833 

en over!. te Zomergem op I -11-1861. 

Zuster \'ICTO I~ IA : (]\bi a Honorina \' an Oost. uit Ti Pit), ingetr. 

5-9- I 832. gPkl. 18-12-1812 Pn vPrliet de rongrpgatiè op 8-7-1833. 

1833 

ZustPr IGNATIA : ( Catharina Franrisca \' an i' laPIP uit St Gillis

Brugge). ingetr. 3-4-1833. w·kl. 31-7-1833. gt'prof. 31-7-183-l l'n owrl. Ir> 

Zomergem op 17-3-1890. 

Zuster ELISABETii : ( Frnncisrd \ 'erhulst uit Schuiferskapt>IIP). in

gelr. 17-7-1833. gek!. 21-10-1833. geprof. 20-10-183-1 f'n over!. le ZomPr

gem op 2'5-8-1887. 

Zttster IV\PIIAFL : (Frnnrisra \VPlvaert uit Zonwrgpm). ingf'tr. 

-1-10-1833. gek!. J()-12-1833. gPprof. 22-12-183-1 en owrl. lP ZomPrgem 

op 1 )-3-18-15. 

1834 

Zuster \T·RONIC' A : (Joanna C'arolinn J)p Dekker uit Bnurhoul!'). 

ingclr. cJ-2-1834. g<'kl. 10-'5-183-1. gcprof. 13-'3-183'5 en mwl. op21-G-1818. 

Zuster i'-IELC'l 1101~ : (.loannn C'oletn Srlwlfhout uit llamnw). in

gdr. ·1-2- 183-1. gek!. 10-'3-183-1. gPprof. I 'V'i-1835 en O\'t>rl. Zomt>ll!Cm 

ó-2-1838. 

Zuster l\IONICA: (lsalwlla \'un \'oorPn uil St Lnttreins). ingt'lr. 

2'5-8-183-1. (!Pkl. 27-11 18)·1. gPprof. 12-12-18)5 Pn O\'t•rl. ft' 7onwrgt'm op 
()-4-1880. 
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1835 

Zuster Sl1ZANNA . (]\I aria Theresia Reelaert uit Zomergem). in

getr. 17-2-1835. gek!. 13-'1-1835. geprof. 31-5-1836 en overl. Zomergem 

1-12-1840. 

1836 

Zuster A:'\ ASTASlA : ( Fernandine Elewaert uit Zeveneken). in

getr. 7-1-1836. gekl. .21--l-1836. geprof. 25-4-1837 en over!. te Zomergem 

op 5-5-1843. 

Zuster Ll1CIA : (Am al ia Deven uit Wakken). ingetr. 1-6-1836. ge

k!. -18-10-1836. geprof. 17-11-1837 en o\·erl. 3-12-1859. 

T837 

Zuster REGINA : ( Coleta Vermeulen uit Rollegem). ingelr. 17-4-

1837. gekl. 19-7-1837. geprof. 19-7-1838 en over!. Zomergem 15-7-1845. 

Zusle~ CR. EGORIA . ( Frnncisca Scholaslica Frans uil Oudenaarde), 

ingetr. 17-8-1837. gekl. 17-11-1837. geprof. 22-11-1838 en overl. te 

Zo~e~gem op 15-2-1841. 

1838 

Zuster BARBAR A : (Maria Col et a Dierickx uit I-lamme). ingetr. 

7-5-1838. gek!. 7-8-1838. geprof. 19-8-1839 en over!. te Zomergem op 

8-7-1857. 

1839 

Zusier VINCENT! A : (Anna Ploevie uil Zweve:zele). ingelr. 11-6-

183fJ. ~wkl. I 1-9-1830. gr'prof. 11-0-1840 en overl. te ZomPrgem op 21-5-

1847. 

Zuster .JO~EPJIA : Unlic CauwenhPr~.rhe uit Kalken). ingctr. 2()-7-

1839, gek!. 28- I0-18YJ, f.!('prof. 28-10-1840 en o\'f'rl. te Zomergem op 

+9-1881. 

Zuster LUDOVIC:A: IBarhara Van C:oillie uil lloodPdP). gt'h. 14-

1- 18 I 'i. ingpfr. 18- I I- I 8 VJ. f.!ekl. JCJ. 2- I BiJO. IJPprof. 19-2-1 A·11 en over!. 

lP 7.om"ra<·rn op 12-1-1874. 

1840 

Zustr·r Cl .EMENTI!\ : (Anna l'hl'fr•sia \ornillf' uit Torhout). ingctr. 

2CJ-1-1A-10. ac·kl. )0-·11A·W. f.!Pprof. 21-1-18·11 Pil m•l'fl. I<' ZornPr~wm op 
27-fJ IAIJ'j. 
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Zusier PI IILOMF:NA : (PetronPIIa Vt>rbist uil Erpe). ingelr. 16-6-

18·10. gek!. 17-9-1840. geprof. 23-9-1841 en overl. te Zomergem op 1-3-

1886. 

1841 

Zuster PAU LA : (Barhara Neirinrl uit Wielsheke). ingetr. 9-2-1841. 

gek!. 12-5-184 1 . geprof. 13-5-1842 en o\'erl. te Zomergem op 12-5-1846. 

Zuster BLANDA : ( F rancisca De Bosf'rie uit \VielshPkf'). ingetr. 9-

2-1841. gek!. 12-5-1841. geprof. 1 3-'5-1842 en m•Nl. Zomf'rgem op 1-7-

1885. 

Zusier T'-fAI~TINA : (Antonia Damours uit Ruiseledf'), ingetr. 22-

2-1841. gek!. 23-5-1841. gt>prof. 31-5-1842 en ovf'rl. te Zomf'rgem op 5-3-

1874. 

Zuster STEPHANA : ( Pelagie Charlotte Vandf'r Straeten uit Eine). 

ingPtr. 27-9-1841. gek!. 27-12-1841, geprof. 27-12-1842 en O\'erl. te 

Zomergem op 9-9-1888. 

1842 

Zuster BRIGITA : (Sophia De \'os uit Tielt}. ingetr. 6-7-1842. 

gek!. 11-10-1842. geprof. 10-10-1843 en O\'erl. te Zomergem op 28-1-1849. 

Zusier AL1GUSTINA : (.loanna Theresia Haudenaert uil Hamme). 

ingetr. 19-12-1842. gek!. 21-3-1843. geprof. 20-3-1844 en over!. te Zomer

gem op 15-10-1844. 

1844 

Zusier i'fAI~IA : (llendrika Petronelia .lanssens uil \'t•nroy). in

getr. 28-5-1844. gek!. 3-9-1844. geprof. 5-9-1845 en \'er! iet de congregatie 

op 26-5- 1846. 

1845 

Zuster Cl II~ISTINA : (.losina Steenkapper uil Bucle). ingetr. :28-4-

1845, gekl. 30-7-1845, geprof. 31-7-1846 en 0\'t>rl. lt> Zomergem op 1-()-

180 1' 
l'.uster COLLlj\ fBA : ( Suzanna Pauhne Nyster uit Antwerpen). 

inf!elr. 21-10-18-15. gekl. 22-1-1846. gt>prof. 21+1847 en mwl. te Zomer

gem op 9-4-1849. 

18·Hî 

Zuster SCIIOL/\STIC A : ( Coleta Dic-k uil Ruist•lt'dt·). in17etr. 30-3-

1846. gekl 31-7-184(1, geprof. 19-7-18-17 en mwl. te Zonlt'l)!t'lll op 2()-12-

180(), 
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Zuster GENOVE\'A : (Catharina 'f\lommens uit Kampenhout). in

gelr. 1:2-11-18-16. gek!. 21--1-18-16. geprof. 15-2-18.:18 en over!. te Zomer

gem op 26-7-1850. 

18.:18 

Zuster ALOYSIA : (Rosalie 'f\lerckx uit St Niklaas). ingelr. 14-6-

1848. gek!. 11-9-1848. geprof. 16-1-1850 en overl. te Zomergem 28-5-1867. 

Zuster BENEDICTA : ( Barbara De Smet uit I\ laldegem). ingetr. 3-

10-18·18. gek!. 7-3-18-19. geprof. 5-6-1850 en over I. te Zomergem op 9-4-

1890. 

1849 

Zuster AGNES : ( Adelaide Josepha Van Der St ra eten uit Eine), 

ingetr. 31-4-1849. gek I. 8-8-1849. geprof. 13-8-1850 en over I. te Zomer

gem op 18-1-1867. 

1850 

Zuster .JUUANA : ( Angelina De 'f\ lulder uit Moerbeke). ingetr. 

28-10-1850. gekl. 12-2-1851. geprof. 11-2-1852 en overl. te Zomergem op 

25-6-1863. 

Zuster VICTORIA : ( Amelia De Vreese uit Tielt). ingetr. 18-11-

1850. gek!. 12-2-1851. geprof 11-2-1852 en overl. te Zomergem op 26-2-

1856. 

1851 

Zuster .Jl'STINA : (Ciemenlina Van lleirsele. geh. te Gent op 23-2-

1828). ingetr. 5-5-1851. gek I. 12-8-1851. geprof. 9-8-1852 en overl. te 

Zomergem op 23-8-1897. 

1853 

Zuster VINCENTIA : ( 'f\ 1PianiC' Vt·rhoye uit AarsPle. geh. 28-8-

1827). in(!t•l r. 4-11- 185 3. l,!ekl. 1 S-2-18')4. l,!cprof. 1-5- 185S en ovPrl. te 

Znmt•rl,!em op 1-10-1911. 7ustf•r Vinn·nlia wPrr! wrcn·mPrkt mC'I het 

Burgerkruis voor mrwd en Zl'lfopoffNing, voor ,11· hulp aan rit• ZiC'kt>n ver

J,.,.ncl gc·rlurenclt· rit• lyphuspNiorJ(' van 1884. 

18Só 

ZusiN 1-Ul!A: (\'irginie \'an l'arys uil l'>lznl<>). ing<>tr. 16-7-185ó. 

u•· kJ. 2R-HI-1 8')(,, l!~'prof. 2-12-1 Wi7 1'11 ov"rl. 11' /.onwq.wrn op 12-'i-18CJ"). 
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1857 

Zuster AUGU~TINA : (Mathilde /)p Keyser uit lsegem). geh. 19-

5-1832. ingelr. 6-7-1857. gek!. 15-10-1857. geprof. 18-10-1858 en over!. 

te Zomergem op 14-2-1917. 7uslf'r Auguslina was rond de jaren 1865-

1874. besluurster der meisjesscholen en werd op 28-11-1874 lot oversiP 

van de congregatie gekozen. 

1858 

Z11sler PAULA : (Octavie Chamharl. geh. le \Vevelgem op 9-8-

1835). ingelr. 12-4-1858. gek!. 19-7-1858. geprof. 19-7-1859 en ovPrl. te 

Zomergem op 13-7-1907. Zij was geeluremie enkele jaren vicares van het 

klooster en werd evPneens vereremerkt met het Burgerkruis voor moed en 

zelfopoffering voor hewezen diensten gedurende de pestjan·n rond 188-t. 

1859 

Zuster COLU~JBA : ( Sahina Cromheecke. geh. te \V aarschoot op 

9-12-1838). ingetr. 22-8-1859. gekl. 22-11-185<). ~wprof. 28-11-1860 en 

over!. lc Zomergem op 1-2-1920. . 
":" .--.· .. 

1861 

Zuster CLAI~A : ( Sophie De !\.neut uil Desselgem). ingetr. 10-9-

1861. gek!. 26-2-1862, geprof. 21-4-1863 en O\'erl. te Zomergem op 11-12-

1896. 

1863 

Zuster Al'IELREI~GA : (]''larie~ Sophie \'Prdickt. gPb. te \Vaa:'

munster op 30-1-18,-H). ingetr. 18-3-1863. gekl. 10-7-18h3. geprof. 19-7-

1864. Pn over!. Ie Zonwrgern op 15- 1 0- 1 Q 18. 

1865 

Zuster L11~Sl1L/\: (l'-l<llhildP Nipuwlandt. geh. te VossPiart' op 5-11-

18·12). in(!elr. 14-8-1865. gek!. 27-11-18()5, gPprof. 7-12-186() pn ow•rl. 

étls overste \'an elP rongregaliP te KaprijkPop 7-11-1012. Zij wa~ t'en \'l\11 

elP meeleslichters van lwt kloosiPr IC' 1\.nprijkP \\'aar zij hanr inln•dt• nnm 

or 31-5-1892. 

1866 

Zuster IDA : (Thert>sin Tack. gPh. IC' \\'iel~lwkP op 5-0-18-18). in

gf'lr. 21-11-1Rhh. gPkl. 21l-2-18h7. gt•tm{ :28--1-l8t18 Pl1 t>\'t'rl. 1t- Znnwr

w·rn op 1 t).fi- 1898. 



Zuster COLETA : ( Amelia \ ·t,rdickl uil \\' aasmunster). ingetr. 

27-1 1-18ho. pek I. 26-2-1867. geprof. 28--'1-18()8 en owrl. Ie Zomergem op 

30-1-1870. 

1867 

Zuster DOl\ IINICA : ( Seraphina Le Langhe uit Lemheke). ingetr. 

l-5-18ö7. gek I. 13-8-18{17. ge prof. 23-9-1868 en over!. te ZomPrgem op 

)-3-187-'1. 

1868 

Zuster BERLINDIS : (J'.1aria Theresia Goosens uit El ene). ingetr. 

1-9.-3-1868. gek!. 20-7-1868. geprof. 27-5-1869 en over!. te Zomergem op 

13-8-1875. 

Zuster ROSALlA : (Francisca DohbPiaere. geh. Sleidinge op 18-5-

1837). ingetr. 16-6-1868. gekl. 23-9-1868. geprof. 8-11-1869 en over!. te 

Zomergem op 19-1-1918. 

_ Zuster .llrLIA : (Ph ilomenu Van Lengenhave uit \ \' aasmunster), in

g~tr. 28-10-1868. gPkl: 23-2-1869, geprof. 25-2-1870 en over!. te Zomer

gem op 14-5-1883. 

1871 

Zuster TilERESlA (Theresia Van Damme uit LovendPgem). in-

getr. 21-ó-1871. gek I. 16-10-1871 . geprof. 16-10-1872 en owrl. te ZomN

gem op 24-8-1910. 

1872 

7.ustPr I .AL1RENTIA : ( Paulina i' larlens uil Lovendegem), geh. op 

29-1-1844. ingetr. 1 3-5-1872. gek!. I 3-8-1872. ge prof. 18-8-1873 en over!. 

op 20-3-1904. 

1873 

Zusier \.A BI~ IEL : (Anna ;\1arie I )e Schryv<'r uil En,mhodt>gcm). 

ingelr. 1 'I 11-18T.i. gek I. ·1- 3-187·1. \.!<'proL ].1 .. 1-1875 m ovc•rl. tP Zonwr

f,!cm ''P 1·4-11-1911. 

1874 

Zu~lf'r A\.ATIIA : ( l\ I aria Corclula I)" Vrc·c·sc•. geh. Zomc•r).!<'ll1 

2S-8-18"i0). illt.wlr. 28-S 187·1. gc·kl. )18-187·1. g<'prof. 11-R-187') Pn ovc·rl. 

lt• l.orrll'n!f'rn op 17 -S- 1 1J28. 
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1875 

Zuster LEOCAI<DIA : ( Emma Beerens uil Godveerdegem), ingetr. 

9-9-1875, gek!. 7-10-1875, geprof. 23-1-1877 en over!. te Z1mergem op 

26-2-1880. 

Zusier RAPHAEL : ( Clementina Lievens uit Erembodegem), ingetr. 

:30-9-1875. gek!. 12-1-1876. geprof. 23-1-1877 en over!. Zomergem. 4-4-

1903. 

1876 

Zus! er STANIS LAS : ( Coleta Van Won tergem. geb. Lotenhulle op 

30-8-1850). ingelr. 15-7-1876. gekl. 16-10-187(), geprof. 15-10-1877 en 

overl. Ie Zomergem op 24-6-1915. 

Zuster \'ICTORIA: (Leonie Tack uit Wielsheke). ingetr. 1-9-1876. 

gek I. 1 1-12-1876 geprof. 12-12-1877. en over!. Zomergem 24-10-1 Q04. 

1877 

Zusier i' lARIE : (Leonie Verleye uit Erembodegem). ingetr. 2-1--1-

1877. gek!. 19-7-1877. geprof. 1Q-7-1878 en O\'f·rl. Zomer~Jem op :--8-188Q. 

1878 

Zuster ALOYSIA : ( Paulina Carolina Hoogst oei. geh. te Gent op 

15-2-1855). ingelr. 15-9-1878. gekl. 17-12-1878. geprof. 2-4-1880 en on•rl. 

te Zomergem op 13-12-1918. Zij ·was een van de eNste zusters die ,·an

uil Zomergem naar de wijk lic{e school g-ing houden. 

1880 

Zusier l\IAl.DALENA : (Rosalie \'ercmyssPn. geb. te St Niklaas 

op 6-5-185<)). ingelr. CJ-12-1880. gek!. 21-2· 1881. f..!C'prof. 13-·1-1882 en 

O\'<'rl. 7:ornergC'm op 1·1-5· 1928 

1881 

/.u sier ]\lAl< l.AI< FT! JA : ( ]\ !C'Innie V nn Dmnw uil Sleidingt>). in

Ç!elr. 1·1-h 1881 . gekl. ]j-!J· 1881. 1Jeprof. 12.<>-1882 <'11 owrl. Z(lnwrgem 

op 1 0-CJ-180 I. 

Zusier ANNA : ( ]\ larinn \ 'nn D<'n Bo~sch<' uil St Lie\·ens-Es.~clw). 
in gel r. I 1- I 0-1881, gekl. 1 I· 1-1882. J:!eprof. 1 (1· 1-1883 <'n O\wl. op 3-5-188ó. 

7us1Pr .IOSEPIIINF : ( !'-larin Cntharinn ~piessens. gd1. ({' St Niklan:; 

18-2-1850), ingt'fr. 22-8-1881. r:wkJ. 22·1 1-1881. geprof. 1-<1-188·1 f'll 0\Wl. 

IC' Zorn<'rgem op 25-·1-ICJOCJ. ~choolzuslt•r \'il!l 18Rh. \\'Nd zij lwsltmrslt•r 

\'ilfl cl<' Aangenonwn nH'isj<'sscholen op 12-12·1806 l'll hl<'<'f <lil lt1l nnn 

hanr cloo<l. 
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1882 

Zuster GER.TRLTDJS . (Joanna Josephina Peelers uit Wilrijk). geh . 

.26-11-1866. ingetr. 18-10-1882. gek!. 16-1-1883. geprof. 25-1-188-l en 

O\"ed. te Zomergem op 19-2-193-l. Zij was onderwijzeres in de Aangenomen 

mt'isjesscholen tt- Beke en te Zomergem. 

ZustPr ALDEGONDE : (:-..!aria Coleta De Bisschop. geL. te Teral

fene op 28-1-18b-l). ingetr. 28-5-188-L gekl. 1-9-188·1, geprof. 9-9-1885 

en owrl. te Zomergem op 21-6-1930. Zij was een van de eerste onder

wijzeressen en religieuzen van de afdeling van het kloosler te Beke. On

derwijzeres te Zomergem. 

1885 

Zuster Jl'LIAi'\A : ( f'.laria \'irginie \' an Speybroeck. geb. te 

Zomergem op 2-l-12-1859). ingetr. 20-4-1885, gek!. 20-7-1885, geprof. 

19-7-1886 en over!. te Kaprijke in de afdeling van hel moederklooster te 

Zomergem op 15-6-1933. Zuster .luliana was stichtster van het klooster 

te Kaprijke in mei 1892. samen met drie medezusters uil het huis te 

Zomergem. 

Zuster LLTCAI.ZDIS : ( Philomena Peeters uit \Vilrijk, geb. op 

10-3-1863), ingetr. 24-10-1885. gekl. 17-2-1886. geprof. ..:t-5-1887 en overl. 

te Zomergem op 9-12-1933. 

1886 

Zuster AGNES : ( Philomena De Vos uit \VielsLeke). geb. 7-2-

1864 ingetr. 29-3-1886. gek!. 19-7-1886, geprof. 19-7-1887 en over! te 

Zomergem op 30-1-191 I. 

1887 

Zuster BI.Z IGITTA : ( f'-laria florenlina Van Hul ie. geb. te Zomer

t:Prn 2-3-1863). ingelr. 24-1-1887, gekl. 4-5-1887. geprof. 13-8-1888 en 

o\wl. Ie l's>mf'rgcm op 23-8-1940. 

Zuster IANDI~ADA : (rv1aria Victoria Peersman uil SI Niklaas). 

1ngclr. 25-3-1887. gckl. 111-7-1887, 1-!cprof. 25-CJ-1888 en ovt'rl. 3-5-1892. 

Zuster ( J )J .ETA : ( rv1aria-l,ouisc V crPeckr· uil ZornNgem)' geh. 

12- 10- 181) 3, ingdr. I '5-9- 1887, gek I. 2 I -I 2- I R87, geprof. 20- 12- 1888 en 

ov .. rl. Ie 7.orrwq~em op 2fJ-I 1111·1. Zusier Colc·l;t was de ecr~le ondPr

WJ)/"NI'S van cl" school te lkkc· c·n Ll'slumsler alelaar v<maf I C)Qü (lot 

JCJ1·1). !':ij was levc·ns c·cn van cl·· slichters van hl'l klooster Ie J)(·ke in 

rnaart 1 RR7, sarncn rrwl. :til sier Aloysiil en Zllsler ;\l(lc·gondc. 



/:u ster ANNA : ( l\1aria Ludovica Van De Maele uit Oost-Roze

heke). geL. op 2-5-1869. ingetr. 9-11-1887. gek!. 6-2-1888. geprof. 20-2-

1889 en overl. te Zomergem op 22-5-1956. Onderwijzeres in de kleuter

school le Zomergem en bestuurster tot juni 1899. 

1888 

Zuster BAl\ BAR A : ( Marie Theresia W uylens uil Waasmunster). 

ingelr. 5-11-1888. gek!. 7-2-1889. geprof. 14-4-1890. Zij was samen met 

7uster L1rsula. zuster .luliana en zuster j\ larie. een van de slichters van 

de afdeling le Kaprijke in 1892. 

1889 

Zuster FRANCI5CA : (Cl ementina De Bisschop uit Teralfene). 

geh. 21- 10-1870. ingetr. 21-5-1889, gek!. 2-9- 1889. geprof. 22-9-1890 en 

O\'erl. te Zomergem op 16-2-1925. Zij was onderwijzNes van 1909 af. 

1890 

Zuslel GODELIEVE : (Eiodie De I'laertelaere. geh. te Lembeke op 

26-6-1866). ingelr. 7-4-1890, gek!. 19-7-1890, geprof. 19-7-1891 en over!. 

te Kaprijke op ü-6-1914. 

Zuster ;'\I ARIA : ( I'-1aria Emma \' erleye uit \Vielsbeke). geh. 5-10-

1871. ingclr. 5-9-1890. gek!. 15-12-1890, geprof. 12-1-1892 en owrl. als 

overste te KapriJke op 5-2-1917. Zij was medeslichtster van de congregatie 

a·ldaar in mei 1892 en O\'ersle sinds 26-11-1912. 

1891 

Zuster PIIILOI'IENA : (Î'Iari<t Emm<t \'ictor uil :\degrm). geh. 

11-7-1866. ingetr I CJ-3-1891. gek!. 19-7-1891. geprof. 19-7-1892 en o\'erl. 

Ie Zonwrgem op 2-12- 1951. 

Zuster APULLONIA : ( I'lnrin Emma Dt• VoldN. geb. te Eel·lo op 

25-7-18()()). ingct r. ü-1 0-1891. gek!. 12-1-1892. geprof. 11-1-1893 en owrl. 

te Zomergem op 26-6-1938. 

Zuster ANTONIA : ( Pauline \ 'an Lc>euw uit Antwerpen). geb. 

:20-·1-1873. inJJclr. 22-10-1891. gek!. 10-2-1892. !.(t'JHof. 20-21803 en o\·erl. 

te /.onwrgem op 31-7-1 <)2(J. 

Zusier HEI\Ni\1\I)A : ( 1\·lagic Chrislinens uit Tt•ralfend. gl'h. 

·1-8-186ö. ingelr. 3-II-18(JI. gek!. 10-2-1092. gcprof. 20-:2-1893 t'll mwl. 

Zonwargcm 2-7-1 () J 0. /.ij wn.-; dl' el'rslc schoolzusiN \ïlll tlt• 1\nlholil'kt' 

Bcwnnrschool die in 18!)8 te 1\onsl'le werd gl'OJlt'Il<l. 

]()() 



Zuster \\':\Ll3l1RGA : (~!aria Philomena Schoesetters uit Hemik

Sf'm), geb. 31-8-18<J9. ingetr. 11-11-1890, gek!. 19-2-1892. geprof. 13-9-

1893 en over!. te Zomergem op 8-6-1953. Zij was onderwijzeres vanaf 

189-1. bestuurster der meisjes,;cholen \'all 12-5-1909 tot 1925. Vicares van

af :20 september 1907 en algemeen owrste van 12-10-1911 tot 26-9-1949. 

1892 

Zuster \'IN ClAN A : ( Clementina De Volder uit Eeklo), geb. 3-7-

1867, ingetr. 13-6-1892. gek!. 13-9-1892, geprof. 13-9-1893 en overl. te 

Zomergem op 18-10-1949. 

Zuster ~ lARTIN A : (Emerence Sonneville uit Zomergem), ingetr. 

17-9-1892, gek!. 11-1-1893. geprof. 30-1-1894 en over!. te Zomergem op 

.2-9-1902. 

1893 

Zuster 01ECHTILDIS : (!'I aria De Backer uit Erembodegem), geb. 

18-2-1800, ingetr. 5-6-1893, gekl. 26-9-1893, geprof. 26-9-1894 en over!. 

te Zomergem 4-3-1919. 

Zu-'iter 01ARTHA : ( F elicitas Van Der Borgt, geb. te Teralfene 

op 10-6-1872), ingetr. 30-10-1893, gekl. 30-1-1894, geprof. 20-2-1895 en 

owrl. Zomergem op 7-11-1948. 

1894 

Zuster BERLINIJIS : (Maria Anna Van Moeseke uit St Niklaas}. 

~eh. 18-7- 1872, ingetr. 28-2-1894. gek!. 31-5-1894, geprof. 31-5-1895 en 

over!. 31-1-1945. Zij was gedurende enkele jaren bewaarschoolzuster ge

weest in de Kat·holieke Bewaarschool te Ronsele, en bestuurster in de 

mf'isjesschool van Zomergem vanaf september 1899. 

Zuster MARGARETIIA : ( Augusta Celina Oe Keyser uit lngel

munster), geh. 15-9-1872. ingetr. 1 1-8-1894, gek!. 13-11-1894. geprof. 

n-11-1895 en 0\'f'rl. te 7.,omergem op 10-3-1902. 

1895 

Zuster Ll!JJWINA : (Elisa J'v1aria Dl' KPyser uit lngc>lrnunstcr), 

gelJ. 7-rJ-1878, ingclr. HI-4-J8fJ5, (.wkl. 1fJ-7-18<J5. gcprof. 19-7-189() c11 

ovr·rl. 25-8- J!J51. Onrlr·rwijzercs lf' Bf'kc r•rr te Zornc·rgcrn. 

Zuster EJJ~AHETII : ( Arlolphina 1\hria Vanncstc. geb. te Bcernem 

op h-7 I R7(>. inl-(1'1 r. 22-10-181J'i. J!Pkl. 22-1-1 WUI. gcprof. 1-2- 18<J7 en 

ovr·rl. Ie Z.omNg•·m op 11-10-1 fJ61. /.Ij was rlr· eer;; te zuster d<>r Kutholiekr• 

flww;Jilrsch,,oJ Ie l~onsr•lr·. rlie ;riJ in 1898 surnen rncl ;rusl('r Bernurrla opcll
,J.,, 

l<Jl 



Zuster GUDULA: (J'v1aria Arhyn uit Berlare), geb. 1-12-1871, in

getr. 2-12-1895. gek!. 13-3-1896. geprof. 24-3-1897 en ow•rl. op 5-7-1910. 

1896 

Zuster ANAST ASlA : ( tviaria Nathalie Biebaut, geb. te i'-lere op 

13-12-1873). ingetr. 25-5-1896. gek!. 21-9-1896, geprof. 29-9-1897 en 

O\'erl. te Zomergem op 15-2-1948. Onderwijzeres in de lagere school te 

Beke. 

Zuster CONSTANTIA : ( Clementina Sturms uit Stekene), geb. 

14-7-1869, ingelr. 15-7-1896, gek!. 22-10-1896, geprof. 22-10-1897 en over!. 

Zomergem 13-8-1947. 

Zuster Af\IBI<OSJA : (Hortensia Dhase uit Erembodegem). geb. 6-3-

1872. ingelr. 27-8-1896, gek!. 2-12-1896. geprof. 7-12-1897 en over!. 8-4-

1955. 

1897 

Zuster REINILDIS : (Alida Van I-lulle uit Zomergem). ingetr. 5-4-

1897, gek!. 19-7-1897. geprof. 19-7-1898 en oYerl. te Zomergem op 1:2-12-

1901. 

luster f\IJCI IAEL : ( Leopoldine Joanna Spaens uit Aalst), geb. op 

19-4-1874. ingetr. 18-7-1897, gek!. 29-9-1897. geprof. 7-4-1899 en O\'erl. 

le Zomergem op 9-8-1956. Zij was enkele jaren kleuteronderwijzeres ge

weest in de Katholieke Bewaarschool Le Ronsele. 

1898 

Zuster LUCIA : (Stephanie Letmie \'an Der Linden, geb. te Bel

sele-\Vnas op 18-10-1872). ingetr. 1-7-1898. gek!. 10-10-1898. geprof. 

<J- 1 0-1899 t•n O\'E'rl. Zomt'fgem op 5- 1 1- 194 7. 

Zuster CL!\ I< A : ( Clemenlina f\ lar ia \ 'erschoote uit Sijst-Ie). in

getr. 3-8-1898, gek!. 5-11-1898. [Jeprof. 19-12-1899 en overl. te z~.1mergem 

op 22-9-1900. 

1899 

Zuster JULIA : (~ylvia f\lnria Vnn Eygt·m. geh. te Aalst op 21-11-

1873}, inQetr. 23-11-1899. gek!. 7-4-1899, geprof. 3-5-1900 en over!. k 

l:nnwrgern op 28-l)-1 <) 1·1. 

Zuster I IELENA : (Juli a \' an I l('eke uil f\ laldegem). geL. 3-5- I 871. 

ingetr. (J-2-JBt)l), gekl. 15-5-1899. gpprof. 3-5-1 lJOO E'n owrl. in hd ~e
sliC1ht Toevlucht van 1'-lurin te Ccnl op 27-11-1 1)20. Zij \\'liS t•nig·t· u;d 
kbrl!·ronderwijzerPs te l<uns<'le en novicenH·esten·s \'Hil het klt>osler. 
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Zuster ID.-\ : ( hancisca C atharina C ooien uil Antwerpen). geb. 

12-ö-18:-'0. ingetr. -!-7-1899. gek!. 9-10-1899. geprof. 11-10-1900 en over!. 

te Zomergem op -1-1- 1951. 

1900 

Zuster 0101"\ICA : ( t-.laria LudoYica Van de Lannoole uit Vorme

zele). geb. 9-5-1869. ingetr. 25-1-1900. gek!. 30-5-1900. geprof. 27-6-1901. 

owrl. te Kaprijke op I 0-5-19-11. 

Zuster El'GE:'\IA : ( Emelie Seghers uit Kaprijke). geb. 28-5-1880. 

iugetr. I 1-9-1900. gek!. 19-12-1900. geprof. 22-8-190 I en over!. te Zomer

gem op 3-7-1917. 

Zuster STEPHANIE : (l\Jathilde Brielman uit Gent). ingelr. 16-7-

1900. gek!. 11-10-1900, geprof. 15-11-1901 en \'erliet de congregatie op 

9-6-1910. 

1901 

Zuster JO Al\: NA : ( Leonie :01attheeuws uit Beernem). ingetr. 19-3-

i901. gek!. 27-6-1901. geprof. 20-8-1902 en over!. te Zomergem op 17-2-

1907. 

Zuster CLARA : ( Sylvia Vanden Bon uil Beernem). geb. 8-7-1879. 

mgetr. 17-12-1901. gekl. 24-4-1902. geprof. 25-5-1903 en over!. te Kaprijke 

op 13-2-1962. 

1902 

Zuster TIIERESL\ : ( Louise \' an Pouckc. geh. te OedPlem op 3-5-

1862). ingelr. 24-5-1902. w·kl. 20-8-1')02. gf'prof. 20-8-1003 en 0\'f'rl. te 

Kaprijke op 15-2-1 fJ40. VicarPs vanaf 12 oktober 191 1 en overste henoemd 

Ie Kaprijke op 1 '3-2-1917. 

ZmtPr VICTOiüi\ : (C'c·lina De Sutlcr uil /.orrwrJ,!crn). J,!eh. 22-6-

1881>. i11gelr. l1·1-1fJ()), 1.wkl. 21-7-1!JU1. J.!Cprof. J).fJ-190-1 c·I1 0\WI. te 

Zom,.rl,!crn op '1-"i-1CJ(,j. /.ij was klt·tllc·ronJc·rwiJzc·rc·s lc· l~oiiSPic• \'HIIilf 

1f:!-'j.J!J{)8 cr1 \'illlilf I 10-1CJ1·1 lol J!J51> schooi!Joofcl alclaar. 

z(J~~~~r ANI )!~I·:A (Sylvia SpmTIJ.!ers uil \'c·lzc·ke-l~uclclc·rsho,·P}, 

!.lef,. 1>-1-1HHO, int.!C•Ir. "'JO 11-ICJO"',, 1wkl. R-"'J- J!J0-1. f!epror. 22-)-11105 l'll 

tJ\'NJ. I' Zonwrgc·n1 op "', 8- JIJ I,(), 

Ja 



Zuster PI~ UDENTJA : ( f\ I aria Bollengier uit Kaprijke). geb. 12-11-

1886. ingetr. 13-4-1003. gekl. 21-7-190). geprof. 25-9-1006 en over!. te 

Gent in het 1'1oederhuis der congregatie op 3-10-1972. Zij was Ie overste 

te Beke vanaf 18-1 1-1934. in 1942 waarnemend overste te Zomergem tot 

haar aanstelling aldaar als algemeen overste op 26-8-1949. ambt dat zij 

vervulde lol 3-4-1963. 

Zuster AJ'v1Al\!l )A : ( f\1aria Adelaide Nelis uit Berlare). geb. 27-2-

1883. ingetr. 30-10-1905, gekleed 5-2-1906. geprof. 5-10-1907. 

Zuster MAI~TINA : (Leun ie Spidoren uit T emse). geb. 24-4-1883. 

ingelr. 20-2-1906, gek!. 26-6-1906, geprof. 19-7-1907 en owrl. te Zomer

gem op 3-9-1960. 

Zuster MARGARETI-IA : (Eiodie Goeminne uil Elseghem). geb. 

op 25-2-1887, ingetr. 17-10-1906. gekl. 5-2-1907. geprof. 22-4-1909. On

derwijzeres vanaf 1-10-1911 en besluurster van de meisjesscholen te 

Zomergem \'an 1925 lol 31-8-1957. 

1908 

Zuster RAPIIAEJ. : (l'\ larie Stephanie De Bruycker. geb. te Zomer

gem op 2-2-1888), ingelr. 25-6-1098, gek!. 28-9-1908. gek!. 28-9-1909 en 

over!. in de kliniek Toevlucht van Maria le Gent op 13-12-1938. Zij wa<: 

gedurende enkele jaren kleuteronderwijzeres le Ronsele. 

Zuster CECILIA : ( J'v1arie Col et a Durinck uit Kalken). geb. 7-11-

1884, ingelr. 8-12-1908. gek!. 11-3-1909. geprof. 26-4-1910 en over!. te 

Zomergem op 2-10-1971. Was onderwijz!'res in de lagere School eerst in 

Heke, vervolgens te Zornergem. 

1910 

Zuster RENILDIS : ( l\1aria Lll(lovica \Vintt')'n uit Koolkerke). geh. 

18-5-1877. ingetr. 27-6-1910, gekl. 30-9-1910. geprof. 26-10-1910. owrl. 

lP Zomergem op 20-10-1964. 

Zuster BENEDICTA : ( Enwrcnria llaeck uit Lownct!'gem). g<'h. 

2·1-10-1888, ingclr. 7-1\-1910. gekl. 13-2-1911. geprof. 20-2-1912. over!. 

19-7-1945. 

1 <J I I 

Zuster CIIRISTIANA : I f\ !aria Eu gen ia ]\ lalfait uil Ootegcm in 

\Vest Vlaanden·n), geh. 16-5-1877. ingetr. 15-2-1911. gek!. 16-5-1911. 

geprof. 31-5-1912 en over I. 17-10-1948. 

Zuster AG NES : (August a ]\I aria Durinck uit Kalken). geh. 6-3-18811. 

ingelr. 22-9-1CJ 11, gt·kf. 29-12-JCJ 11. !Jcprof. 7-J-J() 12 t•n owrl. te Zonwrgcm 
op 6-()-1965. 
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Zuster JOH:-\1\JNA : ( Dt'lphina l\ I aria Coppens, geb. te Zomergem 

op 25-7-1893). ingetr. 2-2-1912. gek!. 3-5-1912. g-eprof. 12-8-1913 en overl. 

op 18-11-1961 te Zomergem. nis O\'erste van het klooster te Beke. ambt 

dat zij er v<ul 19-12 af vervulde. om de beurt met Zuster Oionysia. 

Zuster GABRIEL : (Eiodie De Bruycker uit Zomergem). geb. 28-8-

1889. ingetr. 2-2-1912. gek!. 3-5-1912. geprof. 19-9-1913. Zuster Gabriel 

was gedurende mige tijd onderwijzeres bij de kleuters van de Katholieke 

Bewaarschool te Ronsele en le Beke t~l 1959. 

Zuster .IOSEPHA : ( l\ lartha Paulina \Villems. geb. te Zomergem 

op 28-9-1887). ingelr. 26-6-1912. gek!. 3-9-1912. geprof. 19-9-1913 en 

overl. te Zomergem op 6-1-1922. '0.! as enkt'le tijd schoolzuster te Ronsele 

en te Zomergem. 

Zuster L'\L'RE:'\TIA : ( Cabrielle 0-largaretha :-..1oerloose uil \\'aas

munster). geb. 13-3-1895. ingelr. 2-5-1912. gek!. 12-8-1912. geprof. 16-4-

1914 en over!. te Zomergem op I 3-5-1973. Zuster Laurenlia heeft zich 

gedurende vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt in het onderwijs van de 

kinderen in de kleuterscholen van Beke en Zomergem. 

1913 

Zuster BERNARDA : ( J'V1aria Theresia De .Jaeger uit Lovendegem). 

geh. 23·12-1890. ingelr. 6-1-1913. gek!. 8-4-1913. geprof. 16-4-1914 en 

over!. le ZomerQPm op 24-3-1923. 

Zuster \'Ir~CENTIA: (Orpha Battem uit Ronse). ~;~eb. 21-9-1891. 

ingetr. 5-5-1913. gek!. 12-8-1913. geprof. 12-8-191·4 en overl. le Zomergem 

op 1-6- 1 fl70. 

Zusl.-r Wl\'INA : ( lrma Î'1athilde [)e Keyser uil Zonwrgem). geh. 

21-4-1893. ingetr. 5-5-1913. gek!. 12-8-1 CJ n. geprof. 12-8-191·1. Zuster 

\\'inna was gedurende vele jan~n onderwijzPres in de meisjesschol<'n en 

bPsluursler daarvan van (.CJ-1 CJ57 lol 12-10-1 !JóO. 

(<J14 

Z11sler ll\11LDA: (Fiodie De Hacker uil ErC'mlmriPgeml. t..wh. 17-I0-

11381J. i11gclr. 23·2-1 1JI4. gckl. 1h-ó-191·1. 1.1eprof. 1-71015 PIJ ovc·rl. te' Gent 

op 1 fi-G-1 1HJ5. 

1':11slcr CI·J~AI~ I )A : ( llara ~I aria Van I )p V dril' uit Brugge). geh. 
2lJ-2-ti;<JfJ. inl-(clr. 11 r; 1<11·1 ;wkl. 12-8-1<11·1. !.!''Prof. 2-<J-1fiiS en ovPrl. 
1-- Cr~rtl i.h. (~cslidJI TcH'vluf"hl van l\lnria. op (i-S Jfl<1L1. Onrl<'rwijzt>rcs in 

rl•· la~t<!fl" school lP Ikke 1'11 Ie /' .. onwrl-(cm. 



Zuster CODELIEVE : ( f'.laria Celina Coppcns uil Zomergem). geb. 

2-1-3-1892, ingetr. 8-9-191-1. gekl. 31-12-1914. geprof. 20-4-1916 en overl. 

in het klooster te Assenede op 28-8-1966. Onderwijzeres in de kleuter

school te Kaprijke. 

1916 

Zuster PAL~LA : (Pharailde Van De Voorde uil \Vaarschool). in

gelr. 11-11-1916. gek!. 17-3-1917. Ç!eprof. 7-9-1918. 

Zuster f-.1Af~IF: : (Sidonie De Mil uit f-.1erendree). geb. 30-1-1898. 

ingetr. 11-11-1916, gek!. 17-3-1917. geprof. 7-9-1918 en ovNI. te Zomer

gem op 14-6-1932. Onderwijzeres van de meisjesscholen te Zomergem. 

1917 

Zusier IGNATIA : ( J'v1arie Rosalia Heyde uit \ Vaarschoot). ingetr. 

28-5-1917. gek I. 14-9-1917. ge prof. 29-1-1919. OndNwijzeres in de kleuter

school te Kaprijke. 

Zusier AUGUSTINA : (i'larie Paulline Van De Voorde. geb. te 

\Vaarschool op 20-12-1889). ingelr. 8-9-1917. gek!. 11-12-1917. geprof. 

29-1-1919. 

Zuster ANSELf-.1A : ( f-.1arie ~ larlens uit Zomergem). geh. 18-5-1898. 

ingelr. 8-9-1917. gekl. 11-12-1917. geprof. 20-1-1919. 

Zuster COLETA : (El ort ie De l1ads. geb. Ie Oostwinkel op 7-10-

1879). ingelr. 24-10-1917. gek!. 12-3-1C)J8, ~eprof. 20-5-1910 en owd. 
le Zomer[!em op 19-9-1959. 

1918 

ZuslN ALOYSIA : (r'larie 01athilde \'an Den Beq.rhe uil \\'aar

~chool). rwb. 28-1-18%. ingelr. 7-9-1918. gekl. 29-l-1lJ19 en geprof. '2-t-

2-1 920. 

ICJ19 

Zuster F.D:-..fONDA : (E~tclln :-.!aria Spnu1ger~ uil Vt'lzeke). geh. 

2-2-1889. in~elr. 7-5-JfJICJ. gekL 15-l!-1!>11l. geprof. :25-11-1920 en o\'erl. 

i c l':omergem op 6-8-1 C)()7. 

Zustr>r .IOSEPIIINA : (Eiisn f'.larin Pintdon uil Bruggt·). geh. 1-1:2-

1893. mgelr. 7-5-1919. gek!. 15-11 191lJ. 1-!l'prof. 25-11-1!)20 f'll o\'t'rl. 

!e Assr>nede op 8-11-llJ(>·I. 

/.uslc•r .ILJU/\.: (Emmn l\lnri<t Pys:;on uil \Vounwnl. geh. 31-12 

IR<J7. in~elr. 7-5-ICJI<J. 1-!ekl. 15-11-I<Jil). 1-!t'prol'. '2'1-ll-lll:20 en O\'t'rl. lt' 

1\ss<'ned<' op 8-1 1-1 lJ72. 



Zustt>r ~TA NISLAS : ( Celina ]\!aria Claeys. geb. te Zomergem op 

2-t-11-1806). ingetr. 7-5-1019. gek!. 15-11-1919. geprof. 25-11-1920. 

Onderwijzeres in de kleuterscholen te Ronsele. le Beke en te Zomergem. 

Zuster ALPHONSINE : (lrma Juliana Bollens uit Zomergem). geb. 

2-t-5-1898. ingelr. ï-5-1010. gek!. 15-11-1919 en geprof. 25-11-1920. 

1920 

Zuster BERCJ-1]\ lANS : (lda De Keer uit Zomergem). geb. 22-8-

1808. ingetr. 2-l-5-1920. gek!. 25-11-1920. geprof. 28-11-1921 en over!. te 

Cent. gesticht Toeducht van 1\laria op 27-4-1940. 

1922 

Zuster HELENA : (Augusta Bracke uit Destelbergen). geb. 12-11-

1898. ingdr. 1 R-3-1922. gek!. 22-9-1922 en geprof. 22-9-1023. 

Zuster l\1ECHTILDIS : ( l'v1agdalena Bollens uit Z{)mergem). geb. 

26-1-1901 . ingetr. 8-9-1922. gek!. 22-3-1923. geprof. 25-3-1924 en overl. 

te Assenede op 26-1-1964. 

Zuster JOSEPHA : ( l\1arlha Jophia Blomme uit Kaprijke). geb. 5-9-

1907. ingetr. 8-9-1922. gek!. 28-3-1923 en geprof. 25-3-1924. over!. te 

Zomerg.·m 9-12-1973. \\'as onderwijzeres in de lagere scholen le Zomer

gem. 

1923 

Zuster 13ERNARDA : (Eiodie Van Den Hende uil Kaprijke). in

getr. 18-1-1023. gekl. 21-7-1923. geprof. 12-8-1024. Uitgetreden. 

Zustn ANCELA : (Anna Mnria Rof'giers. geb. te Kaprijke op 10-

10-FJ04). ingetr. 18-1-1023. gek!. 21-7-1923 en geprof. op 13-8-192-1. 

Onderwijzeres en hesluurster van de meisjesscholm Ie Bch van 1-4-1960 

tot 20-3-1963. 

Zr1ster Gf-.:R~ 1ANA : ( StPphanic Brackc uil Lobren). geh. 26-9-

lWJ), îngetr. 2-2-FJ21. gckl. 21-7-FJ2). gr•prof. 11-8-1024. 

:luster I~ OSA : ( ArlPiaide l\1eloPn. I.( eh. te Kaprijke 20-9-1906), in

;telr. 11-10-JCJ21. gekl. 21-4-1921. geprol'. 25-5-1925. Was Pnkele jaren 

kleuterondr·rwijzr·n·s te Znmergem. 

:luslt·r Cl II~ISTINA : (Marthn f)f' Pauw uil LPmlwke). geh. 18-5-

1110'1. inl.(f'!r. 8-fJ JfJ2·1. l!<·kl. 11-)-1<>2'), 1-(t•prof. 2S-3-1CJ2ó en ovPrl. te 
Kilprijke op 2-8-1951. 



Zuster GUOULA· : c( Anna Hlomme, geh. te Lembeke 6-5-1905). 

ingelr. 8-9-192~. gek!. 11-3-1925. f.!f'prof. 25-3-1926. Onderwijzeres in de 

kleuterschool. 

Zuster PASCHALIS : (Maria' Schepens uit Kalken). geh op 29-8-

1900, ingetr. 17-11-1924. gek!. 25-5-1 CJ25. geprof. 22-6-1926 en over i. Ie 

Gent op 18-7-1973. Werd op 9-9-19--l1 als vierde overste van het klooster 

te Kaprijke aangesteld. 

1926 

Zuster DIONYSIA : (l\Iartha Bracke uit Lokeren). geb. op 4-3-

1899. ingetr. 28-3-1921. gek!. 28-9-1921. geprof. 19-7-1 Q26 en over!. te 

Eeklo op 27-4-196ó. Overste en bestuurster van de afdeling te Beke vanaf 

18-11-1961. beurtelings met Zuster Joanna hestuurster van 1-1- t 94 3. 

1927 

Zuster ANTONIA : ( Clara Boxstal uit Lembeke), ingelr. 2-2-192:". 

gek!. 4-8-1027. geprof. 24-8-1028. 

Zuster TARCICIA : (Zulma Boxstal uit Lemlwke). ingetr. 8-9-1927. 

g~kl. 19-3-1928. geprof. 3-4-1929. 

Zuster LEONA : (Eisa Blomme, geh. te Kaprijke op 22-2- t 910). 

ingelr. 8-9-1927. gek!. 19-3-1928 en geprof. 3-4-1 Q29. 

1928 

Zusier ]\ IAGOALENA : ( ]\ lart·ha Loones uit Gent). ingelr. 3-5-

1()28. gek!. 12-11-1028. geprof. 1-1-11-102<l. L1itgetreden. 

1030 

Zuster l~EGINA : (Anna i' lnria i' lartens. geh. te Ronsele op 30-11-

JC>09), ingetr. 2'1-1-1030. gek!. 26-9-1()30. geprof. 28-9-1931 en over!. Ie 

ZomPTgem op 26-11-193--l. 

Zuster Ei' ll\IANL lEl, : (I ,udovka ;-.!aria DuytschaPVPr, geh. Ie GPnt 

op 3-9-1910). ingetr. 25-3-1030. g<·kl. 26-9-1030. geprof. 28-9- 1031. On

dt>rwij·Z<'res in de klt•tdersrhool te ZornPrgem. 

Zuster CO IJl['. !BA : ( ]\ lnrina ~amat>s, geb. k LovPndPgt'm op 28-2-

1905), ingetr. 8-0-l<l30. gek!. 12-3-1<l"'il. geprof. 29-3-1032 pn O\'t'rl. te.> 

Zomt•rgem op 9- 12- 1 05--l. 

Zus!Pr i'IA.IEIL.t\ : (Annn Lt>onia DuytsrhaP\'t'r uil Gt'nl). gt'h. 

21-8-J<ll), ingetr. 8-9-1()30. gPkl. 12-3-1G31 en geprof. 20-3-1032. \\'ns 

f.!t'<lttrr·n<lt• Pnkele jart'n srhooL,uster in dt• 1\atholit'k(' BewC\Ilrschool 1t' 

l~onsel<· ert I(' 1\aprijk('. 

1!J8 



1931 

Zuster \ 'ERONICA : (August a Philolmena Van Hulle uit Zomer

gem). ingetr. 7"-5-1 931. gekleed 9-11-1931 en geprof. 10-11-1932. 

1932 

Zuster ALEN A : ( Leonie l'-laria Stevens uit Kalken). geb. 5-4-1908. 

ingetr. 28-3-1932. gek!. 5-10-1932. geprof. 16-10-1933. Vicares op 26 aug. 

1 9~9. Owrste in Kaprijke. van 1953 tol 1959. Owrl. te Eeklo op 20-9-1974. 

Zuster ELEOi'\ORA : (Yvonne Louise Schatteman uit Zelzate). 

ingetr. 28-3-1932. gek!. 12-10-1932. geprof. 16-10-1933. Uitgetreden. 

Zuster [\I ARIA (thans Gabrielle genoemd). ( Gabrielle Cl ara \Ville 

uit Oost-Eeklo). geb. 8-3-1913. ingetr. 11-4-1932. gekl. 12-10-1932. ge

prof. 16-10-1933. 

1934 

Zuster Ll'TGARDIS : ( Mnria [vlagdalena Lippens uit Kaprijke). 

geb. 9-12-1909. ingetr. 3-4-1934. gek!. 4-10-1934. geprof. 10-10-1935 en 

0\'erl. te Zomergem op 26-12-1939. 7ij was gedurende verscheidene jaren 

Yerpleegster in het hospitaal van het klooster. 

Zuster BERNADETTE : ( Rnrhel Maria Marlens uit Ronsele). in

getr. 3-10-1934. gekl. 4-4-1935 en geprof. 15-4-1936. 

1935 

Zuster GERTRUDIS : ( lrma Van De Veire. geb. te Bassevelde op 

20-12-191 C)). inJ.!elr. 2-2-1935. gekl. 13-8-193"> en geprof. 21-8-1936. 

OnclerwijzPres in de lagere school te Beke. 

Zuster JUlJAN A : ( f_pona De Raets uil ZomergPm). geb. op 9-3-

1918. ingetr. 1">-7-1935. gekl. 16-1-1936 en geprof. 21-1-1937. Ond<'r

wijzc>xes in de kiPuterscholen Ie Rons<'le rn te Kaprijke. 

Zusier LF.ONAI~DA : (Anna Pmdcnlia Minna!'Tt, geh. le Ralger

hcwke op 2CJ-1-1 CJ H). ingclr. 12-8-1 cns. gek I. 13-2-1 CJ3ó en J!eprof. 16-2-

1CJ17. ( )nclc·rwij:tc·rPs in clr· lngc•w school Ie Zom!'fJ!em. 

/.rJ~fc·r RICII/\1~1>;\ : (Anna f'on1rlis uil Knprijh•). ingdr. 1·1-·1-

1'J")f,, gekl. 1S-10-1 1J1fJ, geprof. 11, 10-1'1)7. Was van S-1<J-11)c12 tol 

1-1 1'1-1) waarJH·mc·ncl lwsluursl!'r Vllll clc· luf.wrc• school lP Bc·ke. 

1 IJ() 



1938 

7.usler IIUBERTA: (Elisalwth DobbelaPre uil Kaprijke). geh. 21-6-

101'5. ingelr. 2-2-1938. gek!. 8-ó-1038. g<'prof. 8-8-1939 en nadien nit
getreclen. 

7:uster IJIL.Al~IA: (Aiina Lievens, geh. te lomergem op 7-1-1919). 

ingetr. 2-2-1938. gek!. 4-8-1930 Pn gPprof. 8-8-1939. 

Zus I er RAPJ-IAF.L : ( l\lagdaiPna Tange uil Zeizate). ingetr. 8-12-

1038. gek!. 14-ó-1 939. geprof. 24-6-1940 en nadiPn uitgetreden. 

1939 

Zusier RECINA : ( l\1argaretha De Ba ets uit Zomergem). ingetr. 

2-2-1939. gek!. 8-8-1939. geprof. 13-6-1940. 

1941 

Zuster LUTCARDIS : (;-..Jagclalena De &rk. geb. lP Basse,·elde op 

23-7- I 922). ingelr. 8-9-1941. gek I. 0-3-19-12. geprof. 1-t-2-19-13 en owrl. 

f0 ZomPrQcm op 1"1-11-1961. 

1042 

Zusier JUSTIN A ( GisPil a .hdia \Vil Ie uit Oost-Eeklo). geh. 31-3-

1922. ingetr. 14-5-1942. gek!. 19-11-1942 en gPprof. 23-11-19-13. 

1()43 

Zusier FRANCIJ'\E : ( Cermana Prmlentia \' an I feckP uit Lembeke). 

[~eh. 28-2-1021. Îl1QPir. 25-3-1043. gek!. 27-0-10-13. gPprof. 13-8-19·1-J. 

ZusiPr CIJ~AI~J)A : (Anna l\laria \'an De \'eire uit Lemlwkt-.). 

geh. 15-7-1925. ingelr. 8-12-10-13. gekl. CJ-6-104-1 en geprof. 14-6-1()45. 

7.usl!-r Al J~FJ<TA : ( AdriPillH' (\·leslina Philips. gPh. Ie ZomPr

gPmop '5-8-I<J2h), ingdr. 8-12-J<J-13. gt·kl. <).(>-1ll-l-l en gPprof. 1-l-6-1l)-J5. 

Onc!Prwijzt•rt•s in riP lagPrP school. 

ZusiPr ANCII.LA : (l\larie Dt~ Crat>nt• uil GPnl). ingctr. 6-1-1Q-J-J. 

f!Pkl. 1<)-7-1 1!-1-1. geprof. 21-7-1()4'1. 

luster RITA : (AiinP SIP\'!'IlS uil 1\alkPn ). ingPir. 18-4-1<14·1. gekl. 
1 <J_ 10-1 1>·1·1 en gpprof. '1- I 1-1 <J-1'3. On <I t•m·ijzt•rt•s in dt• lngt'rt• srlwol Ie 

7onwrg<·Jn <'Tl ht·slnmsiPr \'Hil tic• mPisjt•sschnnl in 1\nprijke. 
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1947 

Zuster BR IGrn·A : ( Germana SidoniP \ 'erschraegen uit Kalken). 

gPh. 4-12-1023. ingetr. 2-2-1047. gek!. 5-8-1947. geprof. 20-8-1948. 

1949 

Zuster FERNANOA : ( Clara i' I aria Lippens nit Lemheke), ingetr. 

8-9-1049. gek I. 19-3-1950. geprof. 29-3-1951. 

1950 

Zuster CHRISTIANA : (Rachel Celina Bekaert uit St Lameins), 

ingetr. 15-8-1950. gek I. 25-5-1951. geprof. 25-3-1953 en nadien uitge

treden. 

·1954 

ZuslPr l\IARIA CORETTI : (Maria Zulma Martens. geh te Zomer

gem op 22-10-1925). in!!elr. 1-5-1954. gek I. 8-11-1954 en geprof. 8-12-1955. 

OndPrwijzeres. 

1955 

Zuster CHRISTLNA: (Maria De Pauw uit Kaprijke). geh. 11-6-1935, 

inl!etr. 10-·-l-1955. gek I. 16-10-1955 en geprof. 17-10-1956. 
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GRONDBEZIT BI.! DE KAPEL TER PIETFN 

IN liET BEGIN VAN DE t6e EEUW 

In 1506 kapte .Jooris De V roe een eik af dichtbij de kapel Ter 

Pielen. I lij dacht dat hij daar recht toe had omdat hij pachter was ,.an 

het stuk land waarop de kapel stond. Zijn Yader, Amand De Vroe. was 

daar ook pachter van geweest tot aan zijn dood. rond 1500. Zoon Jooris 

had st>dPrl die dood echter geen pacht meer hetaald aan de eigenaar. de 

mfirmerie van hel begijnhof te Brugge. ( 1 ) Chrisloffel Braem. in die lijd 

baljuw van Wessegem. le17de beslag op de eik want hij was in de mening 

dat het omhakken van de boom gebeurd was op f!rond die eigendom was 

Yan de heer ''an \\' essegem. Reeds in 1503 had Daniel ]\ lasset. toen 

onl\·anger van \Vessegem. gedacht dat een bosje ,·an 70 roen. aan de noord

kant Yan de kapel gele~wn. bij het domein Yan die heerlijkheel behoorde. 

Op dat hos je stonden 108 eiken en drie wilgen (2). Jooris De \·roe haastte 

;-ich echter om het Ierrein waarop de kapel stond af le bakenen Hij wilde 

immers aanlonen dat de eik die hij omgehakt had. op grond stond die bij 

de kapel hehoorde. I lij plaatste een merkteken op een afstand Yan 5 tot 

(> Yoe1 aan de zuid-we-stkant yan de kapel middt>n in de ~rracht die daar 

lag. Daar Yoorhij. aan dt> westzijde van dt> kapt{ lag land ,·an \\'illem 

De l\1e11lenaert> en Yan .Jan \'an Eyghen. Dal land was lt>t>n . .looris slt>ldt> 

ook een ~laak of mPrktckcn aan dt> noord-oostkant mn de kapel. op een 

afstand mn 6 tol 7 \'oet. Die slaak heYond z.ich dan oYer de gracht die 

naast de straat lag (de Aarrlt·nhurf.!SP llet'rweg. hiPr Genist' \Veg ge-

( 1) Bru~w·. Commlssl<' vnn Op<'nbnr<' Ontlt•rstoncl · .'\rchi<'f \'On h<'l h<'J:Ijnhof. f- 1(l 

!,lz 22ï. Llit Hit document Is 11nm h<'l hl<>r l!<'puhliceNtl<' \'<'rhnnl O\'N d .. knp<'l op

[!<•Lnuwt!. \'oor cl<' julsic lil!l!inl! vnn di<' knrwl \'Nwljs ik nnnr lwt lnnrtjt• hij t't'n 

urtiL·I vnn R. Î'>'lorlnNI O\'N tl<' knp.,J T N l'irlrn. In !\pp<']tj<'~ nr 13. I Q(i2, Llr. 

21G. 

(2) Bruss<'l. Rtibnrrhl .. f. Rt·k.·nlonwr nr :"i:"·l t•n ;-;-;-.1. 
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noemd. lag aan de oostkant van de kapel). Dit twee de merkt eken stond 

op de hoogte van een staak die reeds vroeger aan de noorcl-westhoek van 

het kapeellf"tje was gezf"t. Tu~sen beide staken lag ook een gracht. De 

lapel (of het kapelletjf" zoatls in hf"t hier gebruikte document meestal wordt 

geschrt>wn) bevond zich in de wiel-oosthoek van het stuk lancl dat Jooris 

De \'rop gehrmkle f"n dat 300 roen groot was (het bosje van 70 roen 

meegert•kend). Christofft•l Braem .de baljuw van \\'essegem. kwam echter 

ook met ~laken naar de kapel. I-lij bracht die aan op plaatsen die slechts 

3 of -t \'oet van de kapel wrwijdercl waren. Zo zorgde hij er voor dat de 

om~ehakte eik in dat Losje \'an 70 roen geslaan had. I-lij plaat~te een merk

teken .wn de zuid-w«:>stkant van de kap«:>l, op een afstand van 3 of 4 voet, 

ook aan de gracht die daar lag maar niet me«:>r midcl«:>n PT in. Omelat hij de 

afstanden klein«:>r nam. kon hij het midden va.n de gracht niet meer bereiken. 

Ook aan de kant ,·an de straat reikte het grondg«:>bied van de kapel nu 

niet me«:>r owr dt> gracht. Daar had de baljuw merktekens gezet op de zuid

oosthoek en op de noord-oosthoek. 4 of 5 \'oet van de kap«:>l, aan de rrracht 

die naast de straat (de Aardenhurgse Weg) lag. Het laatste merkteken 

stond ouk ongewer op dezelfde lijn als «:>en mt>rkteken aan de noord-west

kant van de kapel dat daar reeds vroeger gezel was. AJ" hij dat zo gedaan 

had. riep hij iPdereen op die darht recht te hebhen aan de grond om dat 

te komen verklaren \'Oor dt> vierschaar. .looris De VroP kwam opdagen 

maar hij was niet alleen. De baljuw had ook Claeys Van der ]\fpersch \'Pr

witligd. Dat was een kanunnik die te Denclermond«:> woonde die het genot 

had \'an een tiende verhonden aan de kapelanij. Aan de kanunnik werd 

genaagd of hij ook recht had op de grond waarop cle kapel sloneL llij 

<~nlwoordcle dat hij daar geen recht op hacl. clat cle mensen allf'en in cle 

mogelijkht>icl mot=slen zijn in of uil cle kapt~! te !!aan. Arnoucl CroPs, ont

vanger van cle ir1firm<'l'ie van clPn WijngaardP (hel lwgijnhof \'an RruggP). 

was ook in elP viersrhaar gekomPn. I lij lwweerde rial cle grond waarop cl«:> 

lapPI stoncl. eigendom was van hel begijnhoL Tm•n mm hPrn \'rOP!! dat lt> 

iwwijZf•n. vroPg hij enkele ciagen uilstel wanl hij wilelP vPr,;la!! uitlm~ngen 
hij zijn mePstPrr•s eu mPPr inlirhtingen opzrwken in \'Prhand met elP 

groolfe van het ~tuk lancl waarop cle karwl sloncl. Arnoud Croes hegon <lan 

Ie zrwkc."fl in ouclr· papicrc•n van hf't lwgijnhof. maar hij voncl gPcn rharter 

in verlwncl mf'l een schenkin~ of f'Ïj.!Pnrlornsn·chl (wat spijtig is voor ons). 

\Vc·l wmcl hij c·nkc·lr- inlichling<'n in c•en IHH·k mf'l rr·keningen. hcwk clat in 

e:en zwartr• lc•clc·rr-n omsla!! ~c·IH>rldr·n was. I )al hor•k ww; in J.120 lwgon

nc"fl clcHJr .looris C;llll;, in cliP lijrl ontvang<"r vnn rlc· infirrnPrie \'!Hl het 

IJr·gijnhof. f'll r·r warr•n iHITIVIdlingc•n lol in 1 'iOO. I )aarin slonel ge.;chrr•\'<'11 

cf1JI \\'illr·rn ~1arwl!ar·rt •H·clr·rl ].1{)(), 'i()() rrwn lancl in pacht hir•lrl \'an cl<· 

infirrn,.rie, voor 1f1 ~rlwllin(.!!'TI ru·r jaar. • lil[gf'llrlr· 't \"oorsc•irl<' lancl nan clr• 

carwiJ,. clir· stad Ie 1\rll's~,.larr· l,it rlr·n h,,,.,. clar·r nwr l.l>~lt•WiJc cl•· \'ri<'Sf' 
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plach te wonen .. ~ !lier wordt dus gezegd dat de kapel op KnesH:Iare sloneL 

wat niet juist is. /:iJ stond wel hij de grens van Kne:;selar<' maar toch op 

grondgebied van Aalter. Du.t hof waar Lod<~wijk de Fries plach tP wonen. 

zal wPl het Woestijnegoed gewePst zijn. liPt ligt cbar niet ver vandaan 

en Loclewij'k de Fries woonde er inciPrdaad sedPrt hij de heerlijkheid van 

het Land van de Woeslijne kreeg van zijn vader. Loclewijk van ;\ lale. in 

1376 (zoals wij dat kunnen lezen hij A. \' erhoustmete. in .'\ppt>ltjes nr. 

15. hlz. 204). Verder in het hoek stond geschreven dat .lan l\1anegaert de 

pachter was van de 500 rom land van 1429 af. voor een term \'an 9 jaar. 

!lij betaalde 18 schellingen per jaar. Na hem kwam \Villem Cludelmetere. 

priester. die het stuk land in pacht hield tot in 1454. Dan kwam Lauwerein 

De Lo<lder die 15 scheMingen per jaar schuldig wa' maar wPgens de 

Gentse oorlog k.on hij niPt hetalen en het land lag daar als \'Ogelweide. 

dat wil zeggen dat het niet bebouwd werd. In 1455 werd Jan De r'-1eulnare 

pachter voor 9 jaar maar hij hetaaide nog slechts 8 schelhngen per jaar 

omdat het stuk land daar lang ongebruikt gelegen had (en waarschijnlijk 

ook omdat het zo gr(){)t niet meer was : het noordelijk deel er van. 200 roen 

groot. was in handc'n gekomen van familieleden \'an die priester. \\'illem 

Oudebuetere). De volgende pa eh ter. Arnoud De V roe. lwtaalde ook 

slechts 8 schellingen en hij had het perceel in cijns tot aan zijn dood. in 

1500. Zijn zoon, .looris. \'olgde hem op maar hij hPtaalde de cijns niet 

meer. 

In een ander document vond Arlllmd C' roes. ontvanger \ an de infir

merie van het hegijnhof te Brugge. dat di.t begijnhof daar slt•rhts 230 roen 

Lezal. het stuk land waarop cle kapel stond. Het ctorumenl dateercle Yan 

1503. jaar waarin Daniel i'-lasset had willen lwslag leggm op em hosjP 

van ongeveer 70 roen aan dt· noorelkani \'an de kapt>! ge)pgen. In dit docu

ment wordt het land gesitueerd op Aalter <verre oost. noord-oost van de 

kerke. noord van de 1\osline. op cte westzijde van cte Gent~che \\'eg. aan 

't kap<'ll<-'ken Ter Picte clat•r op slaende. lussen 't land \'flll Pieter \\'illt'ms 

ze11ne OtHiehuet<w aan elP noord- <'n zuidzijdP. \Villt>m dP :.IPuinare lt't'n 

Pil .lan \'an Eyghens leen heecle g<'houdt•n van lllt'YTOII\\' Yan lluutb·rke. 

al aan de westzijelP dP sirale aan cle oostt•nde:~>. 

Van rlit stuk lnn(l zoudt·n dus elP 70 rot•n cliC' DnniPI :'-ln~sd wilde in 

hPslag nemon. ret>cls nfgC'trokkm zijn. ()ok wnren 200 ro<'n. nnn dt· rworcl

kanl. in lwzit gekonwn Yan Piel<'r. zoon \'all \ \'il,lem 0Hdehue1Prt'. Omdnl 

hij niet genoPg geg<•vt•ns hacl ovl'r clt> juislc oppcn·lakte \'1111 :zijn t'ii!NHiom. 

ciPPd AnlOucl C'rops niet \'<'t•l mopite om de llt'langt'll \'flll he! hPgijnhof 

te verclt'cligen. J )aarhij kwam rwg da.l .looris J)C' \'rot' l'llkt·le tlngt•n bier 

( PiJJcl<· f<·hruari 1 'JO(J) nnar hc•l lwgijnlwf kwam. I lij \\'fl~ \'t'r)!l'i't'lcl door 

dt· lwljuw vnn 1\nesst•lnrP <lie zijn neef \\'11~. I lij wiltlt' zijn nrhte~tnlli:.W 
parht h<'lnlc·n en 'i srlwllinf.,!<'ll \.!1'\'<'11 \'oor dl' IHIOill die hij omgt•hnkl hntl. 



I liJ zou die boom dan weg YOt'ren en ht'm zagen. !let begijnhof gaf hem 

daar echter de toelating niet loe en de zaak bleef een paar jaar rusten. 

Ondertussen waren de mensen die rond de kapel woonden. ook samen

gekomen. Zij zegden dat zij het altaar Yan de kapel \vilden droog houden 

en dat zij er Yerder wllden \"oor zorgen omdat niemand er zich om be

kommerde. Zij ,telden daarom drie kapelmeesters aan. iets dat Yoordien 

nooit gebPurd ''as. Die kapelmeesters waren Jan De Brabander. Adriaan 

~chreiwater en nog een derde Yan wie de naam niet genoemd wordt. Zij 

hadden de bedoeling de afgekapte boom in beslag te nenwn evenals de 

grond waarop de kapel stond. rviaar nu wilde Arnoud Croes loch de 

rechten \'an het begijnhof Yerdedigen. I-lij had zelf geen tijd om naar Ursel 

te gaan maar hij stuurde een plaalsverYanger. !'v1ichiel Louf namelijk. Het 

werd spoedig duidelijk dat alleen hel begijnhof beslag kon leggen op die 

boom en op die grond. De zaak kon op die manier als opgelost beschouwd 

worden maar enkele maanden later. in oktober 1508. kwamen enkele wel

houders van l'rsel naar Brugge. I )at waren .lacob Van de Wedaghe. die 

baljuw geworden was \'an W essegem. Zeg er Van den Bussche en Jan 

\ 'an der Cruce die schepenen waren van die heerlijkheid. Zij hadden de 

kapelmeester. Adriaan Schreywatt>r. ook meegebracht. Zij wilden de groot

\rouwe van het begijnhof spwken en zij woegen haar of zij de afgekapte 

eik niet '' ilde afstaan \'OOr het herstel Yan de kapel. De groot vrouwe was 

daartoe bereid en zij stond ook de grond af tol 6 of 7 voel rond de kapel. 

Zo kon men dus nij toegang hebhen lot die bidplaats. De kapelmeesters 

mochten dat strookje grond verpachten en de opbrengst ervan aan de kapl'l 

bestedPn maar wanneer daar bomen op groeiciPn moesten ctie aan het be

gijnhof blijven. Op die manier zou het eigendomsrecht \'an het begijnhof 

hewPzen zijn. 

] lel duurde tot i11 151) vooraleer Arnoud Croes de loesl<tnd Ier 

plaatse kon ~taan lwkij ken. 11 ij nol ccrd ~~ l WPC gcm PI en 50 nwn I a nel. <I ig

aende op de heerlijkhede \'an \V essegem. iliSSI'II Aal er Pn Knesselarc. op 

dP GeTJtse IIPerwPa». Dat -land lag in 1lric stringen, 1IP c·en naast de 

andPw. Et·rsl keek Arnou1l naar een viNkan I ig slu k van &i• IJ gemt'l waar 

hel kapet•llt·lje Ter Pielen op slonrl. in rit· Z11iclooslho1-k van rlu.l ~tuk Die 

oppervlakte gror1cl rmalclt• nwl cf,. oostzijdt• amo 1l1• lle<·r~lrale t•n met dt> 

Wt·sl;ijdt> ililll hr·l lr·Pn van .Jan I )e 01eul,·naro• 1'11 het lt'l'll van .lar1 \'an 

Ey!!hen ~:wholldt·JI van m<'WOIIW \'illl lJ il kr·rke. Àt~rl ,j,. rHH•rclzqdc· van het 
btpellr·kensslllk, ovr·r ,j,. gr;whl. lag len1g I'Pfl vic'rkanlig pc·rn·el. 7.n l'fl! 

\'ierbwlig zijn rli1· !wee rwrrPI<·n Wt·l riÎel, cr·rrlt·r n·chthrH'kil! llHiiil' oppcr

\lakkia 1-!l'ZÎ<'Il L,ll rrwn I<' loch vierkHnlil! noc·rrll'll. I )il 1\\'('etf,. pern•pl was 

tofl(.lcVt:f'r 200 rrwn !!fooi. I lel paalrl<· rnel clo· oo,;l;rjcl•· .Hili cf,. I kerslrnal, 

met ,j,. noorclzijd<· ilitll rJ.. I )riPS c•r1 mei de· w•·slzljrlc· ililll ecr1 csl<·dc•:o die 

iliHI tf,. ht·t·r v<on I\1Hitl<·g•·m l<wlwllllllfcl<· ( Wililf ,j,. rnol•·ll 1111 .'\lil<d). I )eze 
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lwee percelen samen vormden de oorspronkelijke oppervlakte grond die aan 

hel begijnhof todwhoorde ( 500 roen). Deze grond strekte zich uit van de 

kaptjl lol aan de Pietsiraal en wij kunnen best aannemen dat een deel 

van deze oppervlakte. samen met een stuk aan de westkant er Yan. aan

\ankelijk een dries of gemeenschappelijk grasland vormde zoals A. \'er

houslraete dal beweert in zijn artikel O\'er dat onderwerp in Appeltjes nr. 

13. 1962. hlz. 225. 

Sedert het midden van de I Se eeuw Pch ter (misschien als ge\'(>lg 'an 

de Gentse opstand die hPel wat wanorde in de sireek Yeroorzaakte). was 

het perceel van 200 roen door de pachter ingepalmd en als eigendom be

schouwd. In het begin \'an de 16e eeuw. was \Villem Oudebuelere er 

Pigenaar van. Arnoud Croes liet hem hel lijstje met yoorgaande pachters 

zien. \Villern was 70 jaar oud <>n hij herinnerde zich dat een andere 

\Villern Oudebuetere, priester en neef Yan hem, het land \'an 1436 tot 

él<ln de Gentse opstand ( 1452-53) in pacht hield. De bejaarde man dacht 

dat het deze neef was die het perceel als eigendom was gaan beschouwen. 

)lij wilde dat goed rnaken omdat hij vroom was en godsdienstige instel

lingen geen kwaad wilde doen. Daarom schonk hij. bij teslament in 1509. 

aün het begijnhof een ander perceel. onge\'eer e\·en groot. gelegen aan de 

zuidkant van het perceel waarop de kapel stond. De schenker stierf in 1512 

en zo kon Arnoud C roes. hij zijn bezot-k in 1513. deze nieuwe eigendom 

ook lwkijkcn. /lel was een langwerpig stuk \'ün 150 roen ,dat wijlen \\'il
lern Oudehuelere toebehoorde en nu de fernwrie>. I let paalcle me-t de 

noordbnt aan het stuk waarop de bpe/ stond. met cle oostbmt aan de 

I leerslraal. met de westkant aan het leen \'all .Jan De i' leulenaere en Yan 

Jan \' an Eyghen, met de wielkant aan ander land dal ook eigendom was 

Yan \ \'i/lem Oudehuelere. /~) deze percelm kan men goed zien op het 

kaartje düt 1\. l' lodal'rl hij zijn artikel over de kapel. tekende ( :\ppeltjes 

nr. I 3. 1 !Jó2. hlz. 2 I(>). l·:i\.!l'naardig is hel feit dat die perrelen op groncl

~ehicd \'illl \Vt•sst,gcm lagen. I )e grens \'an die ht>erlijkheid ll1ilitkt daar een 

omwluurlijke insprong in het gronrll!ehit'd nm het I .tllld \(111 de \\'oeslijne 

(Zit' in verhand hit·rnwt> dt· bar! l>ij hel urtikel \'Hn .'\. \'crhomlmdc <H"er 

feodaal Aalter in Äppt·ltjes I %·1 hlz 172). l)c gn·rlzt·n HUl lwerlijklwdt'l1 

t.ijn nw!'stal op l'Cil wiUekeurigc wijzt• gt'\'ormd !'11 dt· grenzen \'illl pan)

rhiPs ht·l,hcn met die hcerlijkhcdt•n gt•en rekl'lling 1-!t•houdl'll. \\'ij kunnen 

t•f'hter. door 1lie grt'JIZt'll het•n. t•en oude nedt·rzeUing zien 111 tlt• omg1'\'in1,! 

\'Hl! ('(' Lqwl ï er l'idt•n c·). liet grusplt,Îil. dril'S 1-!l'IHIHilld. lag in hd 

( 3) Ool 1 .. Stockmnn. In zijn nrttk .. l o\'N ,J,. ,·tlln llnlt·ftrn. wlt~l op ,J,. ou.lt•fllom 'on 

,Int f.lehucht ( i\pp .. ltjl'S. nr 1•1. 19(i8. hlz -12-·13). Bltt•cbk.n•t•·r. r J,·ult•nl.,utt'r •·n 

\\',·ss<'gt·rnkoulPr zull<'n w<'l .f,. otulslt· nlkt•rlnndcn \'!Hl dit· nt'tlt·rzl'llin~ l.lfn. ]),. 

Bltt•ckskout,•r ltgt op wt•slt·lttk.· lwllinll vnn .! .. \ \'ol'SltjJwl~t•t•l. nnn .J,. Wt'>l knnt \'tlll 

Je l't<'llllP<·rs <'ll nnn dt• noonlbnt \'on ,1 .. l'ktslrnnl. 
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centrum Yan die nt>derzetting. Begin I Se eeuw was dat E'C'hler geen gras

land met>r en de infim1erit> Yan het begijnhof le Brugge was eigenaar Yan 

een groot deel er Yan. liet is spijtig dat wij niet konden achlf'rhalen sedert 

wanneer dat begijnhof die eigendom kreeg maar dat kan reeds in de 13e 

eeuw geweest zijn. Ook Yan dan af zou die dries geen gemeenschappelijke 

weide meer geweest zijn. Het begijnhof kan misschien ook in aanmerking 

komen in verband met de oprichting Yan de kav-l. Die kan er reeds midden 

de I 3e eeuw gestaan hebben als grenskapel op het punt waar de paro

chie.s Aalter. Kaesselare en Ursel elkaar raken. Deze Yeronderstellingen 

moelen echter nog bewezen worden. \' oorlopig zijn nog geen documenten 

bekend die ons kunnen helpen om dit te doen. 

D. VERSTRAETE. 

207 



IJE GRAFELI.JKE BALJUWS-ONT\' ANCERS 
\' AN URSEL EN \VESSEGEf\1 

TUSSEN 1431 EN 1626 

Een heerlijkheid is een deel van een territoriaal vorstendom waar

over iemand (de heer) uil eigen naam zekere overheidsrechten uitoefent 

onder het hooggezag van de Yorst ( 1 ). 

Op het grondgebied van de huidige gemPente llrsel hadden WIJ zo 

dP heerlijkheid Yan het Vrije en dezp van \\! Pssegpm ( 2 ). 

BeielP heerlijkhden hadden samen ~dechts één baljuw. Doch de oudP 

duälitPil kwam echter nog lol uiting door twee vierscharen. jazPifs door 

twee di\·ersp rechtsgeplogendhPden en verschil in heerlijke rechten. wel

licht omdat ook juist hier. met de grens van de heerlijkhectPn. de kassPlnj 

van de Oudburg en deze van hPt Brugse \'rije schPiddPn. 

Daar beide hPerlijkheden sinds l-i3 l terug hij het kroondonwin ge

voegd waren hadden zij van danaf ook een zei /slafldige grafelijke l)a/;uw. 
ec<hter van de minst hdangrijkc soort. \Vij kunnpn onze baljuw rekenen 

lot het type van de haljuw-onlvanger die toch twee n•kenmgen opmaakt. 

c;&n met inkomsten en uilgaven uil het lwheer van het domein voortsprui

lend en één \'oornanwlijk hestaande uil posten van gerechtelijke aar<-!. Tot 

omslrPeks 1500 zijn <k• baljuws en ontvangers van llrsel-\\'essegem na

genoeg ciczelfde C'). 

(I) I mNl.IS. J. - lnl('iJ!'ndt• f\'ota Of't'f' .Ie llj.<l ,{,.,. //,wlitklu·cit•fl 1'(111 Oo,l· \ 'lo.m

'"'1'!'11, Gt·nl I 1)~0. (I\ ult. Jnnrho!'k l'ro\'lnclt•), 

(2) I''>'IOEI.AERT. R. \ \'"""''0<'111 1'11 :itn lfc·f't•n .. \r- l 2-1. I ll:-3. Ook ,-an ,(,, ht•o•r-

[ijklwirl \ \' ulfsberg<· op (), . .j,.(,.m lngPn '"'"'' kll'ln<' t'ncln\'CS op l'm•l nwt ''<'r• 

lllO<'dP[ijk nllt'<'ll lngt• jusllllt'rt'c'hl<'n. 

(3) \'oor ,,,. hnljuwslypcn. ZiP \',\N ROr-11'.\EY .1. fl.·t wuf··li,k i><lfjuwsolllll>t 
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i11 V/rurrl!/t•n•n lijc/c•ns .f,. Hoo•rr~orH/i.<c/h' t~t•riocfo•. 1\oninkliJb· \'lnnmsc :\cndt•mlt•"" 

Klnssp I .dl!'n•n, \ 'Prhnndeling 21>. .lg. :.2'1. I 1lli7. 

1 ),•zo· sludit• lwrusl \'Ndo•r hoofdznkt•liJk op dt• ontlt•dinl! \'1111 .!,• holjuw>rt'kt•nlnl!t'll 

vnn l 1rst•l. \\'r·ssc~o·m .. n lwt 1\n<·ss!'lnrHs<• .. \1~:\1\. rt•h·nknnwr. nr:< H-t';<;-l-1-11f>

l-1-1~7 <'ll .[,. dunrbiJiwro·rHic· r!'chl \'nnnlil!o·n.lt• stulkt•n uil hl'l 7.t>l!t'IHHIIllllt• fund, 

1\cqulls do· I ,!11 ... nrs I 7~- I 73. 



Als vertegenwoordiger van de heer in zijn heerlijkheid. hier de vorst. 

kreeg hij zijn commissiebrie,·en steeds ,·an de ontvanger-generaal van 

\'laanderen. Hij was tP\'cns ook gewoonlijk baljuw van het Knesselaarse. 

L1it elP rekeningen hebben wij natuurlijk getracht zo nauwkeurig moge

hik de baljuwslijst samen te stellen. doch rekening dient soms gehouden 

met het in /!!ilc ,·oorkomen van stedehouders-baljuu·s welke de effectieve 

functie uitoefenden naast de titelvoerder . 

.lan R.iickaert fs Colaert. wonende te L1rsel. 

loos Bnminc 2/1-.J32-5/1433 

.ian R.ijckaert, onder de heer Roland van Uitkerke . 

..loos Bruninc b/1434-b/1-135. geinterneerd ( 4
). 

Jan R.ijckaert b/ 1-135-6/1442. r~ Colaert. e\·eneens opgesloten. 

Jan Sneppe 6/I-H2-12/1443. 

Fihps van Praat 12/1443-6/1445. 

Jan vander l\lotten 6/1445-3/1447 ns . 

.ian R.ijckaert 3/1447ns-b/1452. 

Joris vandPr Ziekelen 7/1452-7/1460. 

Pieter de lJrij\·ere 7/1460-7/1468. 

Jakob Zeghaert 7/ 1-lb8 en 

Piet er Eckaert in naam \ \' e Zeghaerl lol 2/ 1472ns ( ~). 

Jakob Zoetaert 2/1472-2/1475ns. 

Pieter Eckaerl in naam Zoetaerl 2/ 1475ns--l/ 1477ns. 

Jan R.obaut 4/1477ns-3/1478. 

Pi eter Eckaerl 3/1478-8/ I 480. 

Piel er de Drijvere 8/1480-811484. 

Joos R.eubs 81 I -185-7 I 1405. 

1-ilip ClijuckP 7I1495-7I141J8 

Daniel l\lassel 7 I 1498-7 I 1504. 

Jacoh van Caudenhera-hc. alias De Ncckerc 711504-711513. 

Jaspar van Caudcnlwrj.!he fs .Jaroh 7 I 1513-7 I 1525. 

Pi,·lcr de Walle 711525-711531. 

Lif'\'l!n \'illlcl,.r \ 'c•sleu 7 I 1 5 3 1 -7 I 1 5 3·1. 

;\uf,Hm flauwcel 71153·1-5115·17 . 

.JamJ, Vil! I Cauclc·nlH~r~hc '31 15·17-51 15h2. 

lohanua Blanchac·rl. wc .lélcol, vun \awl~"nlll'rl-(hc '3/1 5112-12; 15(1'1. 

----·-·---
{.j) AJ)N l.llk 1\ 31. IU.,.NHI<'Vo<'llrl hln.J I ril fol. I rl-I. \'nor V<'r.lr•r•· bniJuw;cornmls~I<'S 

zir· AD~ Ltli<-. 11 ·11-1, f" 20H, 11 ·1'1, f" n•l, 17·1. H ';I, f" 208, n 52. f<> IHO, 

B r;; f" 12. B r;::;, f• 242. 



Nicolaas Gaudissabois 12/1565-12/1577 . 

.loos l~ijckaert fs Arend 1/ I 578-6/1579 ( 6 ). 

\Villem van de Velde; zijn huis alsmede het archief werd verbrand. 

We \Villem van de Velde, Lucie Gaudissabois 5/1586-5/1592. 

Gillis 1-lehbre:cht. we en erven 5/1592-5/1 ()0 1. 

Arend van Daele 5/1601-5/1610 . 

.Joachim BeghiJn 5/1610-8/1626 ( 7 ). 

Als bijzonderheid bij de lijst zouden wij kunnen vermelden dat Joos 

Hmninc ( 8 ) ook ontvanger van Oostburg was. I-lij !'tond ,·oor meer dan 

128 ponden Vlaams in het krijt en werd dan in 1435 ook geïnterneerd. HiJ 

belloofde echter alles in eenmaal te betalen. 

Zijn op,·olger .Jan Rijtkaert zat evt>ncens opgt>sloten, dit nu bij de 

ba.ljuw van de zé~le te leper. Door een deurwaarder van de Raad van 

\'laanderen werd hij naar Gent overgebracht. 

«nam die uier uorseide vanghenesse ende bmc!Jtene gheuanghen ons 

uo!'seiden !weren in zijn casteef Ie Ghend omme u&Iden t'Orseiden sticke 

dacra/ hij glwuanglwn ghezijn /radde, wet te gheniclen> ( 9 ) • 

.Jan Sneppe vinden \Vij éds baljuw van Lomhardsyde tussen 1427-

1428 en leden van de familie Reubs en i' lach et komen als baljuws van 

Den Houtsen voor (1°). 

!)p best uitgebouwde !:'11 Ie volgen loophaan is deze van .lan vdnder 

~1oten. Tussen 1442 en 1446 \'inden wij hem als baljuw van Deinze. 

Petegem . .Astenr.· en Drongen. Van 45-47 bt>dient hij l 1rsel. \\'es...;egem 

en het Knesselaarse. om aansluitend terug zijn eerste plaats Ie bezetten 

tol 1455. Uiteindelijk wrkreeg hij dan het baljuwschap van Oudenaarde 

lot 67. l\1idderwij1l moet hij ook As per en Zingem bediend heblwn (I 437-

146 I). 

Wanneer onze rekeningen aanvangen is de lijd \'an de baljuw-ambte

naar praktisch voorhij ; \ \' essegem, Ursel en het 1\.nesselaarsl' wt'l'den im

mers n~Pds in 1·142 voor het eerst in pacht uilgegevt>n aan elP nwt>~l 
hkdenJe, bij 't branden van een kaars. Dit na de Orrlonnnnlit' Yan 5/7/ 

(6) .loos RiJcknPrl wns nog bnljuw in ml'i l':l82. RY~EI{II()\'E. A f>,. Gt•U:t·n

f,eroc·rlen in cle slr<'l'k ••nn 1\rwss<'/nr<', :\1' I 3, hlz. 8:::!. 

(7) De n·k.·ning<'n 1610 tot 1616 onthrt·k<'l1. 

(8) ADN Lil!<'. 1\ 31. hogN I'NWijs. Ook de stukk.·11 11 17'<>·1'1 <'11 17'7'1·1 hnlllll'n 

!W<'!' onbeln11grijk<' stukk<'l1 nop<•ns .Joss<' Bru11i11c <'11 Zoelnt'fl. 

(<J) RAG, Rnnd l'lln \ÏnnndNt•n. 750fl. vonnis 1'1111 28·8·1·13'1 f" 82 ,• <'11 \'.\:-.i 
ROI'II'AEY . .I : n. w. p. ·187. t'll ,.,.rdt•r <I<' hnljuwslijsh•n 111 ht)ln~t·. 

(I 0) ADN Lille, H C.578, luss<'ll~<'I'O<'I1d hl nel. 
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1-.t3tJ nopens het verpachten ,·an graft>liJke baljuwsschöppen ( 11 
). Gewoon

lijk iwliep dil termijnen ,·an drie jaar. vet:' lal verlengd lol zes en negen. De 

Laljuw mocht dan de rechten innen. mils betalen van zijn pachtsom, \'eel

<tl in meerdere gedeeltelijke stortingen. 

Joachim Begghijn pacht bij\'oorheeld hel w//icie uan de bailliage 

!'anc/e procllie t'an ( 1rsell!, appendanlschl! uandl!r1 landP uanden \'rijen 

ende l'tmde spieeten uande fwl!rlijkiJeid uan \ \' esseg/1ern pnJe Knessc/le

/m•rsc/len, ... met alle bal!lert. boelen, profijlen emolumenten ende verval

ft'rt toebehoorende ende aencleuencfe de uoorseycle bailliage ... voor 10 

ponden grolt>n 3jaers>. 

Voordien kreeg de baljuw zijn gage en een kerelslaken ; er waren nog 

Pnkele emolumenten \·oorzien. 

De rekeningen liepen meestal \'an Sint-Jan-de-Dopersfeest ( 2--t juni) 

af. Ook soms wel \'an Lichtmis tol Lichtmis. Beide data hadden hun oor

zaak : dP eerste steunde meer op het feit dat die dag gewoonlijk de wet 

,·emieuwd werd. terwijl de tweede de dag bij uilstek was \'oor het \'Oor

Lrengen \'dil de rekeningen. 

Te \Vondel gem in de encla\'e 'vVessegern moel er een afzonderl,ike 

baljuw zijn geweest. 

<olltvanghen uan /a-cob l\feeresonP, baljuw vanden huis van \\!esse

gem. ghestelt van /arme uander Mate, !Ja/juu· van mijns gheduchte IH!re Ie 

flursefe> ( 12
). 

Hij de aa11komst in 11jn ambtsgebied d1ende de baljuw de eed af te 

leggen in handen van de f ungeremle schepenen (zie vr~rder). doch ook 

door een ambtenaar van cle rekenkamer wcrrl zijn eed onl\'angen. I lij is 

een ueruolgingsamblenaar, hij hel vellen van hel \'onnis is hij niet aan

wezil!. I lij lrPed op uil eigcii inilialiPf of hij private klacht ( 1a). 

In cle baljuwscommissie van Filips Clincke. del 21J/IO/ 1·188 lr·zerl 

wij zo rial hij gehouden was 

de rerfllen f,rJrJfJ/IC'YI c·nrfe lwerlicftevl Ie f>eu•aerC'rte 

- onsr• schepenen C'flrff' rul(lc•rf' Ie rmwrwn 

- wet r•ru/r• j11slicie Ie cloene. 

I lier villCJPn wij honclil! samr·n~:~r·val wal. een lwljuw zoal lP cloen 

SliJiJl. Wij rlar·hlr·n hr·l I!IH•rl Ie vinclr·n rl('/l' rlric IHH>frlim.(en in cle loop 

\'iHI on.;; l)(:looJ..( lP lwllllllllr·n len r·inrlr· een klaar ovr•r;1ichl Ie IH'komen. 

(I I) /\Hi\11. HK . ..!70'3. 1111 rn I I l"l v" 1'11 Vnll l~oflli""'Y· n. \\'. 

112) i\l~i\1\. Á<qurl• ,j,. 1.111•·. 2) j.f I llo. 

f n I \',\:-\ lH >~11';\I·~Y. J " w. p. 12 
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A - <DE RECIITEN. IIOOGIIEYT ENDE IIEERLICIIEYT TE BEWAEREJ\;E) 

Hel vermogen van beide heerlijkheden was tot op heden weinig ge

kend om reden van het ontbreken van een denombrement. Daarin immers 

staan de rechten en plichten het volledigst opgesomd. I-lier volgt in enkele 

alinea's een poging om de gegevens dienaangaande te ordenen; gegevens 

welke wij konden putten uit de baljuwsrekeningen maar ook hPbben ver

gdleken en aange\'llld met de koopakte van 1642. Uiteraard zijn deze 

natuurlijk nog onvolledig. 

1) Naar de inhoud uan de rekeningPn. 

In de onderscheiden rekeningenbundels kunnen wij in grote trekken 

telkens drie soorten inkomsten terugvinden. \Vij kennen naast dt>ze van 

feodale aard en degene voortkommde ui.t gewont' heerlijke rechten. nog 

de inkom si en uit vermogensstraf[ en. 

lnkornsten uit inning uun .feodale rechten. 

Inzake lt>enrecht nam de baljuw als 't ware de plaats in ,·an de 

heer bij de overdracht van le11en. Zo \'inden wij steeds het 

a) verheffingsrecht genoteerd. 

Bij hel sterven van een leenholJ(ler stierf het leen a15 't wart> nwl 

hem mee. Het diende opnieuw verheven en men lwtaalde daartoe een 

verheffingsrecht. Dit was ten laste van de nieuw aangt>komene. 

Te \Vessegem lwdweg het verheffingsrecht ofwt'l 

~ de votle koop t.t.z. 10 ponden parisis 

~ de halve koop t.t.z. 5 pondt'n parisis 

hel besle wome t.t.z. de \\'aarde van de opbrengst van het leen 

gedurende é-&n jaLtr, hel heste gekozen uit de drie laatste. 

h) de X" penning 4' als 't verwandelt hij coope., 

I )it feodaal recht werd slechts geïnd hij \'erkoop van een leen of 

van de lijfrente erop. I kt \\'as het rl'cht ten laste ,·un cle wrkoper. naast 

het Ie lwtaJen verheffingsr('cht. Bij lijfrt>nte golcl natuurliJk alleen dt> :'\" 

penning. l\1en v!'rwarre niet nwl elP Intere liPIHle penning gehevt'n onder 

.'\I va. vanaf 1571. op alle rof•rend gtwd. 

r) hel kamPrlinggt•lcl. gpwoonliik nis fooi \'oor de dienaar van 

de heer. hehoorde tt• \\'psst'gC'Ill aan dl' hnlju\\'. 

W üt van het lwdot•ldP leenhof van \\' essl'gC'm \\'t•rd gdwudt·n. \\'l'rd 

voor 't f't'rst duidelij,k door elP sludil' \'!lil dt· lt•t•nhtwkl'n \\"ltarv!ln hd 

oudste van 1-1,11 duleerl. Een Zt'\'t•nlnl dt•nomhrt•nwnlenrt•gislers en IC't'll· 

Lm·ken samen mei hondNdt• originl'le tlt•Il!lmhrt•nH·nlcn g<l\'t'Il tlllS t't'll 1-!<'

ddndl<·t·rcl lll'l'ld J.J.JO-J7l)'), inznkt' erfnp\'olging en gt•sehinlt•nis \'tlll t!t• 
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onderscheiden percelen. Deze lenen lagen te V\1 essegem voor 't grootste 

deel. enkele op Llrst>l 't \'1ije. een paar te paard op de grens met Knesse

lare. twee gemeten op de 1\.olegemkouter te W ondelgem. Zes vierendelen 

lagen te Eine (heerlijkheid Diepenbeek) en t\vee te Gent ( '·'). Te Aalter 

lagen er vier. waarvan 't fleerschap en laatschap \
1

enakker, 24 gemeten 

groot was. en een baljuw en zeven schepenen vermocht. alsmede recht op 

tol. vont, boeten tol drie pond en erfelijke renten ( 15
). 

Inkomsten uit inning LW! heerlijke rechten. 

Naast de feodale hebben wij de allodiale gronden. hier zoals elders 

eerder schaars. en dan de domaniale. Deze laatste. cijnzen en rentegron

den. ,·ormen veruit de grootste groep. Als twee componenten qua inning 

onderscheiden wiJ de huisbrief en dt> ueldbrie/. Zij komen in de domein

rekeningen voor. Het is een nagenoeg ononderzocht gebied en wordt hier 

dan ook slechts pro memorie vermeld. In 137'2 betaalde men bij,·oo:heeld 

-11 p 7 sch 5 penn. als last in de Rrieven vnn A,senede. 

Anctere rechten zijn : 

a) I'- larkgeld 

Dit bedroeg de 16° of 15° dernier of ongeveer 6 %. 
Het is de taks geheven bij verkoop van gronden en erven op de 

..-spleete( n) van W esseghem ende Knesschelaerschem. Het wercl niet ge

ïnd op Ursel 't \ ·rije. Elders noemde men dit ook wel wandel koop. 

b.v. 4:de vendition dheritnges à plusieurs personnes dont i/s sont te

nuez dl' porfez fe taux de In vendition sur ung JOUr appellé goudach qui ... ) 

(153/-33}. 

Bij de verkoop \'an Ter Pieten op 20/4/14'3)os. werd markgeld lw

taald aan de heer van Praal ( W oeslijne) en aan de herlog (\V essegem). 

heide heerlijkheden van de Oudhurg. I )it bedroeg respectiPvelijk 1) p en 

55 p parisis voor een koopsom van 100 p grot en of 1200 p parisis 

( = '3.ó % ). Ook Ie lleine en te \Vondelgem werd dezp innin~ gedaan. 

h) Ht•sle hoof cl (ral heil of hodrtsloc•l) 

Nog ePn bt>lasting welke· zwaar doorwoog op cle lwwoners van Wes

~~·~em en waar het \ 'rije van wijgc,t~elcl was. Het lwste hoof cl was het 

lwslc· sl11k Ie kiezen 11il cle roPrenrle lwzittinf.!eJI van rfp owrl<>denPn. Ve<>l

n! was rlit een kcw. een paarcl. C('ll lwcl. rnantc.J. jiiWet'll. enz ... 

ltl) MOEI.AEin. lt 
•lucli•·. lu·ru,t•·n·l·· op ,J,. nnJI,..Jtnu \'1111 nllc· w(' .. f'l/f•nJ.<f' [ .... nbo .. kc•n "" ,,,. los~" 

.J,·nnml.r.,rnc·nlc•n uil llf't fnncJ, \\.'c·lnchllu•· KnrnN vun Vlnonclc•n•n. AI~AI\. 

I I';) \'EIH IC >USTRAETE. A 1/.·t \\', .. ,"·o•·mw "" Aultc·r. Atv! 10. l'l'i'l. p. 128-
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Deze nijstel.li-ng van hesle hoofd werd op 20/CJ/ 1232 door Ferrand 

Pn lohnnna graaf en gravin van Vlaanderen en I Jenegouwen len eeuwigen 

dage verleend aan de lwwoners van het Brugse Vrije (1"). 

I I ierdoor werden zij vrij/c~ten. Vrijlal en ( -Pssen) of appendantlalen 

\"Oor llrsPI als appendante h~,rlijkheirl. zijn dus dezen vrij van beste 

hoofd. In dt> al(.(emene regel werd men vrijlaai door geboorte binnen ht>t 

kwarlit>r \'<tn het Vrije of e\·entuePI door gehoor te uil wijlalen erhuilen ( 17
). 

Doch wanneer men a/zittende vrijlaat was. l.l.z. de heerlijkheid niet 

bewoonde. lwlaalrle men ja<tdijks een zetting \'an 6 groten. liierop was 

Brugge stad uitgeslolen. 

Bij hel zich onldoen \'an hel vrijlaatschap diende men zijn rf'cht issue 

te helalen. Dit was de tiende penning op alle goederen roerende als on

roc·rende en acties. de lenen uilg-ezonderel (1 8
). 

In 1785 werd door verschillende heshm·n de afschaffing van het recht 

issue gevraagd ( 19
). 

Bij het overlijd<>n van de leenman Cornelis \'an de \'t>lde Ie Aalter 

was er twist ontstaan ( 20
). Deze zou zijn ontknoping vinden in de Raad 

van Vlaanderen na proces tussen .lacoh van Caudenberghe en Christoffel 

van Kerk\ oorde. respeclievelijk hal ju\\' en misschien zijn slt>dehouder lt.> 

Wessegem als heessers. en heer Loclewijk van \ laanderen en baljuw Omer 

l~ijcknf'rt \ an Woeslijne als verweerders. De zaak liep hem over <beste 

hoofden ende heslc cathcvlen .. die hieven naer persoonen overlijdende up 

leenen g>hchouclen vander zelfder heerlichede>. \'olg~:•ns de sententie 

mochlen de heessers dit rloen en de verweerders werden mei de proces

kosl(lll lwdachl. Scntenlie van 8/-t/151). 

Eer1 I egen~esteld ge\' al vonden wij op de lwerli;kheid l 1rsel ( ~ 1 ). Op 

2/-1/ 15-'10 on I vinrz de Raad een \'erzoek vanwege dP 0 lagistraat van het 

Vrije. de welhouders van Ursel en de \\'C'duwe I )e \'ey in verhand met 

hel wPrlem~chlclijk \'orderen door de haljuw var• ~chumwld. Vllll een 

~pallrorb len hmP huizf' hij hd m·Niijdt•n \'itl1 haar zoon. liet slerfhuis 

(Jó) \\'.'\RI'\1\0ENIC~. L. F/ondri.<r/1<' :::.tnnl.<· un,/ J~,.rftlsq••schtcftle [,,_, ~unt /nhr .. 

/105, 3 dln. Tuhin~l'n 1835--12. 

1·1./\1\. fonds BrugsP \'rijP, rhnrtN.<, nr. 'i. 

117) CIII.IOI>TS-\';\N ~E\'EI~EN. L. Couttmu· ,/u Frmrr <f,, llntfl''-'· 3 ,IJn. Bmss .. l. 
1879-8(1 (1\on. rom. voor uil!!. \'Oil oud" WI'IIPn 1'11 \'t'rt>r<lt•nlng<•n \', 1\elllii'.) 

nrt. XIII "n XI\'. 
(IS) GII.I.IOI1TS ... n. w. nrl. X\l 
(JIJ) l~r\1\. RPprP.<cnlnlit'hourk \'On lll'l \'rijt'. nr. '\1), fol. t t<l 1'11 P/o<'C<II'rlt•n t'<lll 

V/n,.ndm•n, lrh. \'1. p. 71·1. 

(20) AllN l.iiiP. 11 1(>13. 211 v". 
(2! I l~;\11. llrugsr· \'ril<•, Chnrl••r< nrs 117'1>, ••7'7'. r.~.q 1'!1 hH2 
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bevond zich oost van de Kruisstraat, <zomen gaet naar lsutlershouck of naer 

de prochie van llanslwke> ; nabij het Schuurn·ldse dus. 

Een deurwaarder werd gelast een beslissing ,........, verzoek van temggave 

op boete \·an honderd Carolusgulden ,........, naar de baljuw te Lotenhulle te 

brengen Dit gebeurde op 9 en 10 april 1540. 

Op 6/9/1540 daarop verscheen te Ursel «inde herberghe ghenaempt 

den leu bij de capelle. een en t\.ndries de Zutter .... ter presentie van bal

juw. schepenen en .Jan \'rombaut. amman van UrsE"l. meester .Joris Hooren

bauiL pensionaris. ende Anthone 01ewhiers. messagier slanis vanden 

\Tijen ... > om te voldoen aan de «ade \'an condempnatie van 25/5/1540». 

!-lij hetaaide er de drie ponden voor de «paltrocb om «lproces te 

SCU\\"Pne>. 

c) Zes % op de waarde \'an de beste hoofden. 

Het beste hoofd werd ofwel geschat ofwPI \'erkocht. De baljuw mocht 

daar als emolument 6 % op behouden. 

d) Baslaardgoed. (dode hand) 

Het recht van beslagname van de goederen \'an bastaards gestorven 

--zonder hoir van hunnen lichaeme> voor 2/3 en dan nog voor zover ze 

op de heerlijkheid lagen. \\'ij kennen zo het geval van .Jan vander Don kt 

uit de tijd van \'ictor \'an Vlaanderen. Uit goed werd naderhand in cijns 

uitgegeven. De lwzeltt:' renten van de abdij van Marquette erop werden 

door de baljuw telkenjare vereffend. 

l Je f(Juoir succedé à monclit seif}neur par Ie trespas d'un nommé /ean 

de Ie l )onc, bastard que Medaerl de Ie liefst tien! en cense ... (1431-33). 

Verder vinden wij nog karige gegevens nopens hastaardgcwd van 

:"-laykin van \'t>lkegem (3S-3CJ) en van Zegher van llulle ( 1461-62). De 

luttele nalatenschap wordt I romvms I elkens verkocht ( 2 ~}. 

d Vont. (lagaen. lagans) ( 23
) 

I lel linnen \'an ePn vc·rclronken persoon wordt in ó1/h2 <par cry et 

wrry.) len prijzP gesLPirl. Bastaardgoccl en vont wordPil veelal in een adem 

slragier~grwcl gPnoemd. 

111·1 ll'l'rl V~·lkl(l<'ffl 11• Ur.<cl, At-1 1·1. 1%), p. IOG-121. 122) ~10Ef.J\ERT. R 
STOCK MAN. I. I h• l,ril•<'l'rl l'llfl ;\.<.«'111'./1· 1·11 ./" Vier ;\miJtl("htl'll, Ar-1 23, 

I'J72. vo<'lnool "ij, hlz. 27. 

12>) C;()) >EFHOY. F. I iidio""'ur1• ./1· l'mwtr•nr"' lt~nqw· /rnnr;ni~" •·I .J,. lm1.< "'s 

rlwled<·• ./u JX• <liJ XV0 .• u.,. Ir•, Pnrl.•. 18~ 1-1 IJ((~. 11 hnnrlr•n. 

\'Ef~\VIIS "" Vf-:1~1 JAM. Mi.Jr/,.I,., . .J .. r/mul.< \Voortl<•rol""'k, I ) ... n llnou. IR1J'i 1'128. 
11 <lln. 
\'un b<"i,J,. w•·rk.·n wo•nl l<'ll<'lrnnllll R•·lm11k ~Prnnnkl. 
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Inkomsten uil inning uan de> VC'rlnfJfJenstro//en. 

a) van hoeten : 

De meest voorkomende boete is deze van 3 pond. Uitzonderlijk komt 

(, en 20 pond voor. Daarnaast kennen wij de klc·inere overtredingen welke 

met 30 of 40 schellingen WPrden ge3traf1. 

h) van composities : ( 24
) 

Dit is het rerht van minnelijke s.rhikking met de baljuw vóór of na 

het rroces. I-let betreft e<>n omzetting va:1 aliP straffen ~ lijfstraffen. \'Pr

mogenstruffen. ereslraffen. enz .... ~ in een geldboete. 

h., .. ne Pierre Vtomont. meulnwe. portr ovoir pesrl1é es eauu-es 

dautrui. dons lamende est fll p parisis: par romposi/ion 15 sch. ( 143-1/35). 

Bij het composcren in zware zakPn (doodslag bv) diende men \'Ooraf 

toestemming te nagen en te hekomen van ofwel de souvPraine baljuw ,·an 

\'laanderPn, de ontvanger-generaal. de Raad van \'laanderen of de Reken

kamer te Rijsel. 

«uan die/te, mansc acht, ( 25
) uraWl'enrracht. slraetroo/. brantslirhte. 

ualsclw munlenaers. uan conspiratien (= samenzu·eringl en desperatien 

f= zef/moorc/), en van alle c:iminefe /aiclen de poorn. bailfiu ghehouden 

u•erd rerf1t u•el encfe jus/icie Ie doen gesc!Jiedene, -zonder daPra/ Ie rmJg/1en 

composeren. lett-zij !Jij radt encfe ad vist uc.n mijne> Iu' (r) en pan de hOfi/Je 

rad! mijn c;oot~'>. !we ·en of hulren radt in \'laendrl' Pan welke romposi/ien 

dso g/wf sijncle cfe uorn. hoil/iu ghehouden uwd jaerfic Ie> rekenen ten 

profijle uan c>Orn. hec>:en ende rekenkamer Ie> RijseiP-. zegt ePn tpkst 

I '1/7 I I 51 3. 

r) van confiscaties : 

Deze volgt gewoonlijk na doodstraf ('ll eeuwigP verbanning of \Tedt>

loosiPgging. Edorh riP opbrengst \'a:1 de verlwurdvt>rklnarctp got>ctt>ren von

Jpn wij in de reken;ngen neq,!ens \'ernwld. zodat wij denkf:'n dat zij in dt'Zt' 

\'an elP ontvan~er-generaal voorkomen. 

::2" ,\'nor cle inhoud c•an cle knoperkte lll-/2 

Bij akte gcg!'ven tP l\laclri<l op 3/I/H>·I2 gnf Filip,; IV de tof:'lating 

tot urr/wop van cl<' hPPTiijkheciPn \'nn Llr~t-1 't Vrije. \\'t·~st'g<'m Pn ht•l 

1\nessr>lnnrsP. ( >r 22 nwi claarnp gC'heurdt' dit dan ook tf:' Brusst•l aan 

1\cwnrai\cl van l 1rsPI. I )l'7.<' familie had in nugmtm 1626 dt' lwerlijkh....den 

(2-1) \';\N I{OJ'vJP;\EY. J lf.,l lompo~ilio•n·•·hl in \'iutln.l,•n·n 1~111 ,{,. l-1° lul ./,. 

IR" ,., ... ".. {Tttdschrtft voor Ro•chtswPIPmchnpp«'n X\ IX. l<lh I. p. .I) 7'11.) 

(2'i) l'vlnnsrrncht l>lttkt rontnrnlnnllo• vnn \'rllli\\'<'IH'rncht «'11 rnnn~ln11. 
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~par engagère:. reects \'er kregen. DP halju .. vsbf:'scheiden in de rPken kamer 

Ie Rijst>! bewaard en hier in deze studie als hoofdzah·lijk bronmateriaal 

gebruikt. •·indigen dan ook met deze laatste datering ( 211
). 

De ,·erkoop behel~de de hoge-. middele- en lage justitie met recht 

op aanstellen \'ar. de baljuw en andere officieren. ook de inning van de 

tiende pPnning ( = op elf' lenen). het markgeld ( = op andf're erven). van 

het beste hoofd ( = op \\'f'ssegem) het jacht- en \'isrerht. plantrecht. de 

tol. het recht op straat- f'n rivierschouwingen, de inning van de boeten, 

df' confiscaties op onderhorigen, rf'cht op goed van bastaarden en ban

nelingen. vont. en ,·erder de rechten aan deze justiciegraden verbonden. 

Het mPrendPel van deze rpchten werd hoger rPPd~ behandeld ; enkele 

komen hier nu ,·prder aan bod. 

a) .lacht- Pn \'isrecht : 

DPzP rechten worden hier expliciet vermeld. Doch het denombre

ment van het Land van de Woeslijne lwvat enkele zinsneden waaruit 

blijkt dat binnen de cirkelomtrek van een mijl rondom een staak staande 

Ie Oostmolen niemand <eenigge melden moeken en magh. noch maeler1 

anders don Ie zijnen meu!Pn. noch uoghelen. nocf, vissc/1en, clan e>/ck in 

zijn beslote>n uivers o/te wachten ... u•anl clen heere de s/roorn ende den 

wint bim1en uoorschreuPn ommeuanghe al toebehoort» ( 27
). 

Oe molen te l 1rsel op de Roze was dan ook een banmolen van 

\\'oestijue; hij stond zelfs op cijnsgrond ervan. \Vessegem en Ursel he

zalen dus wel de~reli;k het maalrecht niel. De domeinrekening 1446/47 
he,·al een mf'lding <d'une mo/e ou soufait .?/re Uil mou/in, appe/lé Meulne 

Staerkn (2R). De !'v1eulf'staeken liggen. met het in geslot Pn Princewallt~ke. 
zuid aan de Hrugslraal. ongeveer ter hoogte van de hoeve van het Dron~ren· 

goed. Dil is ongeveer •1.5 km van rle mijlstaak \'NWijdt~rl. Of rlaar in dif' 

onlwwoonrle omgeving ooit een molf'n g~laan heeft dan wPI een herken

ningspaal voor hc·t \Voestijns molemerh I I )I ijfl yoorlopig een opf'n vraag. 

liet jarhtwcht hlijkt inhen·nl Han hogP justicie \'erhonrlm. Woestt• 

kreeg hel om die rerlc·n i'Pifs na prores met \Vcwstijne toegewezen ( 211
). 

Ook \'Oor \\'essPgem viml1·n wij in cle fHHisle rr·kcning vnn Loclt•wijk dt• 

llazf' ( 1 ) 1!2-CJ)) rial hij s<trnc·n mel :--.1ijllhc<'r van I ,iPrl,.kerkt· <'f op jacht 

(2f.j Af ):"'J Lill<'. I~ lfoft'i. fnL J(,.J potlood (JIJ(, lnkl ). 
127) STO('K!'viAN. L. (!,. ltrmmr1 t·nn ,[,. ,\fnltno .. x I/ultra, Ons :"-l""lf••slnnrl. I" .fg. 

E"kln. I %H. - \'EIH IOUSTRAETE. A. Mnlt•ns lllrm"n lwt mordw·l•u·.! mn 
Iu• I l.nnd Vnllfll! \Vot•<lljrw, Af-1 2. I <J'}O. Zt" nok STOCKJVIAN. L. //tsloris< J,_ 
fl"'!firtl/1."'/u• nnltdH,.flllfl 111111 ,[,. t•t//n 1/r~f, •. •lm lnl /Utrrwfll•• Auftr•r, A~l 19, p. 27. 

12R) ARAB. RK Nr ïïïj + \'ERSTI~AETE. D. \\',·.•~<rl•·m. A:--1 s. I<J'lj, P"ll· m. 
129) \'ERIIOUSTI~AI·TF. A /_,.,,nn".,tu ""''rw·/11 """ .\nlt•·r. A:--1 l'i. 1%·1. p. lfî4 

•·n v11cl 
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trok. Ook boelen voor het vissen in andermans wateren komen in Je bal

juwsrekeningen lwrhaaldelijk voor. Daarbij kunnen wij melden dat op 

het manoir \Vessegem sedert onhcudijke tijden n·lfs een mooiP duiven

toren aanwezig was. 

h) Planlrerht : ( 30
) 

Dit houdt in dat men zonriPT oorlof van de heer geen lwplan!inl!en 

mag uitvoeren. inzonderfijk dan langs 's herenwe!Jen. 

c) Straat- en rivierschouwingen : 

In het griffiE·archief steken meerdere bundels met zowel voor- als 

naschouwingen van straten ; ook schouwin!Jen \'an de waterlopen. mePst 

van de Dambeek. komen er \'oor. 

cl) Tol : 

D1t recht wordt ook \WnoPmd. maar kan al niet vPel om het li;f 

hebhen gehad. 

Ten slolle vonden wij nog het recht op in heslagneming van EngP/s 

loken en bil/ot'n, d.i. vals geld. Het Engels laken. de 1-!fOle concurrent van 

het \'laamse. werd sinds 143-1 rPeds door opvolgende ordonnantiPs ge

hinderd. Bij ons vinden wij dergelijke meldingen rond het eind van het 

Perste kwart van rte Ht eeuw. I lel is. zmufs bekend. de tijd ,·an de op

komst van de nieuwe draperie. rle huitennering. die de stedelijke am

bachtsgilden verliPt om zirh op het platteland te gaan \'estigen. 

B ~ .oN~E SCHEPENEN ENDE ANDERE TE r-1:\ENEN. 

Tijdens het oud regiem hadden de srhPpPnPn. henp\'Pns het lwstuur 

en de wetge\·ing. ook dt' uilvoering van de justitiP ten hunnp laste. Zij 

vormden samen met de baljuw de wel. Als WPihouders diendt'll zij volgen

dl" Ped af lP lt'IH!Pil in handen \'éHl dP haljmv. 

«<k sweire hy God dt> \'wier, dl'n ~one t'll dr dt·n //. Geest. rlut ik 

sijnf' flnord•eyls hel'relychC'yl. rechten enrlt> prt>i;mir~t•nli<'n sa! omler

lwud<'n, u•c•csen rnde H'erlurPc•n l'oon•lfslcwll sonder Prit'rHisclwp. dissi

mulatie o/11' uynnclscfwp 1'011 iemnnd: SC'//EPE,\'E;\' TE ,\/;\E\'E\': 
het secrrr•l I'WI cle u•eth flo helrne. rwrwml.vk C'nde spt•cial~·k n/ Ie doc'/1 

dot eenC'n noerle11 c>nrle oprl'rhll'n sr·l~t•pt>IIPII scflllldïcfl is <'rrdr f,cfulorl 

Ie cfo<'n ~()() lw/pi rnij Gocf e11 al sij11 hev/;fJt'll> (~ 1 
). 

130) \' i\N T\VEr-'11\EKE. . .1. U; st d.·r Jl..,.,./i;k/,,•c/on Pnn Iu• I /.mul 1-nr1 .-\,11<1. p. 11. 

(VoorllchttnuHPI'b Oost-\'101\ms \'l'rlmnd ... 1\rlll~l'll \'Oilr c .. ~rht.··l··ntsl. 
( 31) IV\G. fonds Llrs .. l. R··soluth·b•wck t :-•>.:! •·n I )E POTTER. l'r.<•.f. f" 11, 
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Zo te zien is dit wellicht ook de eertformule van de baljuw. 

Bij de tPrechtstelling van .lacob de Caster in 1537 o.s. worden ze\'en 

schepenen met naam genoemd. zodat wij weten dat de volle bank Yoor 

het Vrije uit zeven schepenen Iw stond. zoals dit trouwens ook elders 

meestal het geval was. 

De rechtspraak te \Vessegern werd uitgeoefencl «.!Jij uormisse uan 

wijsdomme l'an schepenen ende mannen {van /eene) uanden Twue aldaer» 

:~egt een stuk in ,·erband met cle terechtstelling Yan A. Snoeck in 1526. 

Bij cle ,·eroordeling ,·an C omelis Huykins op 10/7/ I 538 tot vijftig jaar bij 

,·erstek. worden de schepenen Jan ivlanaPrt. Willem Coppijns. Adriaen 

de ~ leulenaere. Piet er de Buss<ihere en .lacob Schatileet samen met de 

IPenrnannPn Zegher vander Biest en Jan Clijncke vermeld. Ook hier dus 

komt een colleg~ Yan zeven personen Yoor. De Yerhouding leenmannen/ 

:-chepenen is eerdt>r toevallig. Of deze bank be,•oegd was inzake leenrecht 

blijkt niet duidelijk. 

;'-.!en moest dus voor de dingbank te \ \' esseyem of Ursel vPrschijnen. 

\ TiPTschaar \V essegem. 

V oor wat \\' esst>gem betreft stond deze opgesteld vóór het hof Yan 

\\'essegem. Een grondige studie van dit gebouwencomplex is nog niet ge

maakt. zodat de juiste plaats niet gekend is ; de morkant \'an het hof kan 

wel eens naar het zuiden gericht geweest zijn. 

1442/43 nieuwe schPpenbank in hout. 

1433/36 houten vierschaarbank per kar van Ursel gebracht. 

1483/Só <vinscamehanb op het hof van \VessPgPm vl'fni<'uwrl door Jan Rogaerts. 

timmnman. 

1301/02 nieuw<' viN;:rhaar plus toeb<'hoorten. 

I '}49/'iO N'n niP UW<' I!N<'chtsbank zoals rJ.,ze van de h<'N van Praat te Knesselare. ( 32 ) 

- \'iersrhaar Ursel 

l':c·er nauwkeurig c•\'Pnrnin kunnPn wij de plaats \'an de Urselse ding

bank ~wpalf'n. HeL heeft N elP srhijn van dat ___. voll.(ens onze ouclste ge-

gP\'ens - ciPze stond in cle omt .. wving- van Dl' lngele ( '1'1) . 

... tfu';/ f)(J/i In /rem (en) lun· ( = slot of a/sfrti/infl) du cour/ en Ie 

anw,fe rwr (JU(Jfl/la mry/e/ (I-13'5/3R). In cle 17° ePUW stond de Engel 

r;p ,j,. ho"k gcvormcl door clc· straal mwr (>os! molen l'n cleze naar 7.onwr

ll''m. I ,Hier was het nabij cl" kerk cl at mPTI recht ~prak. c•n \Vel vc'H'>r elP 

hc-rlwrl! ~In rif' l~r>ZC'). I )c'lt' slonel \Vaar I alP!' lwt GijsPihuis kwam .. lori~ 

( '52) r ),. ,,..('f vnn Prant wn• rf,. h····r vun Iu· I r .nnrl von rif' \V Ol'•llfnt" rial 7lrh ook ,,. 

Kn•·s<~·lnr'' uil~tr,.ktr· . clnArnnu•l lw<lnrul rf,. (~rnfr·lirkh,.irl te· Kn,.••r·lrtrr• "n lwt 

Knr· .. r·lnur"' Ir· (),.rf,.fr·rn. wnur In rlr•:~r• >lwlll· wrn• nwltlln~ worrit vnn ~"lllllllkl 

())) lnur·l•· -~ fln~r-1" = hrwk. 
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F"l" , \/~ . \H. f\ ,",rlt•n ,." p/un .<, ;"')~ 

I) I~T. \ 11 . l ' R~EI. I) R I . ,\ N0J 1:-21 

I Jui dr lt;k lwnwrlt nw11 hierop d,. oud:-l<' nrlwrldt11~ vn11 nnt<' l(•rl : rn rli"l lwt t 'Y'''Ihul> 

nwl lort•nljr <'11 • uil>kl'lbrnl > l)r "hnnlnn1Hi utdu1~ _:; 'i0. -r; nl,ml'll<' dl' "''11"'17<'r 

Y sNhonl > ( wNk<'lijk rt•n hn11cl cl,,t '"''') . \ ' ,•rd<'r nol cl!' ofht•t•ldonl! ' 1111 dt• lt•t•rltnl!nh•l•·n 

np cl,• Hn~t• <'n \'ol~rn< l ,. >lrnnlnnnwn I\ ,•,H i r~lr(n<'ll•), 1\ Ncl,tr(m•lt'l \ '• t'lwt• h n t•r 

l~f'P l!'\oo nt'rf' lPnstr(nt'(c•) 1'11 "" (sir!ll'((' )11nt•r elP \ 'll <'rl 



Cnockaert \\·as m 15b9 concierge in dit «Landhuis» en werd betaald door 

ctt> kle1k Yan 's hert>n~ comptoir. Een Cijselhuis is een plaats waar ge

Yangenen op eigen kosten dienen in te liggen. Het stond op of nabij de 

Gijselbilk. Het Gijselhuis werd later synoniem van Schepenhuis. Jan de 

Craew kocht het bij,·oorbet~lcl aan hel ambacht. d.i. aan burgemeester en 

schepem·n in 1727. Nadien stond dit schepenhuis op de andere hoek van 

elP dor~srJlaats en noemde de ~:r._;roolen LeoJ)olclus» om onder de Franse 

oYerheersing <I-luis Yan C ommunel' le worden. nadien <.:Gemeente

huis:. ( 34
). 

i-t::-s/::-9 h<·rnieuwing op de plaats van de oude 

1-185/86 nieuwe voor lhosteme de la Rose 

l-195/9ó hernieuwinl! • emprPs ]pg]ise> van • dincbanc et vierscarne> (eik) 

15-19/50 terug vemit>uwd. samen met deze van h .. t KnPsselaarse en \V Psscgem. 

DenkeliJk werden kort nadien de Yierschaarbanken niet meer builen 

opgericht ; men hield Yan toen af mogelijks wel zijn zittingen binnen. 

Ursel en \ \' essegem bt>zalen de drie justiliegraden. ( 35
) lage-. mid

dele- en hoge ; het waren dus wije heE'flijkheden, wat ook niet zó lalrijk 

\'oorkomt. Daarom dienden zij dus alle zaken te berechten en ten uilvoer 

te brengen. inclusief met de doodstraf onder haar verschillende vormen. 

Ue Oudburg le Gent bezat de jurisdictie over gans zijn gebied voor zijn 

ondergeschikte lenen (feodale) en de gewone juridiclie in kriminele zaken 

\OOr de heerlijkheden we-lke zelf geen hoge rechtspraak bezaten. Oaaren

bown had dit leenhof het berecht van alle personen-misdadigers binnen 

7ijn ambtsgebied zonder vaste verblijf plaats. 

\V ij zien zelfs dat op 7/3/1543 os. de grens \'an «indaginghe> dwz. 

\'an \'oor de rechtbank te dagen. van 3 op 4 mijl gebracht wordt, zodat 

Knesselaw. Ursel en I~ uise!Pde er nu ook binnen vallen ( 36
). 

13-1 l RAG. fonrl, L'rsel. 3iJ ,.n 'il>2. Z.t .. ook fot,,'s in I<Y~ERIIO\'E. A. en VAN! >E-
\'EIRE . .J. Oud (],,,.f. Af\1 24 ( I'Ji)) 2'i'i-257. 

:\aast I>(' ln~d •·n 1),. l<oz<· komt ook llwst .. J ,],. w .. "··~··m \'{JU[ (J.J3H/-10). 

Anrl•·r·· hosl<·ls kunn•·n wl) rno<·tlttk Jd .. ntiftn·n·n "" nol! rnin<IN loknlis<•r.,n. 

131) \'o<Jr voll("n<l•- hoofd,Jukk<·n wNrl ~,.J,rutk U<·mHukl Viln 1/<'II<'V<'ns uil 

\'AN CAI-:Nu;EM. 1<. ('. c;, .... ·fu,.,J,."~.. ~'"'' f,..t S!ro/nAII in Vlnwul<·n·"· 
v .. rlliJn.lt·linlll'll van ,t,. K .. ntnkll)k.· Vlunmsf! :\ .. n.l··mlt• ... llns;p J •. u .. n·n. Y<·rlwn<le

ltnl/ JIJ ( I'J'i·l). 

;.J,.m c;,.".fw·dt·ni• Plln /,1'/ S!ru{prw·t·sr·•·dlf i11 VI""""''~'''" """ tf, . .\/" lol ,/., 

X/V" ''"Uil', IJ•i•·m. \'Nhnnd•·lllll/ 2 I (I 1J'ilo). 

I "jl,, BEI~Tt·::--.:. I). ('ou/WIIf' .Iu Vi<·uxiHHII'JI "" c;""''· :.! ,Jin. lln""'l. 11103-0·1. 

Konlnkltth· ( 'omrni-.u· voor uil u. v. owJ,. w•·ll•·ll "" Vl'roul•·nlnu"n v. lkll!ië. 

lnlr•"lw lion p. J(J.I. 
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Voor het Brugse Vrije geeft l\ la ria van Habsburg op 2 juni 1544 een 

stuk uit waarin zij de Gentse Luitenant-Civil. Adriaen Bavière. verbod 

OJ1legl inwoners van Ursel 't Vrije voor zich te dagen ( 37
). 

Langs doorgaande waarheden wPrd immers regPlmalig onderzocht. met 

opgeroepen getuigen. wie iets misdaan had. De gouwdagen waren de 

plaatselijke rechtszittingen waarop, in de vroegste lijdPn althans. iederpen 

aanwezig was en waar werkdijk recht gesproken werd Pn ook andere juri

dische aktiviteiten plaats vonden (mi. kopen en verkopen). 

lliN zoals elders is er een verwarrende terminologie tussen de gau

dinghen ( = plais generaulx. placila generaha) enerzijds. en de deur

gaende waerheden ( = franches vérilés. souveraine waerheden) anderzijds. 

\.oor Woestijne. welke de hoge juslil ie lwz<tt, weten \\ij bijvoorbeeld dat 

de Oudburg er ZJijn doorga<mde waarheid hield tweemaal om de ze,·en 

jaar (zijn sleepisse). Was het souverain besouc te Ursel en \ \' essegem 

misschien hetzelfde ? 1-!Pt indagen wanro\'er hoger sprake slaat stellig ook 

op dergelijke informatie vergaderingen. 

Het onbegrepen «ghenachle» ( = rechtsdag) werd nachten, noctPs, 

en in vertaling komt te Ursel dan onze muyt de nostre dame en maers> 

voor. Met oogstwaerhede de force> wordt een waarheid bedoeld om een 

of andere reden later gehouden, gewoonlijk begin september dru1. <Gau

ghedinghe appclé (h )uelcoope> slaat op placilum gPnPralP en met de 

nérité (Ie XL lwrnmPs> wordt misschien een vergadering ctPr \Vessegem

se leerunannen bedoelcl. daerwaerhede,. wekt de schijn dat ze slechts 

t.>enrnaal per jaar plaats heeft. En wal is Pen <souverijnelicken dach> en 

een «foyer> ? Kortom. het is een onbegonnen taak dit aan de hand Yan 

de rekeningen alleen le willen uitmaken. 

Bij de gerechtsplaatsen moeten wij ook de eigenlijke stmfplaatsen 

rekenen. Daarvoor komen in aanmerking de ge\'angenis of cipierage, de 

schandpaal. kaak of piloriJn en de gnlg of hel gert>chte ( 38
). 

/\/ Ge\'<:lllgenis (cipi<'rngl', cep, stuc, l>fuc, gnyo/t:•) 

Voor het eerst vcmenwn wij t•r iets n\'t•r in 1-155/56. In de domein· 

mkeningcn word! dan ft. r·t·p en Pierscuernl! \'cr·nwld. 

In 1-160/ () 1 re'! st dt• hal jtm· zpl fs nnar Î' lnldPgcm pour mdtre a point 

{(! Cl'{J lllll/Olli /o/1 111-l'l ft•s prisvnniers O!Hfil llrsl!/e l'l in•/11\' l'l'TI</i de !/'OS

Sl'S DonriPs de /<'r ... 

(3ï) GILI.IODTS.\'i\N SE\'EREN. Cnutun,.. .Iu Fmnc J,, /!ruil•'-'· .:!/!>31 •·n R.\1\. 
llru!Jsc Vrijt•, Chnrlers. l'nrlon '},{i/ 13. 

(38) \'oor oi~Jcllll't'n overzicht zit• \'i\N 1'1\SSEI\. 1{. Crsdut•.f,·ru.< 1~111 1\tlltlwll. 

19G·I. 
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Begin 1-170 ns. ving baljuw Pieter Eckat,rt llanneken \\';1/ernan en

dat L'an onredelicke rcandelinghe. Hij werd in elk geva'l drie weken te 

L1rsel gevangen gehouden. !\.ort daarop wordt de cepier en urnman van 

l\sel 111 73/7-l wrnoemd. In 1-185/86 maakt Jan Bogaerts, timmerman. 

een nieuwe cep of voetboei. Zij werd geplaatst voor de herberg «In de 

Roze~. Een eigentijdse Vlaamse tekst noemt dat dan een bloc gedekt met 

harden, dus toch enigzins beschut. 

In 1-187 werd \ \' essegem de prooi der vlammen, zoals wellicht ook 

het dorp Ursel. Zo is het te verklaren dat drie soldaten van Sluis, door 

Jacob de Clercq. amman. en twee gezellen werden opgesloten en bewaakt. 

gedurende twaalf tot veertien dagen. au chastel Ju seigneur de Lernbeke 

à 1\.nessefaere ( 39
). \ 'an de Driepikkel werden zij onder begeleiding van 

zestien bewakers naar Brugge overgebracht om aldaar met hel zwaard 

berecht te worden ( 93/9-l). In de rekeningen 1489/95 komt deze amman 

nog voor. 

Ziehier een van de zeldzame Nederlandse teksten 

<\\'ij burghemeestre ende scepenen van Urseffe certiff; (er) en ende oor· 

conden Dij desen onsen hanteeken dat Philips Cfincke ons bailliu uanrlc 

prochic ende heerlichede van ( 1rsel lweft gedaen rnaken tursele t (er) 

p[aelse jegheno (ver) de Roose eenen stoc ( = voetboei) twelcke es de 

uanghenesse aldaer dewelke ghecost heeft onder de boamen te veine te 

haelne, Ie beslanclen, te rnerne. Ie zaghene ende up te stelne, metten 

ysseru•ercke de mede ghebo11den, met uier sloten daeran hanghende alst 

nood sy Al lwelcke dat al ghecost heeft tsomen de somme van zestien 

ponde11 parisis metten lij/coope ( = /ooi) als besteet u·as. Dil was glte

daen lurse/le bijden Pars ( eiden) u•el int jaer duist vierhonderf zevenen 

thegenlirh, den ... doch van rwvernber ( J.197) P uanden I f ecke, burg 

Gillis uande \ Veedag/te 
G(~leidr-IJjk aan wPrd dl'ze soort gevangenis door een meer gesloten 

l[ebouw vc·rvangert. Zo werden in 1516/18 gevangenen geintemet>rd. Bij 

het proces van A. Snouck ontsnapt dez<' herhaaldelijk uil zijn cel. zodat 

men hem achtereell\·olgens naar BruJ.!ge en C<'nl ovPrhrncht. TijdC'ns de 

n·rhon·n Ie WcssPgern hnwhl mt•n hem vijftien achlcreenvolgenclc kerPn 

van la prison à la muiso11 dP f'wncm u l 1rsel ... rwt>r d(' l'er!Joc•rt•n t('r [HIIIf' 

Ie \\fc~SPf.!COI (cdnd 1'521>). 

Op 15/7/ I')) f rliPrule Lishl'lle Luics f.!cinlernecrd ; toPn hacl men 

1!ee11 sfuten IJclflfJft<'IWSSt'. I)(' wkPningr·rt )4/17 Pil ·11/·17 \'ermPlc!Pn een 

ammanshuis ~'11 in 1 '3·1 1J en SA werclc·n s/t'<'IJkos/(•fl v('rl·ffcll!l. 

1')1')-
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Een interessante vermelding geeft ons ook nog de domeinrekeningen 

van 1549/50. Wij vonden er een post ter betaling van een gayole ( = 
kooi) die men kon verplaatsen. zoals de heer van Praal er een had. Begin 

J(/ eeuw was le Wessegem stellig nog een gevangenis aanwezig. Later 

wellicht alleen nog slechts te Ursel waar de arnman woonde. Een laatste 

vermelding vond ik in 1574 toen drie soldaten uit Kaprijke hun berechting 

in 's amrnans afwach lten. 

BI Schandpaal (koak. pdorijn. pelderijn} 

Hieraan werden sommige personen te pronk gesteld en werd ook 

meerdere keren de geseling toegepast. !'Jen spreekt soms van het schavot

leren. Een hernieuwde oprichting in januari 1618 geeft ons meerder inte

ressant detail : 

<lek ondersereven Syrn(J('n Rots, smet ... ont/aen van Joachim Beghyn ... 

uoar maken en feverinf}he uan eenen /1yseren halsbandt mf't ketene daer 

toe dienende ende vijf erommen ghes/eglwrt indt·n pe/derijn, staende nieuure 

geëmineert voor de kercke uan ( 1rse/e 26IJIJ6/8:). 

«Aen Pieter C/;ncke. ampman uw1 Ursele over vellen. {uan een 

boom) uoeren ende maeckcn rmrwenen peldPrijn staende aende kercke van 

L'rsele, daeronne f1hegcesf'ft es glwu·eest bij sen/entie uan sc/1epenen ende 

mannen van leene uanden houe uan \V essl!gem, den persoon Pan Daniël 

i loorick. in da!!len den XXI.\ jarwarv 1618 omme disu:ilfe bij ghecommi

leerl lrwfde diuerscile die/verijen ... > 

Uil dil laatste stuk hlijkt o\·erduidelijk dal slecht één kaak le l 1rsel

\ \' essegem in gehruik was. Dit soort schnndpHal kunn<'n wij zien op de 

figuratieve kHart van landmeter l~odmlls \'all 1724 : zij slaéil \'Oor het 

Cijst·lh u is. I' I en merk I duiddijk de h\'sproken hulsband ( 40
). 

\I Galg (gerecl!le, krukke) 

Door de galg maaktt>n de \\'elhouders van hun hoogste prerogatief 

gehmik, nl. van hun hoge r<·rht~mnC'hl. de doocts1ral'. \'rouwen kre~en als 

(loodstraf dP pul. Enk<•le doodstraffen zijn lot ons g<>konwn. zij vol~en 
\'erder. 

liet b nHn•ilijk 1til Ie maken of <'r ~leeds e<'n \'él~tt• !]nlg aanwezig 

was. Toch wiNpen Yoorl>ijlrekk<·nde soldaten dl' f.!nlg !llll in 1578 of eer~te 
helft 79, toen zij van Bruggl' nam Cent lrokk<'lt. I )e haljuw nnm hd hout 

\'oor zich en hracht een horHlS in n·kcning. i\ lbschkn \\'ns lwt f:'l'll f.!Hig 

die slorHI op hl'l Gafucstick. wens mei l':onwrgem. zuid \·nn dt· Genlwt'f.!. 

laatste J>Nr<'\'1. Calgen werdl'n f.!P\\'Oonlijk opgcrk•ht op nfgdPgcn plnntsPn. 

langs <'CIJ grote weg, meestal op d,• grPns 1kr hel'rlijklwdcn. 

(·10) Al~;\11. fond~ kuurlt·n <'11 plnn~. ;"<12, ft~urnllt•\'<' kumt ''I' tltwk tlt•t•r Rut•lnnt~ 
192·1, 1 /I ,2tl rn. 
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Toponymisch ( 41
) zouden nog in aanmerking kunnen komen Lijken

fwuck op \ \' essegem-Oostmolen (perceel 81-82), Lijkenbilck, langs de 

Heersirdat (in enclave \\' t'ssegem perceel 59-1). Ook het Ga/genlJOs op 

't Vrije. niet langs de weg en zuid Yan Onderdaalstraat, doch westwaarts 

van de BogaardsiraaL Ging men daar misschien de bomen halen om galgen 

((' ven·aardigen ? Sancterus tekent Pen galg ter hoogte van de Pielendries

molen op zijn kaart van hel bisdom Genl. ook langs de heerweg ( '12
). De 

hoen· Lembeke. thans Driepikkel, verwijst hoogstwaarschijnlijk naar een 

galg met drie schoorbalken of pikkels ( = drie justitiegraden). Een derge

lijke galg, deze van de Oudburg, stond te r-.lariakerke op de Driepikkel. 

Galgen werden occasioneel opgericht in 1526 ( Snoeck), in 1557 Uvloer

man en de Clie,·ere) en ook in 1568 (voor Natus en Ernst). In 1538 had 

men een fourque ( = spriet of vork) voor de Coster op de Craye langs 

de heerstraat geplant. Dit perceel heb ik tot op heden niet kunnen loka

liseren. 

Een l!emeenschappelijk schepenzegel komt vóór 1626 nergens op stuk

ken ,·oor. liet waren steeds één of meerdere zegels van schepenen : uit

hanl,!ende opgelegde of papieren opplakzegels. ( 42bi•). 

l-Iet Gijselhuis had voor .:signe een en leeuw> ( 172ï) en nahij de 

kapel ( 4") van 0-L-\' te l'liddelwege stond reeds in 1540 een herberg 

<De Gouden Lt'U> ( •~hU.). Ongetwijfeld verwijzen deze huismerken naar 

de trjd toen bastaarden van Vlaanderen de heerlijkheden in hezil hielden. 

C - ·\\'ET ENI >E JUSTICJE TE I )QENE> 

In volgende bladzijden geven wij een overzicht van de grote Lerecht

stellinl,!en en dP meest typische kleinen~ en wel in kronologische orde. 

GegevPns uil wkeningen zijn hegrijpelijkere wijze zeer summier. De lezer 

weZ!' er tevens op atlenl f.!ernaakl dat dit sleehls een lwperkt beeld geeft 

i -11) MOEI.1\ERT. R. Lonr/hrwkr•ll t'llll rfc U<'rtlt•r•fllt• Ursel 1'1111 ± lb·IO. luportymisc/t 

in /wart gelmwltt door l'<'f{,Ciitkinrt ml'l fwt l·r~rfll.-l<·r 1'1111 de Frun.'<' 'fitrl. ( I f> Llnd<'n) 

112) RYSERfi()\'E. A. Kru'·'·'"/rrn•, I '1-t'i. Kuurt nnu.-t hlz. 32 (van Santbus I ld I). 

l·12hr,) IJ .. r warwn nfu,.f,,.,.f,f op lu•l fronltspi<·" \'lUl • Kt·urcll <'ll,J,. Cu.,lu>•tll<'ll mi./s-

ll"''rlr·r~ ,J",.fl" w·L .. uan Iu•/ Vrti<'>, <'<'11 (; .. fitSt· rfruk VUil I1>1 1J is r .... J,. <fit van 
,f,. lamilr" vnn u, ... f. 
()p ,f,. roplr· rfoor ( 'for·is.t·ns vun ,f,. knurl vun fwt flrull"' \'rit<' \'ttn l'ir•lt'f 

PouriHu IJ 'ild 71 ) I• lwt .,-f.tlrf blunco U•!flll<'fl. 

f~. :'1-1AJH 'fft\f. ill .\'o/wt• "" /" r·rJfl<' II';"W"f>frtrfll<' t'll fu•ntfrfttfltl' rlu 1-'nuw ,[,. 
Hruo•··• I Anrt. ,f,. !11 Sw. rf'Ernuf,.Jton. 2" .-(•rir·. lonw tl. fl· ))) ) Z<'l!l .Int h11 
"l"'"'klnu•·n f.,.,.ft ,.,.rrlr f,r om ,f,. ',.,f"..kr·ruf .. "·lrlf,f,.ll uun l<' vulf<·n. \'oor Ursel 

bf1rkt hij r·r rrir·l In ~,.,fnuu•f. 

In) l~i\( ;, frmd• Ur"!l, 'ir,l. 

! nJ,,,) J~;\1\. flru~·r· \'rl)<·. ( 'lrurll'f• l>i'il. 
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van de misdadigheid. Immers bestond bij partijen ook de gewoonte van 

(\'rede - gijzeling - zoen> vóór de schepenen. waarvoor in de steden zelfs 

het college der paisierders bestond. 

/ooris de Decker diende zelfs bij compositie nog 2 pond parisis te be

talen om ongeoorloofd in de schepenplaats te komen ( 49/50. U). 

Vincent Bugnerts werd beboet met 40 sch. om een weg naar de molen 

van Ursel te versmallen ( 54/55-U) _ 

leger vander Straten die er van verdacht werd een Henegouwer met 

:t.ijn dagge ( = korte degen) te hebben bedreigd en zijn geld te hebben 

geëist kreeg drie pond boete opgelegd. IJit was bij een doorgaande waar

heid ten berde gekomen ( 56/57). 

Twee \Vno/se sclwap/wrders welke gevochten hadden werden even

eens beboet ( 57/58). 

Een inwoner vaJl Urse[ werd beboet om van het \'nje te verhuizen 

zonder toelating van de schepenen ( 59/ 60-L1
). 

Tijdens een «souverain besouo werd van I an Groo/a('rl. I an 1\ete

{aers en Jvfedaert van Ophain bekend dat zij gedurende dP nacht barbaars

heden hadden geplPegd. Daar zij reeds het ambtsgebiPcl van dP baljuw 

hadden verlaten werden zij bij verstek lol 20 ponden hoPte ,-proordePid 

(63/64-U). 

Üp kerstavond 1470 arresleerele baljuw Pieler Eckaerl een zeker 

1/anrwken V/i/fernan \'Oor .:onredelicke wandPiinghP>. Drie weken werd 

hij hij Olivier Rijckaerl amman. in verzekerde bewaring gehouden. om dan 

op 2 lauwe daarop na onderzoek te Hen!ille \"anwaar hij afkonh•lil! was. 

lP Sluis en te Aardelliburg en na foltering Ie worden gpi5xecuteerd. HiJ 

was immt:'rs banneling bevonden van de wel van Axt'l (U). 

liet gebeurde toen ook dat Zegher Boyorde door elP wel \'an l 1rsel 

voor zes jaar uit Vlaanderen werd gebannen voor <diefte up de galghe>. 

Een derde persoon komt in deze rt'kening voor. /);erin :\lw/in. DPze 

werd kort vóór 10/2/1472 ns uil de vrijheid \'éln l 1rsel wrhannen wp een 

licl> voor drie jaar. De verbanning op ... komt wel voor. liet is een dreige

ment dat tenttilvoer gelegd wordt hij \'roeglijdigc terugkomst: voor de ban

brekers dus. I )e verbanning wordt \'l'l'lal toegepast in geval nm onwr

mogen of wanneer m<'n iemand wou 5purt'n ( 71/72). 

Op 22/<>/ 1-171 trokken de schepenen t'n de klt'rk \'Hil de \'ierschaar 

naar Eeklo waor in formnl ie Wl'rd gehouden nopens een geYangene Pu/ 
Hou/s. 

loos I'<LTI \V on telghem werd omstreeks die lij<l lwnwhannen .. \Is hun

breker har! hij zic<h hij de cepier genwld (73/7-t-ll). 

I lier I wee < xeerplen uil d<· <'ersle \Ïnam~e rekening 1-IE\.:!; ~3. ~'lod
cla<'rl Hresl omdat zijn peerden IH'vo( n )den lwhlwn ghl'zijn S<'n<k t!ut'tllle 

ind<~ gcwdin!-!he vun nndt·n· lied<'ll ·10 seh. pnrijs. 



/un Lt>dt>gatlc /s /(on) os dP som(m)e \'an \'eertich scell(inghen) pa

rijs owr co( m) posicie met hem ghemaect omdat hij de tiende bachte( n) 

den helm onl\'oert had de jegh ( n) s den clone \'a ( n) der tiendemeesters 

-10 sch(ellinghPn) par(ijs) ( 11
). 

Luuc l'HII Üppem werd drie jaar uit \'I aanderen verbannen op 16/ I O/ 
83. 

Op 8 juli 1-18-1 werd Goutier l'on llo/stofe opdat hij gheconfisserl 

hePft nwt eens anders wijf clan meiler sijnder eveneens drie jaar ter ban ge

wezen. ]\ lisschien was dit wel met Zoele vander Riethage. 

Zelfs werd Ro=eken \ \' eynens uil de « heerscepe van Ursele> gewezen 

omdat het zijn moeder ..:confusschelice> ( =schandelijk) had toegespro

ken ( 8-!/85-l1
). 

Margriete l'On Bel'ertlwut werd voor diefstal drie jaar Vlaandnen ont

zegd op haar beide oren. Zij was dienstmeisje hij wouw Josijne Van der 

Eek en ( RS/86-l ) . 

Amman .Jacob de Clercq met twee gezPIIen ving drie soldatPn Yan 

Sluis : Gemmf Dons. \\'ilfe{m) Bake en /oris Yslwke. Zij brachten ze 

naar het kasteel ,·an de heer van Lemheke en bewaakten ze daar twaalf 

lot Yeertien dagen ( = Driepikkel). i\Jadien werden ze onder begeleiding 

,·an zestien personen naar Brugge. \'Oor de terechtstelling mel het zwaard 

overgebracht. Deze hadden de goede lieden le\'eel getormenteerd (90). 

Et>n attest dd t2/9/t">01 vermeld \\'illeke uon nrde beschuldigd Yan 

diefstal. die driemaal op de pijnbank gelegfl werd ( le Brugge ?) en ge

gesf•ld met de roeden. I lij was !!ehoortig van Nieuwpoorl. \' ermoedelijk 

wan·n er drie zittingen ter hank te Ur~el. In <•Ik gP\'al werden. koorden. 

roeden f•n kaarsen in rekening gehrachl. I lij had van de negende lot de 

df(lf' gevangen gezet1·n !Jij amman .Jan f'lijncb~. 

\'uor een <corf ende sao lc stcl(•n van .lacoh de [)ral. werden 1'/ur/en 

t:(m N.oe [s f>iet1·r en C'oppin ulln Ilo/staf(' J~ Gaulier vijftig jaar vchamwn 

-<up haerliedf•n hfwft ». ZP dienden l lrsPI Ie ruimen c:hirmen soncschijn> Pil 

uil \'lililltden·n Ie zijn ÏJirtncn rlri(' da~en. I )e wkcning 1 ')0.1/05 zt·gl <sur 

lt· hart» clit is op berlrduing van gehalsr<·cht te wordPn. dP typische straf 

\'o(Jr ~role clif•fstallf•n. Er IJlijken rncenlf•rt· l.(erecht~zitlirq.!l'fl nodil.( geweest 

I,. ;.o;i[n. 

Fen zeker1· f:moul tf,. Lorr11rwf ( 1:') \\'!'rel VPI'ftien dal.(en t1• l lrsl'l l.(e

van(!ell !!f•hoiHII'Il : 11 il f'incl,·l ijk ~''!.?PSclfl met rlf• rcwclt•fl, ht•l n·c•h I er oor af-

(liJ :'-IOI·:J.AEI~T. H. I),, Tlt·ruf,,,. I•• I 1rwf l.lnilfh".·k IJ,.,.rnl. Krtnu J\.,, rn Bnwvrl•l 
(),.,J,.J,.m l'lil ). 

( l'j I Srwllln~ lwlJf.,lur hl il/. 
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l!ehouwen en voor tien jaar uit het graafschap verbannen op ziJII hoofd. 

SC'herprechter Claes Hertram van Gent met zijn n·arlel» zorgde voor dl:' 

uitvoering van het vonnis waartoe hij Ursel dus aandP-ed ( 1'>15/16). 

Voor «injurighe woorden» werd /oos \'el de kin voor twintig Jaar het 

\'laanderse ontzegd ( 16/19). 

Thans komen wij aan een meer ophefmakende zaak : Anwut Snoeck. 
heiligschenner. Eind mei werd deze gevangen op \Vessegems gebied en 

na drie ontsnappingen. mogelijks uit de ge,·angenis van Ursel. naar Brugge 

overgebracht. Daar bleef hij acht dagen opgesioten. Gezien hij echter op 

het Gentse was gearresteerd heeft. men hem onder begeleiding per kar 

naar het Gravensteen gevoerd. !-lij moel geopereerd hebben in bende

verbaneL Tussen ± 22/5 en 15/6/1526 bleef hij daar in een cel blijkens 

een ontvangstbriefje van La ureins de IJrayere cipier aldaar. )\I en heeft. 

na enige tijd hem voor de verhoren terug naar Ursel gebracht. want tijdens 

de dingdagen werd hij tol vijftien achtereemolgende keren <de la prisiJn 

en la maison de I' aman à l 1rsel parelevant les hommes et echevins au 

vierscare à W esseghenn om en weer gevoerd. onder groot gevaar dat 

medeplichtigen hem uil de handen van de baljuw zouden verlosst'n. \'an 

21/11/1526lol 13/12 daarop verbleef hij terug in het Grawnsteen. Daar 

had immers het n·rder wrloop van het proces plaats met \Vessegcm::e 

mannen en schepenen. Dit blijkt tcruf.! uil een andl'r onlvang,-thriefje van 

de cipier aldaar. \vaar hij onderanclt'rt' onkosten aanrekent voor vuur te 

maken als de hiecht,·acler of de mannen kwamen voor dt• onderhoren. 

Ltoenmannen en schepenen logeerden In den lnghelt' le Gent. Op 3 februari 

hetaaide cle ba·ljuw IlO!! ~en rekening in hl'l Culden lloofd. Dit was wel

licht op de dag van de uit.;praak. want hij werd die dag naar het huis van 

de haljuw, dal in Aaltt•r blijkt le slaan. O\'t'Jgehra\ht om t•r samen met 

Je hele troep de nacht door le brengen 1'11 mogelijks wr-l zijn galgenmaal 

te nuttigen. Op ·1 felmwri 1'J27 ns wt·rd hij dun le \\'f'ssegem met het 

zwaard onthoofd. door Clat•s lkrtrnm. opperoHider van d1• slat! Gent. 

Dil was op St.-Niras<'n<lng. !lel prort's hncl zo l'en twintig dindngen he

~lagen t·n negen llHJaiHil'll geduurd; het kosllt' dnn nok een hom ).!l'ld. zo

tint dt· haljuw zijn nood kloq.! hij 1l1· wkt·nknnwr le Rijsl'l. 

lntltnlaad. dt· \'l•le wrplnntsingen. d1· hijsland \'Hn procureurs, lwt her

hanldt~lijk foltcn·n. en ten ~dolle lwl infornwlic lwzot•k le Torhout en k 

I luist waar ook nwtll·'plichlingen werdPil V1·roordeeld. nlsnwde dt• nodige 

lwsC'heiclen die aldaar gehnuld werden hadden tk hnljuw diep in zijn pt>rll'

feuille doen sC'hielen. 

Tenvijl hel op t'ell rad gcspr<'id1· onthoofdt• lichnnm op een ).!Hl!-! \Wrtl 

ge{'xposPPrd. snnwn nwl c1·n L·lk. het vt•rmnl•tlt-lijk \'IH>r\\TI'p dt•r mis1lntHI. 

lrokkt·n clt• l,il•t•hl\'ntler. prot'JJrnlor tlt•r pnlers :\uguslijnt•n uil Cent. t!t• 
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~cherpwchtt>r of hangman met zijn knapen. te samen met de wethouders, 

naar de jonkwauwe <In de Roze:.. I lier konden ze zich van de spanning 

\un het ogt>nblik ontdoen l'n werd hun logies ,·oor de komende nacht ver

leend. 

E/;salwt/1 Luics, geboortig van 1\.ruishoutem. werd door de leenman

nen \'an Poeke ge-bannen O!J een lid. Op IJrsel 't Vrije in heohtenis ge

nomen werd zij dadelijk per wagen naar Gent overgebracht daar hier geen 

<sluten \'anghenesse> m<>er was. De drie begeleiders logeerden in De 

Drake. Lisbeth had gecom erseerd met Jan Reyns. die zoek was. Onmid

dellijk trok men naar Brugge ûnl informatie over deze Jan. die gezegd had 

dat hij hrand zou stichtf:'n le Ursel. De scherprechter Clais Bertram 

\'m·rde de t•xeculie op Elisabeth uit. doch het is niet duidPlijk uit te maken 

of dit te l\sel dan wel te Gent geschiedde (afhouwen lid 24/5/31 ) . 

In dezelfde rekening staan nog twee manSilagen vermeld { homicide) : 

- op .Jan Zoetincx door f aco6 uander \ \' edagen 

- op Filips Brtmeel van Oostmolen door /an I lallaert 

Er is gt>en straf voor \'errneld. Het kan zijn dat een eenvoudige zoen tussen 

de parfijf'n heeft plaats gehad. Doodslag is immers niet te verwarren met 

moord ( murdre) die steeds heimelijk of verraderlijk van karakter dient 

te zijn en waar voor geen ver/.Oening mogelijk is ; normaal volgt dan het 

radbraken. slepen en hangen. 

E~n Corne/is. van Gullick geboortig. werd voor gewelddaden in een 

huis van Ursel. vijf dagen gevangen gehmulen. Deze onbehoorlijke wan

deling moest hij zwaar bekopen. Op ()/6/ 1536 werd hij gegesPld mf't clrie 

roedPn <so hi bloedt>> en n·rdPr tit>n jaar uit \'laandt>ren gebannen op zijn 

rechter vuist. HiJ hPeft om em penninkske Pil een stuk brood geht>rleld om 

zijn terugn•is te kunnPn aarwan~en. 

tornelis 1/uykens heelrijft een donrlslag op .lan Pat. I lij verscheen 

niet voor de vierschaar en werd dan door de Wessegemse hank tot 

vijftig jaar uitgewr·zr·n <;)p zijn hot>ft~ ( 10/7/1538). 

Tijdens het oud regiem WPrcl zelfmoord (suicidP) als een misdaad 

bPschouwd en alsdusdani~ ook lwrPcht. Een voorlwelrl van hel gerecht 

van riPsper at if' waarLiJ ons volrlnPJI{lr· ge~r·vcns zijn lwkend is dit van 

f(Jr()l, rf(' Cosler. rlie uil <vrijen eigen wiHr· h,•rn selv<·n VPrmoort hudde ... 

lfl een en lmm·nput ». Bij uil~pruak van riP sclwpencn \'an Urs•·l zou men 

hem J,~g!,!en <up r·en hurrl•· ( = rlaye) ••nrle sl•·rwn ter plaetse rlnPrrm•( c} 

,_.~ ghN·ostunwc-rl juslieP 1lrwne ... t .. n·rhtPrH'Il r·nd•· nlrlar•r lP spriPt te 

llilnl!herlr'». /.iJII rrJPI~stNr•!., gc•zir•n :tijn trouwe .lienstr·n en WPZPrHir· een 

l!fH·rl <kint rler h•·lighr·r kPrr kP» vrnorht om lwrn narliPn in I!CWij•le narde 

Ir IIIOI!'~fl lw~ra\'1'11. Y.:Prl slititk Wf'frl ~f'\'f'lrl op rl1• llo~,?P Klc·it 1'11 g•··lmll'ht. 

d•Jller hr~rc·nstfiwlr· <wnrJ,. cr.t~r· cl..c·r cl,. jrlslir•t• Pil vorHJis,wn v11l<·nmn;,.n:.. 
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\ 1et een paard naar cl ie plaats ~eslePpt werd door de scherprf'chtPr van 

CPnt hel vonnis uilgevoerd (2h/2/1'338ns). 

/oos uancler Steene ( WessPgem) ht·drppf een manslag op Adriaen de 

Ï' 1eulenaere en ,". farcq Riquaerl ( Ursel) op .lacoh Cooplant. Beiden werden 

hel gmafschap voor PnkPie jMen on I zel!d ( 40/--14). 

/aco[J Buri had drie lakens gestolen aan de Kmispoort te Bmggf:' waar 

dPzf:' te droj..!f:'n hingen. Hij \Vercl hipn•oor <gesc.a\·oteerd den termijn Yan 

twee hueren) en hovendien <ghegeselt met vier roeden totten bloede>. 

Verder zcs jaar uit \'laanderPn verbannen op een stuk \'an zijn rechteroor 

en de ruymen binnen zonnesrhijnen de prochic van Ursele en hinnen 

derden daghe huil \'laanrleren:. (10/--1/1543 na Pasen). 

Eveneens had f'frrisliuan A.ntfwunisse11. in de wandeling Zotkin ge

noemd. kieelPren gestolf'n van Jan Ca tri uit zijn schip op de Koomlei te 

Cent. Met een gezel welke tijdf'ns de dief~tal de wacht had opgetrokken. 

\'Pn·olgdf' hij zijn weg naar Brugge T P L 1 r~PI ingert•kPntl werd Antheunis

sen voorgestPid tot de geseling met tiE'n ropden. tot te wordf'n «gecurt

hoort een stic van zijndPr rechter hoore>. en tot dertig jaar uitwijzing. L'it

eindelijk werd dit tien jaar ballingschap en gèseling met zes roeden (30/ 

7/1543) .!lij had m foltering het hele verhaal van Antwerpen O\W Gent 

naar Rrugge uit de doPken gPdaan. 

Op Beloken Pasf'n 15~17 W<'rd in cle \\'uh·ecotgrarht het lijk van een 

onbekend man geschouwd. 

Mortin Boo/s, een klf'ill knechtjP. werd negf'n dagPn door amman Jan 

Clincke fs .laroh ;!P\'ot•cl. lid was afkomstig van S1-Amnnds uil KIPin

Brahanl. maar woontiP JHJ te \\'enduine. liPt hnd kledNt,n gt>stolPn en 

werd voorgesteld lot cle ;rest•ling. cen stuk \'nn zijn oor te snijdt>n en lit>n 

jnar uit wijzing. Tenslotte werd er Yan nf g<'zien rlanr hf'! <onnoozp] t•n n.J 
misernen:. was ( 10/10/10). 

Pionit·r in .-!i<'llst \'élll dt· koning \\'crd f~ey1uWrl G/Jist•/ins. hnlling \'itn 

ril' soti\'<'J<tinc haljtl\\' van \'lnnndt>rt'n. te llrsr'l inl!crt·kPnrl t•n gpgewld. 

waar hij \'nnrclicn nchl tingen opgesloten hnd l!t'Zekn. Een nwrleplkhtige 

l~oiiSS<'nccrc werd IC' ]\ lnldt·g<'rn nwt lwl zwnmd lwrt'cht ( "i0/"i(ll 1). 

Er·n /ms Gip/enuHrs. 1\nslinen PhilippC' .. Jan d<' lP l~nls . .lnsst• Bru 

chi<'T. :'-lirnill(' nruchier Cuiii,Hmw dt> Nc,·t·. en :\nnn l~ots nwt hun kin

dt·wn WPrrlen te L 1rs<'l in 's itll111Htns op).!ennnwn en Yijflig janr \'!'rhmuwn 

op V<'rlwmtt•n vnrl lijf en gtwcl ("i/1/1'1'>11 os). 

Gri<'f<>k<'n. ~cpkens rlochlr•r \'nn I )okkum in Frieslnnrl. znt Ynnr dit'f 

s111l te llr . .;p] opgf'slnlen voor Z<'\'r•ntien dngPII. Nnrlien geslnnkt \'1111 vnnnis. 

fJi<'lr•r Hu//r•f1t'C'r op 211/!)/"i"i lt• llrst•l ingPrt•kerHI \\'t'TII tien t!n).!t'll lw

hondt·n f'll op '1/ I() ontdngt'll 1ondt>r \'<'rtlt•r j.1t'\'olf.!. 
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Tll'ee \\'alen. 1!€'\'angen omslrt>eks 5/--1/1556 eveneens ges'laakt van 

mnnis. \ 'oorgaanden dienden slt"chts God Pil de .Justitie om vergiffenis 

te smeken. 

De domeinrekeningen H'rmelden een post tussen 7/57 en 7/58 waar

in de onkosten geboekt worden \'oor het oprichten \'all een galg voor Jan. 
,\foerman die dus blijkt c.ghejuslicieerl Ie zijn metter coorde:». 

En C' omelis de Cliecwe werd le Ursel lol bekentenissen gebracht 

door tortuur. Er staan kaarsen ter dier gelegenheid verbmikt vermeld. 

~leesler Jan ,·anden Be;-g-he. scherprechter van Gent kwam de foltering te 

l \se! voltrekken en schoof het hoofd door het henneppen venster op 

2 novemhn 58. l lij zat voordien derlig dagen bij .Jan Clincke. amman 

~evangen. l\ larten van Pamcle voerde hem met paard en kar naar de 

< plaetse patibulaire>. De biechtvader was N aanwezig. De reden van het 

berechten \'an deze patienl is mij onbekend. doch gezien de strafvordering 

kan dit slechts ,·oor grote diefstal of moord zijn geweest. 

Baljuw Gaudissabois schrijft in zijn rekeningen zeer weinig. om niet 

l~ zeggen bijna niets. nopens de terechtstellingen tijdens zijn ambtsperiode 

uilgevoad. wellicht in \'erband met de opkomende ketterij. Tussen vijftien 

en vijfentwintig januari 1568 ( 69ns) werd lleindric Natus zo berecht. Het 

hele gebeuren kunnen wij ons nochtans zeer goed voorstellen aan de hand 

van kwijtochriften uit bewuste periode . .Jan Verbrugge heeft hout geleverd 

om .:een huyseken ende crycke) le maken. Eerst werd een middenpaal 

van 14 voPt le~{/le opgericht. Er omheen kwam het huisje : vier staken 

\·an 7 \'OP!. toegewerkt met óO \'Oei eiken regels. Het stond op een schavot. 

.lacob .lanssens diende het schavol le bestrooien met zand en nadien Ie 

beleggen met hout en stro. Gheraerl i'vlariage leverde drie kettingen. kram

men <'n ander ijzPrwerk om hc·t slaf'htoffpr ann de mieleienpaal te binden. 

Er wns een knpblok \'an 4 voel op tien duim \'ierkanl voor elP heul aan

wezip,. liet slachtoffer zal het W"'loof hPI)hen afgezworen en zodoende het 

voorrecht hehhen gfnolen van 111et levf'!1(! verbranel te wordPn . .Jan Bnraet. 

officier-nimineel van St-Omaars kwam de exceculie uilvoeren en maakte 

met zijn knapen ook· de put om de gellig op te richten. Dil was een eiken 

~taak \'an 17 wwt lenglr• ;Ieschoorrl cloor viPr steunen van c,Jk zevPn \'oei. 

Er was Lijalrl it•n nog tien \'Of'[ nodig voor het corheel ( = steun) en 

hoofrl ( = lPntf•r-1) van c!Pi'l' knie- of krukgalg. liet hout voor cle galg 

nlsmedt· het rlorJ,. lir·haam, riP l)eenciPren en anrl!'rP zakPn Wl'rclen P\'en

l'('fiS door .lafiSS!'Wl fliWr dr· (.!t·rt·r"hlsplaals !,!C\'O!'rd. 

Een twPeclt· d,·r!,!l'li;k g1•val. mi%rhien r•r Jm•dp in lwtrelking gelwurde 

rn1·t Mrwrlf•fl Ernst ( H). t•vr·rH.'f'fl~ r•inrl jnnunri van hclzPifde jnnr. De slnak 
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was nu 16 voel lang en drie duim dik op vier breed. En weer werd een 

huizekc. er omhet>n gehouwd. ditmaal door Pieter 1\lyle. timmerman. Ghe

raert l\lariage leverde terug zijn ketenen. krammen en ijzerwPrk en ook 

dezplfde officier van St-Omaars zorgde voor deze brandstapel. liet ont

zielde lichaam zal aan elPzelfde galg hehhen gehengeld als dit van zijn 

geloofsgenoot ( 4 7
). 

In 1 '174 werden drie soldaten van het garnizoen Kaprijke. Clais de 

Co.u,ick, flans \ \'iflems en Thomas Fronçois, door de amman \'an Ursel 

opg<'sloten en ter plaatse geëxamineerd. 

Passchier Loontiens werd gevangen genomen en voor de vierschaar 

g<'hracht omdat hij «in hoverspele of adhultè-re ghei!·Pft hadde ende lichame

licke ghecon\'!'rseert met .lanneken \'an Wez<'npoele zijne maerte weunen

de binnen sijnen huuse». Hij kreeg hiervoor op 25 nowmber 1576 een 

hoete van zes ponden parisis waan·an de helft voor de heer. de h<:>lft ,·oor 

de armen van Ursel en diende op pelgrimstocht te gaan <ten heleghen 

hlo<'de te \Vilsenhaccke» ( = \\' iJsnaken in Duitsland). Een pelgrims

tocht is te hesehouwen als een soort tijdelijk verbanning en kwam in voege 

onder invloed van het kanonniek recht ( 48
). 

Pil'ler uc111 dl' ;::,leene diende te «comt:x·ueren in vierschaar ,-allende 

up zijn knie<'ll en hidclen of doPn hielden Godt van hemelrijcke ende der 

jus I in' verghevf'nesse Z<'gghPn (de) dat hem de mesdaet hij heessche ge

roPT I hertelicke leed! t's. ghf'vende ten lichte \'anden ht>lighen sacrament 

inde kerrke \'an Urselt> eene wassen keersst' \'an een alf pond ongebrandt. 

CondPmnerende d<-'n zel\'en \'( erweerde )rP inde IlOelP \'illl a<ht ponden 

parisis. d<-'t'n helft den he<'re endP cl<uHIPr helft den aPrme-n van l1rsel. 

endegaene eene 1wlgrimaigie Ie Ceulne Ier helif,."hen drie Ceuninghen ( = 

dom van 1\eulen) ter \'PTJnane \'anclt>n hC't>re ... ï sporrle I '17"6 ( :-'7ns) :.. 

In rlie lijd lag de> 1\apt•l l<'r Pieten in puin ( lhOI-1610): na de 

geuzenheroc>rlen dus. I >ierick Rnslirns - die in dezt'lfdt> rekeningenrt•t•ks 

ook voorkomt \'oor 1.Pclt>loosheid - werd tot 20 p \'C'roordeelcl om zijn 

\\'Nklieden stenen te laten \\'r>gnenwn in de mïne. Dit wns een uitspraak 

van clt> \\' PssegC'rn~e hnnk ( '111
). T {' t lrst•l \\'Nel omslrt'Pks die tijd f.IIC!lS 

( ·1:-) \'i\N 11/\Et'- !STEDE. :\. C. De !l''·•cllit•tlt•nissl' ""'/" tf,•n .loo.lt .l.·r l'ronwr 
mort .. /nn•r&. l 'ii(.!0\'1' I '>59 ( <'11 ""'" hNtlrukkl'n) ~""ft moolt' ~ril\'llf'{'S O\'t'r dt'l)!t'liJkt• 

IN<'chtslc•lltn(.!<'n. 

\\'ij hnsN<'n ons hiN PnPrzijtls op cl<' IIJclsomslniHli~ll<'<ll'n. nn<l<'r71ltls op .!,• nnr.l 

<IN slrnfullvoNin~. 

( .JB) \':\1\: C:\l 1\\'Ef\:HERCII. E. /.es r><•l,>rirHI[ff'S <'.\pinlnii'<'S t•t jtHI&l'illin•s ,lnns 
J,. rlrnil t·ommllnnl ,J,, /u [l,.J!Ii<fllt' 1111 Moyt•n-. 1!1<'. (l'rnvnll'\... <'nnl. htst. ••I 

phllolo~if]llf' ... ·18" nfl. I <l22. 1.!'11\'Pil, 2·H h!7.) 

(·1'1) l\101·:1.-\ERT. I( ne 1\ur>t·/m,li ( l. /.. \'wwc· t•·r fl;,·t•·n t.· . \ult .. r . . \'.! 11. 1%.::!. 



nm Pt~mefp ook wroordeeld. !let n'rdronken lichaam van Zegher cle 

/)pcker kwam toen ewrwens aan het licht : van heide laaisten onthrekPn 

alle verdere bijzonderheden. 

Er was ook een sententie van 12/7/1607 nopens J-1 enri Pieters (U) 
Daniel /loorick werd als de eerste gegeseld aan het na elP beroerten niemv 

opgerirhl pilorijn (.2W1/1618). 

R. \' ergaert werd op 5/9/1618 gebannen mei «confiscatie van alle 

sijne goederen. tsij leen erfw, ofte catheyl, ofte andre immeublen omdat 

hij Vt'rsleghen hadde inden avondstond! den J)ersoon van Pielpr Vincke». 

Ten slotte nog twee gelijkaardige gevallen : Cornelis Romeyns jonk

man die <deeschelick conversalie ghenomen hadde met Livina van Ackere:» 

werd met ze\·en sch. beboet en Joos de Cod: voor dergelijke zaak met 

Janneke Gheleyns. jongedochter. diende drie pond was voor de kerk van 

Ursel te offeren. 

* 
* * 

Baljuwsrekeningen lopende over een praktisch ononderbroken periode 

van tweehonderd jaar zijn eerder schaars. Door een gelukkig toeval was 

het ons hier mogelijk een voldoende gestoffeerd beeld te schetsen. zo 

van het luguber gebeurt>n als van de ingewikkelde gerechtelijke structuur 

van een gewone plattelandsgemeente. 

AndPre lijden. andere zeden l De mensPn blijven echter dezelfde. 

met hun driften. passies. hartstochten... Gelukkig behoort dergelijke be

straffing meer spectaculair ---- anderen tot voorbeeld ---- als afschrikking 

hedm·ld. nu tot het veriPdPn. 

Roger MOELAERT. 
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IN MEMORIAM Dr. PAUL ROGGHÉ 

Op 24 juni 1974 overleed te Gent. \Tij plotseling, op 69-jarige leeftijd. 
ons medelid I )r. Pa ui Rogghé. 

Hij was een groot vriend van ons Genootschap. Dikwijls konden \Ve 

hij hem terecht voor financiële of andere steun ten bate van onze heem
kundige werking. 

Ondanks zijn veeh·uldige activiteiten vond hij steeds de tijd om in 

ons Jaarboek verschillende wetenschappelijke bijdragen te publicE'ren. hoofd

zakelijk betreffende de geschiedenis van het l\1iddeleeuwse Gent. 

Als leidinggevende artikelen citeren wij Simon de Mirabel/a in 
\' laanderen nr 9 ( 1958). De Gentse klerken in de XI\' e en X\' e eeuu·. 
Trouu· en verraad nr 11 ( 1960). De politiek van graaf Lodetl'ijk Pan Male. 
flet Gents verzet en de Brugse Zuidleie nr 15 (1964). Pieter-Ana.stalius 

De Zuttere nr 17 ( 1966) en de bekroonde studie \'oor de Heemkundige 

Prijs van de prov,incie Oost-Vlaanderen 1971 : Een eeuw Eeklo ( 1830-

1 9.30). Proeve uan sociaal-economische geschiedenis, nr 22 ( 1971). 

Precies 30 grote en kleine artikelen van zijn hand \'erschenen over een 

lijdspanne \'an 15 jaar in ons Jaarboek. 

t let is hier niet de plaats om de letterkundige bedrijvigheid van Dr. 

Paul Rogghé te schetsen. Vermelden wij slechts dat ook dit deel van zijn 

reuvre meermalen het \'oorwerp van een bekroning uitgemaakt ht:·eft. 

Te Eeklo was hij omw.ille van zijn jarenlange prefectuur aan het Kon. 

Atheneum aldaar. een geziene figuur. 

11 ij was eveneens medPheheercl Pr vnr1 de Kultuurraad \'oor \'laan deren. 

Als mens hebhen wij sleeels zijn spn•ekwoordelijke dienstvaardigheid 

ervaren. zijn nooit arlatem1P inzet. wanneer hij \'oor zijn vriendt'n iets 

trarhtte Ie hekomen. zijn wPigemP('ndP hartelijkheid Pn helang~telling. enkele 

van de meest markante 0igenschappen. die dezp feiiP humani~t sierden. 

I lel ovPrlijdPn V<in zijn liPftalligt• echtgenote h.innen zijn rigen laatstt' 

lt>vensjaar is hij nooit meer I<> IJOven geknnwn. 

In dit kinclPrloze. maar loch volmankte huwt'lijk werd nwn hij Pik 

lwzopk sleeels gelroff<'n cloor dP diPJW ~c>nc>~c>nheicl. dit' lwidt> pmtnc>r~ voor 
elkaar ophrnchtm. 

\\'ij wiiiPn mei eC'n korte> synlh<'SP nwr zijn w<>rk hP~IuitPn : t>rg<:'m 

is t•cn wissPiwerking lussPil literator c>n historicus lwstPndig nnmwzig. \'t•lr 

van zijn gec!Pgcn historische sludi<>s zijn door hun gespiNd en klnnhol 

proza echiP parPiljes \'Hil liternluur. Om~C'keNd sloPit Pen hdangrijk gP

c!Pc·llP van zijn lelierkundig O'll\'rt' op historische impirnliPhronm·n. 

Ec>n zeldzaam lwganfd figuur. Pl'l1 groot \'rit>ncl vnn lwt Gpnnolschap 

is ons onlvallt>ll. /:ijn hPrinnering hlijl'l piiqeilsvol vnnrllt•\'1'!1 hij ons! 

:\. DE \'t )S_ 
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CL LA HT~ Ll.L T \' N LEOP LD _ J EP Hl RC CGHÉ 

l. Jacobus Rogg<? fs Joannp . 

x N azareth . 3 au![u . tu _6 mel l'l a ria nna \'ergu chten , dochter 

,·an Petru' en la ri e \ rzccle (Verse lc) . 0 I aza re th . 6 seplcmher 

t:-0() en er -j- 17 juli 17-16; waarbi j I_ kind er en . all e tr I azaret h 

Qeboren tLuen I 72:- en 17-1 6 . 

.lacobu Rogge wa in l-so burgemeester ,·an 0J aza rpt h . 

l__,..,ndbou wer. 

11 . Joann _ Auguslinus R ogge, 

•, azarelh. 22 maart I :-39 ; kl eerm a ker ; 

x lazareth . januari 177 1 met fa ri a Jaco lm De (' cuc kelaf'rr' ( D(' 
Kt>ukeleire) dochter van Li even en , ·an J acquemvntj en ColpaPrl. 

" ~ azareth 13 auQu_ tu 17-1 waarbii 6 ki ndNen. all e te N aznrr't h 

!!ehoren tu: en I ïïS en 1 7 

liL .loanne Bapli:ta Roggh e. 

"Nilnreth . 1 ï januari 17 8 ; klePfinaker : "!' I aza rl'lh 3 april I )2 ; 

x 1-.Le maal 1 azarelh. I m i I 20 met l' lorie C'molinc Stttlcrmiln . 

l·•·•nrlo 
/i11•·11rl 

\ ''" lonk """r rr-r lol llr ·lr·olf 

J,.j,j, "· """'!'"' l~o~ul". 
() • "' , \rlo ·lr· Pol Ion 1 I rooi<' l~nuulll' 
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I '"""" ' l Ï.H '\-
"'lito~ IHII ' \dil I" ,l , llddf rt't J,t, 
l:ltl(li(• \IICII•I ll ,·nrt ~ l.tr lii . \nlt'J, ,. I ,,, .. (j ,,.. ,' 

/ titt •i)l l IÏl<'rt '' ' IJ,. ( · .. , l t'll luJ, ., 

t!llchl <•r l 'dll l .h' /1111 < t'lt I dil 0hrlt' lnillll1t' \ ',l/Hit•nlu•t).dw . ", \ ,per 

11 ntc·i I ;q<, <'ll 'i' :'\dlmt·l h I "i Jl ll ll I .~.21 : 11 .tMilll I l11HI. 
x .2d t· lllilill [\ I M~t ·n· l < t \ 'tl /I t!t·n d.ll'!, . ( \ ·tlll I t'tl I ),wl, · ) ,j,H htcr 

, "'I 1\,,,., .1 l o:~t · r c:1 ~ L,,.,d , .- ,.ti,H' ''< ' l l ·: "l-!l,·r . " 1: ,m, :- 11!\ l t'm lwr 

t :-!)(1 <'ll j· l )< · l lttli<'. i•lllllt\1'1 1 ~:-t1 : ll'dnrh tj ,' kind er,•n ,,11,• Ie 
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\'. Oscar l~ichard Rogghe. 

" De Pinte. 17 nowmber 1872 : kunstschdder ; 'j-27 juli 19()0 

Oostakker ; 

x Gent 31 mei 18()<) met Arnelia Elisa Claeys. dochter van Frederic 

enTheresp De Cock. "Bellem. 15 november 1866 Pn t Gent, 27 mei 

19-17 : waarbij 3 kinderen. aHe te Cenl geboren tussen 1900 en 

1910. 

\ l. Lc>opoldus Josephus Rogghé. 

o Gent. 16 december 190-1 : I weede kind van \' ; werd eerst journa

list. later studieprefect aan het Atheneum le Eeklo ; letterkundige ; 

publiceerde poëzie. romans, essays, kritieken, toneelwerk. benevens 

tal 'an wPLenschappelijke historische werken; was medebeheerder 

,.an de Kul tuurraad voor Vlaanderen ; 

x 13 december 1929 Gent met Diane Loon es, dochter van Carolus 

en ~yh·ia Oost, ° Cent. 27 juli 1 ()07 en aldaar t 20 juni 1973 ; 

I-lij t Gent. 24 juni 1974. na een kortstondige ziekte in het Aka

dt·misch ziekenhuis aldaar. 
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KI~ ON IEK 

\'OOIWIV\CIITEN TIJDEN~ liET SEIZOEN 19ï3~1Yï4 

1 1 l!ouernber 1 9ï3. - Sedert vele jaren verzamelt ons bestuurslid 

inspeeleur Ryserhove alle mogelijke doeurnentalie en inlichtingen in verband 

rnel «de zaken van Beemem». I-lij is op dil ogenblik een van de beste 

kenners van de Beememse geschiedenis en van de achtergronden en dos

siers van de verschillende «drama's, die zich in de periode 1915-1929 en 

zeilf's nog later te Beernem hebben afgespeeld. 

Op een uiterst hooiende wijze beschreef hij de omstandigheden waarin 

de \'oornaamsle feilen gebeurden ; hij deed het eerlijk en ohjeclit.f. speu

rend naar de waarheid. 

Op 25 mei 1 <)J 5 verdween te l~udden·oordt· de kasteelheer Baron 

llenri dlJdekem cl'Acoz - bijgenaamd Tuterken .........- in zeer eigenanrdige 

omstandigheden. Zijn liJk werd ontdekt in een bosje te BePrnem. door boom

snoeiers, op 2 septPmlwr I<) 15. Onmiddellijk was het g<'ÏdPnlificet>rd en 

toch ... 

Intussen verdween te Beenwm op 28 augustus 1915 ook dt' jacht

wachter Camiel of «Sass<'ll) I )it'rich. van het dnnwin Lippemgot>d. \'an 

dez<· ongelukkige !s <'r lol op heden nng geen spoor ... l' laar in ll)-l\1 

verklamde d<· l~l'chtlmnk van Bruggp in een vonnis <dal Dierirkx ~poorlnos 
\'Prdwcen op dt· dag t•n rond IH't uur \'all de moonl op d'l1dt·b'm d' -\cnz i ... 

Twee I )llitsl'rs werden in I CJ22 te 1\ruggp hij \'t•rstck \'eroordPeld wegens 

dl' nworel op <l'l ldl'kc·m <1'.'\coz. <I i<• llijgt·,·nll! <~:stierf \'oor Rt·lgit;>: hd 

was c<·n proet•s zondPr heschul<ligclt·n. ;ronciN gt•zwoornt·n. zondt•r gt'luigen ... 

B<·ernem wis! \'l't'l. maur zegelt• weinig. 

In clt- narht \'Hn 7 op 8 novt•mlwr I ()2(l \'l'rdwet•n cle !linkt· hot•wn

zoon !lector I )p !'.u tier. \'an hel hof l~eigerlo. l'.ou ook dM l'l'll mysll'rie 

hlij\'l'll '( 

I lel vnlk kwnrn in opslnn<l. hel wt·rcl slil<wn <'l'll gt•rPchlsztlllk \'Hil 

wcn·ldl'ornlilnl. Cam lwl land was in lll'rot•ring door <k ndk \'1111 \ 'ielor 

I )l' l.illv, <liP aldus e<·n 1\nJnt·rzett·l ht·lwuldt•. t'll \'Hil dt• \'t>lksi'ulll-!l'r 
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<Tamboer:.>. In 19:2() werden t'inclelijk twee belichten le Antwerpen ver

oordeeld. hoewel zij sleeels <onschuldig:.> bleven pleiten. Het ganse drama 

is niet opgeklaard ... 

Zeker is het dat de feodaliteit lang geduurd heeft te Beernem 

De kastelen en de bos~E'n hebben er hun g-eheimen ... 

\\'ij hopen dat inspecteur RysPrhove eens de tijd zal vinden om een 

lij\·ig dossier owr <de zaken van Beenwm» samen te stellen en later 

tn boekvorm te laten wrschijnen. Vooral de rol van dE' centrale figuur, 

de man achter de schermen. ridder EliE'nne de VrièrE' («Ie Seigneur

Diable>). werd nog niet duidelijk genoeg in het licht gesteld. 

Dezelfde ,·oorclracht oogstte sindsdien een overweldigend succes te 

Eeklo (Int. Police Association), Oostende. Brugge, 01aldegf'm, Adegern, 

Gent. Kruishoutem. Donk. \Vaurschoot. 5int-Krui:->-Rrugge, Sinl-Laureins, 

5ijsele, Knokke, enz. 

30 dt'cember 1975. - Op de laatste zondag van het .iaar en op de 

,·ooravond van de \'iPring van het cluizPncljarig beslaan vait de gemeente 

Aalter stelden :---1. Thys en L. Stockman een eliamontage voor over «Ourlt 
Aeftre>. Gedurende de jaren 1972 en 1973 zijn I' laurice Thys en zijn 

zoon I'latthieu geheel AalLer rondgereden om alle merkwaardige hoeve

gebouwen op dia vast te leggen. Ook de oude wegen. ouclP waterlopen 

en het landschap van Aalter werden daarbij niet vergelen. \' erder konden 

ze ook no(! enkele plaatjes maken van de traditionele Sint-C orneliusomme

gang rond de kerk. 

Als inleiding tol de drie reeksen dia's (een reeks over het landschap, 

een reeks over de oude hoeven en een reeks over de Sint-Comeliuskerk) 

gaf L. Stockman telkens een beknopte historische veranlwoorcling en 

situering van de geloonde plaat jes. 

17 /ebruun I 97·1. ,......... Ovc·r de woelige Lijd va11 de Brabantse omwen

tel in!! ( 178<J) l,estaal nog vePI verwarrin:,! hij clc· historici. die zeer uileen

lopenelP menin~cn verkoit<li~crL Lic. Luc !Jhonrlt. nungt·slelcl navorser 

:--.:. F. W. 0 .. hcdt in zijn licc•nliaulsscriplic gt·poogc[ e<·n beetje klaarheicl 

lP sdwpJwrr in clit· vt·rwarcl~> :,!t'IJcttrlc•Itisst·rt. K(•izcr lozd 11 poogelP cloor 

enkcll' hc-n·ormir;~crr clr· voorrc~chlen van dt· uclc·l CII clr> c'll'rus lc IH'krtollctt 

len vooHic·lt· ViJlt clt! lunJsrnatt. clic i11 fc•ilc all•· [,l'la~lingcn lwlnulc!t-. I )oor 

die \'IH,ri.!I'Slelclr· htn·tmnirt~cn gcnool clc kl'izcr t't'll zt·kert· popularileil l1ij 

1!.- IHwrc·rt. 

I )t• a1lc·l t·r1 rlr· dr·nts \'IJI'Iclr·rt 1.kh in httll voorrcrhlen lleclrl'igd zociHl 

liJ lw~l~,terr lol clr· aktie O\'t•r Ie~ gaart. I );lilrlcw richllt·n zij vrijwilligt•rs

korp .. t•fl op. I )il wart•rt clr· palriotien clie ilr op,lurl!l kwurnr•rt 0111 clt· in~lel-
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lingen van het «W1cien régime> LP kunnen behouden. Als reactie daar

tegen vormden zich groepen van anti-patriotten. die hun leden onder de 

J.,oerenhevolking rerruleerden. Zij wensten een terugkeer ,·an de Oosten

rijkers omdat ze van hen een lotsverbetering verwachtten. De Keizersge

l'.indm of anti-patriotten behoorden tot de progressieven, die de maatschappij 

in een meer democratische zin wilden hervormen. 

Het zullen tenslotte de Fn.~nse revolutionnairen zijn die radicaal een 

einde /'uilen maken aan het «(Jncien régime> door het opheffen \'an alle 

oude insteHingen. Zij zullen daarbij wel verder gaan dan de schuchtere 

hervormingspogingen van .Jozef 11. die ten onrechte in onze geschiedenis 

als keizer-koster afgeschilderd wordt. 

/2 mei 197-1. ~ Drs Thoen. assistent aan de R. LJ. G.. voerde ret>ds 

heel wat oudheidkundige opg1avingen uit in Üost-\'laanderen. In zijn 

\'oordracht beschreef hij enkele techniekt>n die bij de opgravingen worden 

gebruikt. \ 'erder behandelde hij enkele aspecten van de Romeinse bc-wo

ning in \'laandc:>ren. Zijn besluit was dat men van geen echte Romeinse 

hezetting in Vlaanderen kan spreken. ~!Pi waren er wrscheidene Gallo

l~onwinse nederzei tingen zoals de \'icm Ganda hij Gent en te Balgerhoekt>. 

Te Balgerhoeke werd aardt·werk gevonden uit de ePrste vier eemwn van 

onze jaartelling. Er zijn ook enkele wegen die wellicht uit de Romeinse 

rwriode ~Lammen : Ouclenhurg-Hrugge : Brugge-Aardenhurg : 1\ardenburg

Gent. liet is echter zeer onzeker of de Antwerpse heerweg reeds in dt' 
Romeinse tijd bestond. 

23 ;11rri 1 <J'7-/. ~ .lan·nlaiJ;:! heeft Jan 1\oc•giers gewerkt aan zijn studie 

û\'er d )e oprich/inp e11 ,fe lwgrn;oren Pon het {Jissclwppe/;jk Sl'minorip Ie 

G<'rr I ( 15h9-1623) >. \'oor onze kring kwam hij een samenYatting geYen 

\'illl die uilgelm·ide studie dw onlangs werd gepuhliet'erd in dt· llandt'

lingen \'HIJ de' 1\ laaischappij \'oor Gesrhi~·denis en ( )udheidkunde te Cent. 

(NiPuwc 1\ecks- Deel :\:\\'11 \'ilfl !()';"). hlz. ) tot l\l2). 

I )it seminarie groeide uit dt· llit•ronijmideiJsrhool ,·an Cent. die in 

15()<) cloor Bisschop Cnrnelius .lansenius m·t•rgenomen werd . .lan 1\oq!iers 

hestudeercle dan in drie grote hool'dstukk('n allt• aspeden \'ilfl dt· hq.!ill

ian·n vaiJ hl'! GeiJlst• st•minarie. nL dt• slichtingsjarl'll. de (Bt•rot•rlJckt· 

Tyd~·JJ> <'11 de oplmu\\' c•n afhrank van een Tlwologinlnl. 

I)<' incleliJJg van elk hnofelstuk iiJ artikcleiJ t'IJ korte parngrafeiJ maken 

clt' stwlie zeer IPPslwar. Et•n uilg('lm·idt-• hihliogmfie. een n•gislt'r ,·an 

persoons- c·n plaatsnanwn t'IJ een rcPks hijlageJJ zullt·n tf,. gt•intt·n·~~t't•rdt• 
vors<'rs het opzm·kingswPrk I en zeersl<' \'t•rgt·nwkkt·lijkeiJ. I )t·ze diepgH<liHit· 

studie i~ eeiJ lll'laiJgrijkt• hijdmw· lol dt' kerkgt'schiedt·nis \'•lil nns lnnd 

gt·wordt•JJ. 1 .. ~lnl'kmun 



~ft'ttfingl' in uwle prentkuarlen. - In de slt:'eds langer wordende reeks 

... Gemt'f!ll/en in oude prentkaarten> verscheen in de maand juni 1974 een 

nieuw boekje on·r Sleidinge. Belangstellenden voor deze brochure klllmen 

die bestellen bij firmin Andries. Dellaertdreef. 3.:1. te Sleidinge. Een 

exemplaar kost :250 fr. 

L. S. 

Pietlala-sto...•t Ie ( 1rsef. - Op zondag 9 juni 1974 ging de twaalFde 

Pierlala-stoet te l 1rsel uit. Deze folkloristische stoet. waarin het leven 

,·an Pierlala vanaf de doop\'onl tol in de kist wordt uitgebeeld. kende 

?oals steeds een grote belangstelling. De inrichters zijn erin geslaagd \'an 

de Pil'rlalastoet een vaste jaarlijkse gebeurtenis le maken. 

De voorgestelde groepen zijn echter van ongelijke wamde : bepaalde 

groepen zijn zeer \'erzorgd en goPd uitgebePici zoals ~Pierfufa op schoof:. 

l'n ~de dood t'an Pierlala:.. Andere wagens zijn wel te vlug ineengestoken 

m gewn een slordige. zelfs \'erwaarloosde indruk I liet geheel biedt 

echter een vrolijk schouwspel voor de kijkers die er veel plezier aan 

belewn. Dat is natuurlijk wel het Yoornaamsle opzet van de Pierlala

stoet. 

L. S. 

/leemkundig(' auond Ie !\feit. ~ liet I hvirL.Jonds l'laldegem orga

niseerde op zonelag 24 no\·embPr 1 <J7-1 een inlert-ssanle avond rond het 

tema f'Familie- en plaatsnamen le Kleit>. De> spreker was Lic . .loharl 

Taeldeman. geboren KIPilenaar. t'n zeer lwslaf.!ell in elP dialec!- en laill

bmde. Vooraf ~chctslr· hij de geschiPdPnis van rlc hodem van Klei! en 

dr e\·olutie van enkele grote hrl!'ven zoals Papinglo. de hrH've Burkd 

r·n het DmngPnQoed. Daarhij legrle hij rl.~ naclruk op cfp hulp diP dt> 

loponyrniP kan lr·Yerc-n ],ij het opmaken van rit~ onlgirlllingsge~c-hkclt•nis. 

In zijn lwPedt~ dc·el rekenelP hij af mei Pnkelt~ KIE"ilsP lc>gendE"rL Een 

eersiP IPgenrlr· is dir· van het speriale ras rial lP Kleit. Ie Sint-f\laria

:\alter e11 Ie l~ijvers op /.oml'fgem :1011 wonen. I )jp lr•gt'rHif' wil dat rit· 

1\lr·ileniJWII zolHIPn hehor•·n lol ePn volk mel eigen kenmr·rken rlie ht·l 

zou tJndt·rsrhcitll'n van tl•· anrlr·n· IH'worH•rs var1 :-.Jalrlr•g<'m. liet historisch 

f(~it tlat Kll'it slel'hts laat lwwooncl is g•·wonl•·n wcerlef.!t rt·t>cls [tfclot·rHit· 

dw t·ersle lt~gerHit·. l·>n lwr·erl•· lr·genrl•· zeg! rial In rit• 17clt• l'l'ttw talrijke 

llugenolera uil FrHnkrijk zil'h lt· 1\ll'it llf'l,l,ert gr•vPsligrl. I )ailf\'Hil zouden 

cl,. talrijkr• Fr.ntse llilfrll'fl zoals l.ollf..!IIP\'illt·. I )p 1.;11,. Pil/. mot>lr•n g••lltigr•tl. 

I )P sprr·kr·r wees t•rop rial 1l•· flillllo'JI, Wililfifl plaalsnanwn \'oorkonwn. 

lwlrt·kkrflg hr·],J,er• op ).lr·rnr•r·nlen in Wallortii; <'11 Noortl Fmnkrrtk. clat nog

lt,t rutHI 1!17() l1i) VliliiiHI•·r•·n ],""nl•·. (lok rlr· llllgr·nolt•ll-l'flligrnlit• is 

•·r~n lilillf' '''l·i<'flll•• 11;,. f-!1'1'11 j.lfllfHI Villilt Îfl 1lr• f\l..;t~•· j.li'SI'hi••tli•llis. 1·:1'11 
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derde legende is temlotie dE' zogezegde aparte Kleitse taal. Ook daan·oor 

is een eenvoudige VE'rklaring mogelijk : Mald<>gem ligt op J,. grens van 

het Oost-Vlaamse E'n West-Vlaamse dialectgehil·d. Daardoor is een 

grE'nsdialect te Kleit ontslaan. met zowE'l Oost- als West-Vlaamse ken

merken. 

liet was een werkelijk hoeiende voordracht zowel voor de gewone 

Kleitenaren als voor de specialistE'n die de taalkundige benaderîn!! van 

de KIPitse legenden ten zeerste konden waarderen. 

L. 5. 

ne sclwndpaal te MirlclellJUrg. - In de maand november 197-1 werd 

de middeleeuwse schandpaal van l\1iddelburg opnieuw op zijn oude plaats 

gezet. Die schandpaal werd in 1825 van het pleintje vem;;derd omdat 

hij in de weg van het verkeer slonel ! De schandpaal werd naar de 

kloostertuin overgebracht waar hij na een aantal jaren onder de grond 

verdween. Nu werd die eeuwenoude schandpaal lenig gevonden t'n kreeg 

zijn oude plaats op het gemeenteplein terug. Alleen de zitlende leeuw. 

het kopstuk \'an de paal. ontbreekt nog. Die zou begraven liggen in de 

tuin van de pastorij, waar Romano Tondat zal proberPn met spade en 

schop hem terug op te graven. 

L. S. 

BEZOEK .c\:\N BOEKIIOL1TE 

Ondanb de dreigende regenwolken wrzamelden zich ongeveer hon

derd gelrouwen van hel heemkundi1! genooL,whap op het plPin ,·onr dt> 

kerk voor het hezoek aan het vissersdorpje Hnekhoule op 11 augustus lll';" -1. 

Na een korte hej:!roeling door de voorzilter werden de dt•t•lm·nwrs wrdt>t•ld 

over twee groepen. I )e e<·rsle groep hrnrht. onder ldding \'Hil hurgC'mt•e,;ler 

5tockman. e~·n hezm•k aan rle \'isst•rshool B( )l 1 R. diP nn nis mnsenmstuk 

op de markt \'illl BcH'khoule prijkt. ( )p clc• honl \'C'flt•lclt• dc· hurgcnwt•ster 

enkele ((•rhnîsche hijzonderhcdc·n m·c·r dt· houw \'nn een \'issl'rssloep l'll twer 

rle c>igcnl ijke gamnalvisvnngsl. I )c· I w<·erk !!l'nt•p wns tliHit•rlusst•n nunr lwt 

heemkundig museum gPtrokken dat OJHiergPhmcht is op dt• zoldc·r \'Uil dt· 

genwenlesrhool. /\H1o<·wd lwsrheidc•n \'Bil OJ'Iel is dt· prc·sl'nlatic \'1\11 t!t
futo's. d<' archil'fstukkt•n l'll dt• \'norwerpe11 in \'t•rhand nwl dt• Yisst·rq 

zeer verzorg<[ c·n geeft lwt. gc·heel een wwd o\'t'J'zicht \'Hil lwt \'l'rll'dt•JI 

Wlll dl' gemet~nlc R()(·khonll'. I )p inilinlit•fuenwrs nHwlen wordc·n gpfc·lid

lcerd met dril slrt·PknHISl'tllll. Snmeu ml'l dl' \'ÎssersiHlot \'orml het t'l'll 

rdeuwe nllrucliepool op dc• :,.:elllt't'll(e. 
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Ook in de m•o-harokb, b·rk w<Ht'll er verrassende wken te hekijken. 

I 'asloor R. Stock had voor ons d<' kerbchat lentoongesteld ; met o. m. 

een kerheluw uil de t7de eeuw en enkele mooie offerschalen. Een dee:l 

van !wt kcrknwubilair komt nog uit het vroegere kerkgebouw. De voor

naamste stukken van dit kerkinterieur datereil van rond 1750. Ook waren 

er enkele moderne voorwerpen in de kerk le zien zoals het tahemakel en 

Pen wanctlapijt Yan de Duib;e kunste•1a;·e;; !'lila \Vieilz-Getz. 

Het bezoek aan de kerk. cle boot en het heemkundig museum nam 

zo,·eel lijd in beslag dat de eigenlijke tocht sleehls om 16.30 u. kon 

lwginnen. Een eer.;te halte ,,·as de kleine kapel «0.-L.-\'rouw. Ster van 

de zee». waar destijds de vissersvrouwen kwamen bidden voor hun echt

genoten en zonen die op zee in ge\'aar verkeerden. Vandaar trokken we op 

zoek naar de verdwenen hawn van Boekhoutc. Enkel nog een ondiepe 

,·aargetrl herinnerde aan dit afgesloten hoofdstuk van de ])oekhoutse 

Yisserij. Heel de tocht reden we over de dijken van Hoekhoute, waar 

hier en daar nog nederige ,·issershuisje3 op gebouwd zijn. Em mooi plekje 

was ongetwijfeld nog het llollands gal. een uilgestrekte kreek omgeven 

door hPt groen van Canadabomen. 

De tocht eindigde in het restu.urant <Pallieter» waetr burgemeester 

~tockman namens de ~emeenle Boekhaute een receptie aan dè heemkun

dige kring aanbood. In zijn welkomswoord herinnerde hij aan de steun 

van ons ~enootschap rlie hij kreeg bij het inrichten van het heemmuseum. 

:-\a een ~makelijke garnaalschotel. <>en pa;;send gerecht in dit vissersdorpje. 

looudP cle hurgemeester ons twee boeiende filmen oveï elP gamaalvangsl 

door Boekhoutsr~ vissNs. De eerste was een rt:cente film Ierwijl de tweede 

r1-!:'ds \\'!'rel opgenomen in 1 1J56. op in il ialicf van rle burgenwest er. 

On~ lwzoek aan Bo<-khoute heeft het cllucleliik gcrnnukl clat c•r iets 

aan het \'Prandewn is in rit-ze· polclergemeenlc. Initialieven znals het op

richten van c•Pn vi;;sr:rsmonurneul c·n c•cn heernmuse11111 1'11 het inlichten 

\'iJn garnaalfeeslen \\'i)Z~'Il r rop clat het gcJJwc•rJtelwslllllr \'a11 aa1Ipakken 

weet. 

WrJ ziJn hurgc·rnet•slcr ~torkmar1 zeer clarikllèlar \'oor het hartelijk 

rmthaal clat clc· hc~'mkunrlil-!l' kring var! lwt [\Jc·cljcslancl lc l~w·khoule 

rs Ie IH:urt gc·valkn. 

I,, ~tockma11 

VILI~I:\!(; . lflllrr 1/\HI(; IIEST/\1\;\; \':\N ;\;\ITU<. 

( )fJt•trtllfi U<lfl ril' uwrurfl ur11r /11'1 /(XXJ-jurtrt /wslrrrllr PCIII /\ulic'r. 

I )t· pJ,., htighc·rlc·n Wl'rclt·n Îlli-!I'Zc•t llll't 1'!'11 por!ld'iniJ,. clank- c·n j1dwlniiS, 

~:r·n·lt·lrrc·c·rcl cl oor 0ll!r. I'· V.u I J>c·l ('j..!hc·rn. hisschop \ illl c(', Il, rnc ·l ilSSÎS· 
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lertlie van de Aaltt>rse priesters en oud-onderpastoors in de Sint-Cornclius

kerk van Aaltt>r. Na het neerleggen van bloemen aan het monument van 

de gesneuvelden en aan de gedenksteen van de gefusilleerden, werd een 

akademische Zlilling gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Na 

een welkomwoord van de voor;-:itter van het comité <I 000 jaar :-\alten. 

hield Achiel De Vos. voorzilter van onze kring, de feestrede over tEen 

lwwogen periode in de Oudburg ( 158-1-1648) >. Daarna sprak minister 

Placide De Paepe een gelegenheidswoord uil Ierwijl 7. E. H. ~I. Lepoutre 

het woord voerde namens de drie Aalterse parochies. Ook !' lgr. \' an Pele

ghem kwam het gemeentebestuur gelukwensen voor de viering van het 

I 000-jarig beslaan \·an de parochie Pn gemeente. Een groei uit Rotenbur!! 

( Wümme). de ~tad waarmee de gemeente Aalter een verbroedering heeft 

gesloten, werd gebracht door de burgemeester .Jürgensen. Daarna werd de 

wrbroederingsoorkonde. opgesteld in het Durts en in het 1'\ederland~. 

ondertekend. Tot besluit van de akademische zitting sprak dan burgemee;;ter 

!an De Crem van Aalter. 

Outfwl/ing uw1 tu•ee fit!denkstcnen /t• ~int-M<rria-Aaftf'r. - Op zaler

dag 24 augustus werd een grootse huldiging op touw gezet van de st'iwen

arbeiders en de kant werksters van het Aaltershoekje. Te Sint-:'-laria-Aalter 

werd in 1847 een kantschool gesticht om aan de huisHouwen en jonge 

meisjes een hiJkomend inkomen te verschaffen om het karig inkornPn van 

hun echtgenoten en vaders wat aan te vullerl. Die kantschool bleef lwstaan 

tol rond 1890. Tussen dt> twee wcreldoorlog!·n werd onder impuls van 

zuster Bonavenlura die kantschool opnieuw ing1·richt. Op dit ogenblik 

kent cle kantschool een nieuwe ophl1wi door dt> lwlangstelling voor ht>l 

kantwerk als wijetijdsbesteding. liet Aaltershoekje kende tol kort na de 

tweede wereldoorlog nog een hdangrijk aantal seizoenarbeiders die naar 

Frnnrijk trokken voor het pikken van de oogst en het rooien ,·an de hielen. 

Ter nagedachtenis van de o\'crlnlen kantwerksters en seiztwn;nlwidt•rs 

werd eerst een pl<>chtiJ.,!e mis opgedraJ..!Cil door pastoor . \. lleinkens. In 

zijn homilie herinnerde hij aan de moeilijk(' dagm die de inwoners van het 

/\al Iers hrwkje 1.1ekend hehlwn in het n·rll'd!'ll. Nn dt• 11. 0lb werdt·n dnn 

twee gedl'nkstent•n onthul<! : !'<'11 kwrtkfos ter !'rt' van de kantwerksters en 

een hielt•nnres !'11 Pork ter !'T!' \'ilfl dt· st•iztH'fli\rlwiders. In zijn lot•spmHk 

IH~klerntoonde lntrf..!emet•ster .Jan I )e Cwm dnt dt· twee momtmenlerl W!'r

d!'n opgericht als een hlij\'!'!Hl!• blijk \'<Hl \\'nnrd!·rinJ..! \·oor d,· ll«H'>ll' nrlwitl 

van de seizoennrheidPrs en de huisvlijt '''"' de knntwerkskrs .. \nn 1mkr 

BonnvPntura en cle nn<lstc nog lt•\·enclt• st'ÏzrH'THlrlwider werd dan t't'll ):!t'

f-chenk oYerhandigd. 

Na cle nnthullinl! van cl~· 1\\otlttflll'fllt•IJ korHit'll dt• !,!('flodigden tllll-! t't'll 

hezoek hreng1•n nn11 d1· ll\'OIHinwrkl wnm ook t't'fl unntnl oudt• lwl'\lt'IH'Il 
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werdt>n gedemonstreerd zoal~ klompen maken. latten klieven en potten 

draait>n. \'olkszanger \\'alter De Buck zorgcle met zijn straalmuzikanten 

voor de \'Neistt> volbe sfe<'f. 

Tentoonstelling «Üwft .·\e/tre> in /lel fwfl!lrcf'[ centrum. - Onze 

medelt>dt>n 1\ larct>l HaPrs en ]\!amice Thys hebben ter gelegenheid van 

dP \if'ring \'an het I 000-jar:g beslaan van Aalter een praC"hl i ge lentoon

stPlling in het pas gt>opende kultureel cenlum gt>organiseerd onrler het 

molto «.Oudt A.eftre>. 

De expositie omvatte twee delen : oude foto's en oud hoerenalaam 

t>n amhachtgerPt>dschap. Dank zij clt> speurzin van 1\laurice Thys konden 

\'f'rschillende grote panPlen vol met oude foto's aan het publiek worden 

Qepresenteerd. Ook de bekroonde foto's \'an de fotowedstrijd «0liC/ Aa/ter» 

Pn de rpproducties var. de foto's uit het bekende boek van politiecom

missaris \' an de Genach te <Rond Aalter in den Fransehen lijd» waren te 

Lekijken. Enkelt> mooie oude affiches accmlueerdm nog de sfeer van 

• Oudt Aeftre>. 

f let tweeelP deel van de tentoonstelling was in hoofdzaak het werk 

van l\1arcel 1-iaers die een klein cleel van de rijke verzameling van het 

Blakke Veld naar het kultureel centrum had O\"ergebracht. De familie 

\' erhouslraete leende hun gueedschap voor het pompboren en de familie 

Lootens stond hun klompenmakersgereedschap af voor de afdeling van het 

boerenalaam en het ou(l gereedschap. Alhoewel de ruimte te beperkt was 

om vePI voorwerpen ten loon te stellt>n. waren er toch enkelP mooiP 

stukken te bewonderen. 

[)pze tentoonstPlling. die liep van 21 lot 20 seplemlwr. lokte tallijke 

bezoekers die bijzonciPr gein teresseere I waren in cle omle foto's waarop zij 

het AaltPr van voor 50 jaar tc-rugvonriPn. 

Ten toonstelling .-/ )c 5int-Corneliusrlc•uotie ifl V frwncl ert•fl) in de kerk 

1 fJfl Srnt-Ccrrrw/ius te Aa/ter. ~ liet Vlaamse volk is steeds een volk 

van IH·rlevaarrlers gPweesl. Terwirl dP grok herPn f'n rijke httrgers vc•rre 

pelgrimsloch I en onrlemamr•n naar I~ omP. Si11t -.lacoh van Com po~t ell,t of 

ilnderr· w•rmaarriP huitPnlaflrl!>t' lwrlr•vaarlspLwlsc~n. ging rlr• gewone man 

heewc·g('fl naar rlr· lokalf' lwrlt'\'iJarlsoorrlt•n rlir· zo talrijk ovt•r j:!HilS Vl<wn 

rll'rt-11 Vr·rS[Hf'irl lagf'n. /.ij gill\.!1'11 h1111 f.!"lir•fkooscll' heili[.!t'll üilllroC'pC'Il tegen 

allf'l'lr·i zir·kl('fl Pil kwalPil t·n hun lw~dwrmnig afsnlC'kr·n voor rn<'nSPil PB 

cl if'ff'll. 
Fr·n van rlir· volksr· hr·ilil.!('fl was OIJ\.!dwijfr·lrl Sinl-l orrwlius. paus 

r·n rnarlr·laar. Zqn spcf'ialilcil was o. m. hl'l gerH'Zf'fl van rlr· sPskPns hij 

rJ,. kinrlr·rr·n t'll hij was o11k rlr· lwscllf'rrnlwilil.!f' \'1111 hC'I \'C'C'. 1•:,.11 van 

;rrjn rlrif' klas~il'kr• allniHtlr·n. rJ,. hoorn. wij~t op rlit· laaisic kwaliteit. 
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\J~,·IIII ' < ' Il 111 hl "I' ,J,. l< · lll"""'l'·ll~r1~ I l1 · ~ ~~~~ Corrtc ·llli•<J,."'"'' lil \Ï<>an<l<·n·n • lil ,j,. 
l.·rl i<' \c.Jt,·r 

:--.~t-1 clt'/1' lt•liii\JIII,It·lllll!~ \\('ltl ~'l'jl.lfl'~ t~ l' ('ll t>\ <' J'/1( hl ie llll'dt•ll \tll1 

clw , ·oiL<It·\·olie /Oill' cl I<' 'lt~< ' ).!t'f' t'l1 llll tl<>).! til mttHit•r• · male hl'"ta, t 

<loo r h el I>IJCC't11>rctH.!C'I1 'illt t'll l eJ,. rt ·ltk,, i,·,chrqtlt'tt tl'lil,, IC'I)tludt·r~ lwt•l ~ 
tlt·lt lwclt·\,tttrl\.t itliiJ<' ' t'lt cl,·\<dlt'Jll'l'tllt'll. l)nnr llltdcl\'1 \dil fntn·, \\t'rd 

L<ïtn• l>< t'ltl t't1l< J, . lt 'llt1ogr.d·l,< Iw llllll\\ · ~l<'lll'tl ditt1 k J,r<'ll\.!t'l1 \nnr PC'Il 

< <llllp lt• l t· I«>IIO).!t.t l ll' \'dil ~tttl C'ottlt'litt' lil \Ï.l diHit•rt·ll 

l·:nkc· lt· !1illtc11Hl<'l<•lt . sl.tltil<'lt t'll \,~.tiH i t·l< \' tlll !..!tltll'll t'll cnnfrl'rk' 

IJ, r.ttl1l'r< lt•lt ddl1 ,J,. l, lot•tlqcl \'iltt clt• lllcwclt•r<ch,1JlJl<'tt cltt' \\ t•rd,•n np!.!<' 

111 hl Ier <H' \ ' dil ~1111 Colllt' lllt' . ( )t,l , j, . lt •r l \ ' <lil '1111 ( nmt•lnt~ ,.,m 
. \illl<'r '',·rel 111 <i<- lt•n i< H• t1•dt·lllll ).! J,,·l~t•ll<·n clnnt t'<'t1 lnrtt· lw·whrtiYillr! 

\oJII cl, . \'OII Iït<ldlll>lt· lttl1'1 't h,ill<'ll \dit tilt' l('rl. 

I ),.1<. lc ·tli<H•n s lt•lltll ).! ltt'<').! hd lwttwl '1111 lll1\.!<'\' t't'l l.llllll lwl,m!.! 

, lc ,llt •tu l. ·ll Ier" ,,1 l'l' ï()(l , ,d , tln ).! ti"< 'll '' erclt·tt ,·,·rkocht. I Jt'l<' c,llaln!.!tt ' 

\oi lt I lil J.J~~cl;tJclt·tt . ).!t·ï llttsir!'M<I 1111'1 20 ' "'"·, '"''"' hiJtlt.t!..!l'tt ,,ut" · 11l 

\ Iw 1. cliJlJll'i1'. 1 ~ . \ 'itll cl , I' I .IIJ( It'll 1'11 1 .. Slnl'l1111111 l lq l.ut \t•rltt'!.!t ' ll 

\\ 'tll'cl<·t1 ,J"or sltllllll ).! \' illl 12() l'r . (I()() l'r . \onr cl,· c.tlnln!.!ll' <'tl 2() fr . 
\11111' ,j,. \('J'/(' IHIIII ).!< kn sl< '11) "I' 1H h ll'l'l c•ltl 11 !..! I J(l (l'iï'i)-- _8 \.111 lH•I 

''llt1tlt· I()()() Jol i\ I' , \ o~li<'l ( ~<'tll<'t ' t11t·plt•it1 Ie , \ ,,llt-r 
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fll'lon . che ~> loe i " J()(X) JCWr / \of ter. ~ Al. lwkronin f[ \'on c! C' fec'·d e

IIJkhcrlt-'n trok op /On cl ag 2<J ·ep l mlwr I <)7·1 een hi slori q ·h C' . loet door 

de st ralen van alt c· r. Kun lsrhild r·r yr l· rim oul on lvvir·rp <' 11 reg i seC' rcl C' 

rle· [eJ('I rn l hislrm . r h orlvi . \'ilrl onclc' rgc ·IPkf'nrl c•. l::m lic' nlr I ' ijk romi l é~ 

r 11 c·c11 7r•sta l "rhoiPn ?orgdc·n voo r d<' ttilh eC' lcling vn n de vPrs hiii C'n ctc' 

\! roC' pcn 11 h t oplirnmc ·rr·n van cl e praa lwaÇ! ns. In Lolr.w l :- tapt n een 

<trhtt,,J fan l'M r--~ l'ft <Htgc·vc ·r J'j()() Aa lt c· rn a rf'fl in dc·7e stoel o r . De· 
rml11 lriê;lc · rc ·,·r,luti<' Ir• a llc·r WC'rr l u iig lwc· lcl rl oo r vr r plonl sc, JiJk fa 

Lrwk ·n . 

\'o lgemlr · tnfNc·le•fl 11il clt· t\ ;,JtC'r. c• ~w chi C'c lc· n rs w rrlr·n clll gc iH•c• ld 

'dld llal r· flr<t (anflo <J7 1) . 

fp.,llllg van rlr· pareH hws roncl h l 11cdslnrnpvc·ld ( a rtrHt 1- ·1-). 

Trillrsl;tlio \'itrl clr· he ·rlr gr· Lnnclracla ( illlltCJ 1-77) . 

!Je· Witte• Knprrwnc·fl (flllfiO 1)7<J). 
f)rcH r r·n 7lt ·tpr \rilt l .ocle•wl)k de · l : rlc·~ . hc·cr vn n elP \\ or•stl pw 

( drliiO I ) 2). 
( lrfi('P I ..ocii'WIJk \'illl J\,1(•1 ( i lllfl() I r,) I) . 



Lnncljuweel le Aalter (anno 1562). 

I lngepreken in (het hutts van Prae!:. (anno 1 Sóó). 

Verwoesting vnn d~· kerk van Aalter (anno I 590). 

Lokale nijverheid Ie Aalter (anno I 738). 

Ontginning van het P>Uiskarnpveld (anno 1780). 

l~ond Aaltc•r in de Franse lijd (anno 1702). 

Zwarte pest te Aalter (anno 1847). 

Such ling van de paroch ie van Sint-l\1aria-Aalter ( 1851). 

Aaltcrnuchting (anno 1<>00). 

lnduslric;le re,·olutie te Aalter (anno 197..J ). 

Em gNicnkplau/ uoor .·1rtlwr \'erhous/mc>/e. - In het kader van 

rl<:" \'iering \'an het 1000-jarig heslaan van ctè gemeente Aalter was ht•t 

\"élllzelfsprekenfl dat de nagedachtenis vön Arthur Verhoustraete op een 

l•ijzonclcre rnanier in herinnering werd gc·hmcht. Op iniliölief vön de plaat

selijke \'. T. B. werd op zaterda~J 21 september 1 07..J een gcdenkplöal 

nan de gevel van de woning van de f arnilie \ 'erhoustracle aan!:!Phracht. 

De algemene voorziiiPr van \'. T. 11.- V. A. R.. lozef van Ow·r~traeten. 
hield een korte toespraak waarin hij de verclienslen van wijlen :'\rthur 

\'erhouslmele als heemkundige in het licht ~telde. De geelenkplaat werd 

dan onthulcl cloor hurgcmeeslcr .Jan I )e Crem. De toespraak van .Jozef 

vnn Oversiraeten wNd gepuhlin"erd in Dt· Auloloerisl. jg. ::!:-. nr . .:n. 
hlz. 1212-1213. onder de titel «Arthur \'erhouslmelc Ier ere). 

Luk Stockman 

In nwmorium /.imwf HmHt'ens alias Tamlw>N. - Te Aclegem O\"Prleecl 

op 82-jarige leeflijd clc lwkendc volbzangt•r Tamhoer. Tusst•n elP hwe 

wcreldoorlogPn trok hij van mörkl lol rm~rkt om het laölste nieuws uit 

d<' slrPPk Ie hPzing('Jl. \'oor al clc• geiH'ttriPnisscn rond clt> Zönk van BC'crnem 

\'Ormdc·n een onuilpullclijke inspimliC'hron voor nit'll\\'<' mnrktlit·d~·rt•n. 0.la 

de lw!'ede \\'Prelclnorlng \\'a.; hij \"t'J plirht i'irh om te schnkC'Il'n ,·an markt

znnger lol dt·monslrec•rclt•r \'Hil sclwt·rnwsj<'s C'll andt•rt• proflukten. liet 

zou elP moeite lonen om de· figuur vnn TnrnhnN wal lwiN uil te teke1wn 

in cc·n knriC' monogrnfic over zijn lt'\'t'Jl uls slrnnli'an~Pr. 
L. S. 

Openi11n Pan C'<'ll lrPi'lllllltiS<>Ilm Ie Eeklo. ~ Op znnclnp 1·1 april I t)';".f 

wcrcl het ortv{'["pooscl zwncj..!C'n van l~ornano Tondat dun loch t'ÎIItlt>lijk 

IH-•kroonrl clonr de plcchlii-!C' opC'ninj..! \'111\ lwt nit'U\\" hcemnHISl'IIJn lt• l·>klo 

in clt· loknlt·n van tl<' wot'gcrt• stnclssrhool. \'. \'. \'.- vnorz.illt>r .\. J)p 

Bo<'\'t•rt· \'t•rw<,Jkomdt· dt• gt•r\Oclij..!clt•n Ierwijl schepen I )t' \\'•tl~clw nis 

gn~tlw<'r in nnnrn \'Hn hl'l sliitl~lw~lttttr \'lH\ h·klo nplrntl. • \_ I )l' \'os 
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lwklemlooncte de wisselwPrking die er moel lwslaan lussen de verant

woordelijken van het museum en het besluur van de heemkundige kring. 

~larcel llaers gaf daarna een korte uitleg hij de lentoongestelde stukken. 

De foto's werdPn bijeen gebracht door Cyriel \'ancien Bouchaute. terwijl 

Lucien Lampaert zich zal bezig houden met het ordenen van de l\1eetjes

landse bibliotheek. Hel was echt jammer rlat de wf•rker van het ePrste 

uur. Romano T ondat. niet aanwezig kon zijn hij de opening \'an dit mooi 

ingericht heemmuseum. \Ve wensen de initiatiefnemers hartelijk geluk met 

dit eerste ]\ leetjeslandse streekmuseum en wij hopen dat talrijke bezoekers 

t-en kijkje zt~llf'n komen nemen naar de talrijke oude foto's en lang wr

dwenen ambachten en naar de oude hoerdNij. 

L. S. 

ln memoriam. Üp zalerelag 18 januari 1975 werd in de paro-

chiale kerk \'an 0.-L.-\'rouw \'an Welteren-Overschelde de plechtige lijk

dienst gehouden van ~ lagda Lievens. echtgenote van ons medelid Noi_;) 

Van dP Gracht 7ij was nauwelijks veertig jaar. Namens het Heemkundig 

Genootschap bieden wij aan Noë! Van de Gracht en zijn clrie kinderen 

cnze innige deelneming aan hij die zware heproe\'ing. 

L.S. 

Een ( 1/tramontcwn in de revolutietijd. ~ Onder deze titel verscheen 

in ~pic>ge{ llistoriael. jaarf..!ang 10 ( 1975) hlz. 12-19. een bijdrage van 

ons mPdelirl .Jan Roegif'rs over cle Leuvense hoogleraar .lan-F rans Van cle 

Velde. Deze professor ontpopte zich als een voorverhier van de \'OOr

rerhten en onafhanh·lijkheirl van elP kerk legenover keizer .Jozef 11. die 

de univPrsiteit van LeuvPn wilde omvormen lol een f..!ewillig instrument 

\ëtn zijn kPrkpollliek. Dit artib·l is mooi l.wïlluslreNcl mPI twaalf afheel

rlingen. Ons mt•dPiirl lwreirlt SPr!Prl geruime lijcl cm rlortornle rlisserlalie 

\'nor n\er df• I .euvr•nse thPnlogcn cr1 clc· Vr·rlirhting. 

FnmiliP \\'dh·ms. ~ In Ons /leem, jaar~anf..! 28 ( 197-1). hlz. 130-

I·H. pnlJlin•crrlt~ ons Leslumslicl Wilfriecl Stc·euhPrs cle kwartil·rslaat \'illl 

~"laurit~ \\'illc·m~. rlrukb·r Ie Ec·klo. [ )t. stamreeks ]lf'ginl nwl f'lirhn(:) 

\Vdlt·rns. cliP ornslwcks J(,fJ(> in elp sln·('k vnn \'lissPf..!Nil \\'t•rd I!Phnrc•n. 

/\Is l,ijlai!C l1i) clit artikc·l puiJiicecrclc· hij clt• ~laaf van (~cwcl van Cnspnr 

\Vdlt·rns. 

/IC'! /1o/ ~Tc•n //i//(') ()(! Sijsdc·. ~ I )p 0.-L.-\'rnllwkNk \'élll 1\rllf..!l.!C' 

lw/'al sc·cl•·rl J.1R2 r•c·n hofsteclt· lc· Sijsc·IP, ~Tc•fl 1/dft·~ I!Cn;wmcl. Dank zij 

lwt rijk arrhi•·f van clt·i'•' kc·rk kon I )anii:J Vt•rslr;lf'IP t'f'll korft' hisloriPk 
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\'all deze hoeve srhetsen en de ligging van het akkerland lemgvinden. 

liet hijgaand kaartje \'ergemakkelijkt ten zeerste het lezen van df'zc bij

drage. die verscheen in het .lanrboek nr. 7 ( 1973) \'an Rrn- en Be\'f·r\'eld. 

op blz. 7-15. 

L. S. 

HEI .ANGI~ UI\ 

Bij beslissing \'nn hPI Bt>sluur wer<l elP lerlt•nhijrlrngP op 300 fr. pPr 

janr gebracht. Er worclt voor gezorgd dnt .lanrhoPk 2h ( 1975) vóór 

1 oktolwr knn vf'rsrhijnPn : dit dPel 7al ook dt- indirPs lwvnlll.'n 0\"t'r de 

PPrsic 25 janrgangm. 

OudP nummers - incliPn nog lwschikhnnr l - worden lwsteld hij 

dt- hihl iol hekmis A. I~ yserhovt' Ie KnessPinre Pil lwtnald door ovt>rschrijving 

op poslrPkening h0-10.5() vnn de pPnningrnPPSI<'r (). I .ippl.'ns. Gl.'nlslrnnl I), 

lP LPmlwkP. 
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van hel 1'1•·cljcslnn•l. p/a Centsiraal 1 ), I ,cmlwke. 

25) 



DIT JAARBOEK WERD UITGEGEVEN 
DOOR HET HEEl\IKUNDIG GENOOT
SCHAP VAN HET l\IEETJESLAND EN 
GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DE 

DRUKKERIJ STANDAERT-VERBEKE 
NIEUWSTRAAT. 26. TE MALDEGEl\1 


