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Is erfgoed ook iets dat jij belangrijk en waardevol acht? Wil je ons een steuntje in de rug geven?

Wel, kom dan ook als lid bij onze kring en help ons de waardevolle zaken van gisteren door te geven aan allen die na ons komen…

Hoe?                                
GEWOON LID:   stort € 20 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres

of nog beter:

STEUNEND LID: stort € 40 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres.

En samen zorgen we dat ons gezamenlijk verleden niet vergeten zal worden.

Beste lezers,

 

in de voorbije eeuwen kozen honderden mannen en vrouwen van Wolvertem voor een religieus leven. 

En vele anderen kwamen naar hier als pastoor of kloosterling(e).

In de toenmalige quasi homogeen-katholieke dorpsgemeenschappen waren ze notabelen-met-status, die een 

verregaande impact op zowel de morele als de dagdagelijkse gang van zaken hadden.

De tijden veranderen, maar als we over ons gezamenlijk erfgoed spreken, kunnen we hoe dan ook moeilijk naast 

hun aanwezigheid en activiteiten kijken.

 

In dit nummer verzamelden we enkele artikels rond deze mensen.

We vinden er een breed gamma personen in terug: van de “gewone” dorpspastoors tot de paters en nonnen die zich 

in onderwijs specialiseerden, van missionarissen die vertrokken en ver weg stierven tot mannen en vrouwen die 

onderweg uitstapten, van gulle zielenherders die met hun parochie vergroeiden tot enkelen die zwaar in de 

problemen raakten met het gerecht en zelfs naar het buitenland moesten vluchten…

Kortom: een heel spectrum van menselijke figuren…

 

Veel leesplezier, blijf voorzichtig en van heel het bestuur al onze beste wensen voor een beter en veiliger 2021,

 

Eric Van Baelen,

ondervoorzitter.
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z’n eerste levensjaren in de Wolvertemse 

€ 30
€ 36 over, die € 6 extra zijn dan de portkosten.

–
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“de man van de kerkklokken”

de “besloten ”. 

van “zijn” klokken…

Toen de Boerenkrijg in 1798 letterlijk werd “ingeluid” moest

…
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[…]

[…].

Ontfangen D’heer weerdig Pastor P.L. De Trois

[…]

[…]

[…]

–
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“Testament van de 

”

en landbouwer in “ het Eycksken ” 

“aen

fdoos”.

“aan de kerke van Meuseghem 

naer d’aflevering van die 

...”
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 200 frank voor “ ” van Opwijk voor de geleverde medicamenten.
 298,60 frank voor de doodskist , “ ” en lijkkosten.
 jaarloon van “ ” Cecilia Raes 

“
”
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1  Oorspronkelijk was dit het eerste gemeentehuis (later 
de bakkerij “Kavit” aan de kerk), die later verhuisde naar 
de anno 1861 nieuw-opgerichte gemeenteschool aan de 
Hoogstraat. De meester was nog een ver aangetrouwd 
familielid. 

toenadering tot “ “ die o

2  De 1ste orde waren de minderbroeders met gewone 
geloften; de 2de orde waren de arme vrouwen ook 
Clarissen genoemd en de 3de orde (tertiaris) bestond uit 
een reguliere tak (zoals broeder Donatus) en een seculiere 
tak. 
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–
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3  Waarschijnlijk volgde hij met de boot de weg die veel 
missionarissen voor China volgden: Antwerpen, Genua, 

Port Saïd, Suez, Aden, Colombo, Singapore, Saïgon, 
Shangai en Ichang. 
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4  Blaasontsteking, gezwollen rechter onderbeen, 
gezwollen buik, bloed spuwen. 

regelmatig razzia’s hielden in de omgeving. Overal 
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ou Jufvr. Du Pius… hare 100 fr. 
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Jacques’

*  Hij was de eerste boreling in de nieuwe jaartelling na 
de republikeinse kalender die eindigde op 10 Nivose van 
het jaar XIV der Franse Republiek. Zijn ouders huwden 
in de toenmalige gemeente Rossem-Imde op 05 Pluviose 
XI (25.01.1803). Hun eerste kind, Catharina, werd 
geboren op 07 Frimaire XII (29.11.1803). Later volgde 
nog Jan Frans, geboren op 15.02.1808, en die zou later de 
smidse overnemen. 
1  Te Imde het kadastrale perceel C 303 en te Rossem de 
percelen D 10, 36, 37, 38, 152, 330 en 113, allemaal land 
en zaailand, samen bij de 4 ha groot. 

2  Een en ander zal wel te maken hebben gehad met de uit 
Oppem afkomstige kardinaal Sterckx, tussen 1827 en 
1832 vicaris-generaal. Hij gaf hiervoor waarschijnlijk zijn 
fiat en hiermee ook de aanzet tot het in 1830 opnieuw 
startend Groot Seminarie van Mechelen. We nemen aan 
dat de vergrote pastorij van Oppem tot 1830 gefungeerd 
heeft als een vooropleiding van seminaristen totdat het 
Groot Seminarie opnieuw werd geopend. 
3  Opvallend is dat de kardinaal zijn pastoor op financieel 
gebied niet in de steek liet en hem voor geldelijke steun 
verwees naar de katholieke instelling Société du Crédit de 
la Charité. 

–
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–

4  AAMechelen V A 2/2 en 2/3: kreeg hij dus tussen 1826 
en januari 1830 zijn ‘vorming’ bij Martinus Schellens 
(pastoor te Oppem en tevoren leraar-priester aan het Sint-
Jozefscollege te Herentals)? De seminaries waren 
alleszins tussen 1826 en 1829 gesloten maar op 
27.09.1829 kwam er een koninklijk besluit waardoor alle 
bisschoppelijke schoolinstellingen opnieuw werden 
geopend. En hij behoorde per 01.02.1830 bij de eerste 
lichting van 220 seminaristen waarvan er 161 examens 
aflegden. Hij behaalde hier de 15de plaats. Zie 
Mechliensia 237: alumnus seminarii = leerling van het 
seminarie. 
5  RALeuven: notariaat A. Kips-Grimbergen 80 akte 151 
dd. 17.05.1830. Als verzekering voor zijn komende 
existentie zou hij een jaarlijks inkomen van 128,57 gulden 
genieten van een kapitaal van 2.570,43 gulden ten 
voordele van Zyne Hoogheyd den Prins Aertsbisschop 
van Mechelen, Primaat der Nederlanden, etc, etc. 
6  Student in de godgeleerdheid. 

7  AAM, parochiecorrespondentie Brussegem: op 
23.11.1834 wordt hij gekozen tot voorzitter van de 
kerkraad. 
8   stichting hiervan was wellicht het goede voornemen 
van de grote missie van 1836, ze telde 420 namen. 
9  Omtrent zijn verblijf te Merchtem is weinig tot niets 
geweten. Hij maakte er de stichting mee van het nieuwe 
gasthuis en leerde er moeder Van Cutsem, een achternicht 
van kardinaal Sterckx, van het gasthuis van Asse kennen. 
10  Hij werd er plechtig ingeleid op 22.03.1853 en was er 
de medestichter van het klooster der zusters van de H. 
Antonius van Padua, een stichting van 1860 onder de 
hoge bescherming van kardinaal Sterckx. Bij hem 
woonden onder hetzelfde dak zijn moeder, zijn zuster 
Joanna Catharina, twee onderpastoors, een meid en een 
knecht. 
11  De aangifte werd gedaan door zijn neef, de 55-jarige 
apotheker Petrus Josephus Rombouts, Koninginnelaan 
321 te Laken. 
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12  Met omtrent 1850 een bevolking van circa 4.000 
eenheden, was het in 1870 reeds uitgegroeid tot circa 
5.000 inwoners die voornamelijk tewerk waren gesteld in 
de porseleinfabriek, de weefgetouwen-en textielfabriek 
en in een vlasspinnerij. 
13  Zie ook: M. De Meulemeester: Geschiedenis van de 
congregatie der zusters van de H. Antonius van Padua. 
14  Onder zijn leiding werd de broederschap van de 
onbevlekte ontvangenis opgericht. 
15  1812-1898: industrieel, veefokker, likeurstoker en 
voorzitter van het bureel van weldadigheid. 
16  Pastoor Rombouts was een bezield priester, ijverig en 
sociaal bewogen maar in zijn financieel beheer was hij 

ondoordachtzaam. Hij meende het goed maar nam niet de 
nodige voorzorgen om zijn geldelijk beheer veilig te 
stellen. 
17  In feite waren door de wet van 07 oktober en 27 
november 1796 twee instellingen opgericht geworden 
(die wel naast elkaar stonden maar in de kleinere 
gemeenten al vlug in mekaar overgingen; wettelijk slechts 
sinds 1925 bij de oprichting van de C.O.O.) namelijk een 
bestuur van burgerlijke godshuizen voor het beheer van 
de hospices en gestichten en een bestuur van burelen van 
weldadigheid voor steun aan armen en zieken.  
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…

18  Hij werd geboren te Oppem, op enkele boogscheuten 
van Rossem gelegen (1792-1867) en was kardinaal van 
1832 tot 1867. Hij maakte dus heel de problematiek zelf 
mee. 
19  AAMechelen: Sint-Pieters-Leeuw: doos 
parochiecorrespondentie: dd. 24.12.1856, brief van 
pastoor Rombouts aan de aartsbisschop waaruit blijkt dat 
hij reeds verschillende vruchteloze pogingen had 
ondernomen te Asse, Merchtem en Opwijk om zusters 
voor zijn klooster te vinden; het was hem wel gelukt om 
gehoor te vinden in het klooster van Ranst waar hem 
beloofd werd om twee of drie zusters te zenden wanneer 
nodig. We missen echter bedachtzaamheid en overleg bij 
Rombouts, hij heeft een goed doel maar de manier van 
handelen heeft iets wispelturigs. Zo zullen de zusters van 
Ranst de onderhandelingen afbreken toen ze hoorden van 

…

de onafgewerkte school zonder zustershuis en de 
financiële perikelen van de pastoor. 
20  RALeuven: notaris Stroobant 882/638: 2 akte 65: 
landbouwer Fr. Speeckaert verkoopt aan den wel 
Eerweerden heer Jacobus Rombouts een perceel land en 
weide op de Top gelegen groot 56 are 86 ca, kadastraal 
bekend onder J 345 voor 3.300 francs. De daaropvolgende 
jaren zal hij in openbare verkopen het er op groeiende 
hooigras, toemaat en vruchten te gelde maken: Stroobant 
4 akte 327; 5 akte 497; 8 akte 697. 
21  Bijv. tijdens de zondagse misvieringen. Ook de manier 
waarop hij in de kloosters onderhandelde om zusters voor 
zijn instelling te bekomen getuigde van weinig overleg en 
bedachtzaamheid. 
22 Zo had hij zijn eigen gelden en dit van begoede 
parochianen geplaatst op de beruchte Banque Legrand & 
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Cie en raakte verwikkeld in het schandaal van haar 
failliet. 
23  Eén sleutel was voor de tresorier, één voor de pastoor 
en één voor de voorzitter van het bureel. 
24  AAMechelen: Sint-Pieters-Leeuw: doos 
parochiecorrespondentie: dd. 23.04, 27.04, 18.09 en 
23.09.1861: brieven waaruit blijkt dat de kardinaal reeds 
in zijn brief van 08.03.1860 Rombouts als bestuurder van 
het broederschap het recht gaf de ontvangsten hiervoor te 
innen niettegenstaande de burgemeester hem had 
verboden hiervoor nog met de schaal in de kerk 
ophalingen te doen. Het was alleen de koster, aangesteld 
door de pastoor, die dit volgens het kerkelijk recht zou 
mogen doen. Pastoor Rombouts had tevoren zijn beklag 
gedaan over de bemoeienissen van de burgemeester 
inzake de inkomsten van het broederschap en zijn dreigen 
hem voor de rechter te brengen; ook had Wittouck hem 
uitgemaakt voor dief en de kerkdiensten gestoord door 
eveneens een rondhaling te doen wat door het volk 
lachwekkend werd aangekeken: de kerkmeester nam een 
andere rondgang in de kerk ofwel liep hij ostentatief voor 
de voeten van de koster-schaalmeester; Rombouts klaagt 
ook dat hij zijn gedachten niet meer bij de kerkdienst kan 
houden en vraagt de aartsbisschop wat hem te doen staat 
en welke antwoorden hij moet geven en laat de 
aartsbisschop ook weten dat hij reeds tot bij de procureur 
des konings is geweest om zijn beklag te doen over 
burgemeester Wittouck die hem had uitgemaakt voor dief 
en dit nog wel in zijn kerk en ook in volle vergadering van 
de kerkraad, hij had ook geruchten opgevangen dat het 
bisdom hem in het ongelijk had gesteld om op eigen 
houtje ophalingen voor de armen en de zieken te doen. De 
procureur had tenslotte de pastoor de raad gegeven de 
zaak maar zo te laten en minimaliseerde de boete op 20 à 
25 francs maar zeker geen gevangenis, hiervoor waren de 
feiten niet zwaar genoeg; verder raadde hij de pastoor aan 
om op de schaal te schrijven voor de armen van de 

… 
…

pastoor en indien zijn verbod aan de kerkmeester niet 
werd gerespecteerd er commissaris Van der Weyer bij te 
halen.  
25  AAMechelen: Sint-Pieters-Leeuw: doos 
parochiecorrespondentie: brieven dd. 07.03, 12.05, 13.07 
en 17.07.1857. 
26  Courrier de l’ Escaut dd. 20.02.1858: dit is een artikel 
waaruit blijkt dat burgemeester Wittouck in de krant L’ 
Indépendance Belge van 25.07.1857 een brief liet 
opnemen waarin hij de pastoor ervan beschuldigt de 
bestemming van de fondsen te hebben misbruikt en hij 
zodoende een rechtsvordering instelt.  
27  Ook moet Rombouts al in de clinch hebben gelegen 
met zijn twee onderpastoors want in een brief van 
03.10.1857 bedankt hij Mgr. Sterckx voor de 
overplaatsing van onderpastoor Gaspar Antonius van der 
Borght (op 01.10.1857 wordt deze overgeplaatst naar 
Herentals en uitgeschreven in de gemeente op 
23.01.1858) die vervangen wordt door de onderpastoor 
van Ottenburg, namelijk Carolus Smolders die op 
18.01.1858 in de gemeente toekomt. Pastoor Rombouts 
dringt er eveneens op aan om ook zijn tweede 
onderpastoor, de heer Dubois, te verplaatsen vermits 
diens gedrag en voorbeeld zeker geen navolging verdient 
(op 11.04.1862 wordt Dubois overgeplaatst naar Leuven 
en uitgeschreven in de gemeente op 20.11.1863; en reeds 
op 12 april arriveert zijn vervanger, de pas uit het 
seminarie gekomen Henricus Lammens). Een dankbrief 
van Rombouts aan de aartsbisschop poneert dat hij nu 
twee goede onderpastoors heeft die hem volledig steunen. 
Toch blijft de klachtenmolen maar draaien want op 
04.11.1857 laat de minister van justitie de aartsbisschop 
weten dat de verpachting van het stoelgeld niet 
reglementair is gebeurd en dat Jacques Speltens, pachter-
stroman van de pastoor, 8% op de meerontvangsten van 
zijn pachtgeld werd beloofd en in geval van 
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Rombouts’ 

ontoereikendheid van deze ontvangsten Rombouts het te 
weinig zou bijpassen. 
27  15.10 en 16.10.1857: de Opreghte Haarlemsche 
Courant en de Leydse Courant: 25.07 en 14.10; 
31.12.1857 en 03.07.1859: l’Indépendance Belge; 
27.03.1858: Gazette van Yperen. L’Emancipation dd. 
10.01.1858, Courrier de l’Escaut dd. 20.02.1858 en 
Journal de Charleroi dd. 29.02.1858: hieruit komen we te 
weten dat de verdediger van Rombouts hem op de rol van 
de 4de kamer wil zetten, dat de procureur-generaal de gang 
van zaken van het proces aanklaagt; dat er gewezen wordt 
op mogelijke fouten in de rechtsgang, dat 22.000 fr 
afkomstig waren van een intekening voor 10.000 fr. 
vanwege baron de Viron, 10.000 fr. vanwege graaf de 
Villers, 1.000 fr. van de pastoor en 1.000 fr. van een 
onbekende. Het blijkt ook dat de heer Mostinck een 
stroman was van onze pastoor en dat in feite de bevolking 
achter haar pastoor stond en koos voor een meisjesschool 
en niet voor een hospice van de gemeente. Het hospice 
zou volgens de goegemeente slechts dienst doen om zieke 

“
pastoor”

en gekwetste arbeiders uit de fabrieken van de 
burgemeester op te vangen en deze had reeds een 
instelling waar ze verzorgd werden en zelfs een eigen 
dokter ter beschikking hadden. 
28  Akten voor notaris Stroobant uit Sint Pieters Leeuw dd. 
17 mei en 18 juni waarin den wel Eerweerden heer 
Jacobus Rombouts 56 a 86 ca land en weide, kadastraal J 
345, gelegen op de Top koopt voor 3.300 fr. en van 
brouwer H.Kaeckenbeeck uit Brussel 2 ha 14 are 30 ca 
weide met de bomen en aanplantingen voor 17.000 fr.: zie 
ook notaris Mostinck uit Brussel dd. 18.06.1856 akte 224. 
29  Soeur Lambertine, de latere Mère Marie en soeur 
Téotime alias soeur Marie Antoine in het leven Rosalie 
Timmermans. 
30  Pastoor Rombouts was zeker een bezield priester, 
ijverig en sociaal bewogen maar zijn financieel beheer 
was onbedachtzaam. Hij meende het blijkbaar wel goed 
maar nam niet de nodige voorzorgen om zijn geldelijk 
beheer veilig te stellen. Tot 1857 was hij voorzitter van de 
kerkfabriek. 
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“
”

… 

31  De Villers wordt de volgende burgemeester (1872-
1885) en was goed bevriend met burgemeester Wittouck. 
32  Door de koop van het terrein voor zijn school waarvan 
de bouw reeds was begonnen en het plan er een huis voor 
de zusters bij te voegen. 

(…) 

(…)

33  Uit le Patriote van 22.10.1885: het Hof van Cassatie 
veroordeelde op 24.07.1862 Rombouts tot het teruggeven 
van 25.000 fr. aan het Bureel van Weldadigheid. Zelfs 
twintig jaar na datum werd er over deze zaak nog 
gesproken! 
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34  Deze was van juli 1826 tot november 1830 
onderpastoor te Steenhuffel; dus zal hij wel gekend 
geweest zijn door Jacobus Rombouts, zelf afkomstig uit 
Rossem. Hij had eerst nog gezocht in kloosters te Asse, 
Merchtem, Opwijk, tot hij bij Van Humbeeck 
terechtkwam en deze toestond dat twee van zijn nichten 
(Marie Francoise Timmermans alias zuster Lambertine en 
Rosalie Timmermans alias zuster Téotime, gewezen 
religieuzen van de orde uit Champion) een nieuwe 
congregatie zouden komen stichten in Sint-Pieters-Leeuw 
en er ook een schooltje zouden openhouden. Als 
algemene overste werd Maria Timmermans alias Mère 
Marie benoemd. 
35  Vier Zusters van de Voorzienigheid uit Champion 
werden door pastoor Van Humbeeck voor zijn 
meisjesschool te Liedekerke aangenomen voor een 
termijn van vier jaar en kwamen er toe op 29.09.1853; ze 
begonnen met lesgeven op 01.10.1853 en zouden er 
uiteindelijk tien jaar verblijven. Ze verlieten, na 
strubbelingen, op 04.10.1864 Liedekerke opnieuw voor 
Champion. Hierna kwamen er vier zusters uit Sint-
Pieters-Leeuw hun plaats in te nemen. Toen in 1866 de 
cholera uitbrak met honderden doden tot gevolg, hebben 
de zusters gedurende deze periode enorm veel goed werk 
gedaan met zieken- en stervensbegeleiding. 
36  Het is deze Mère Marie (Marie Francoise 
Timmermans, ° Antwerpen 1818) samen met haar zuster 
Marie Antoine, Soeur Perpétue (°Mechelen 1824) die 
worden aanzien, samen met pastoor Rombouts, als de 

stichters van de school en van de congregatie van de 
zusters van de H. Antonius van Padua te Sint-Pieters-
Leeuw. Ze waren de kinderen van koopman Jan Frans 
Timmermans en Marie Anne Petronelle Van Humbeeck. 
Deze laatste zelf een zus van de latere pastoor Lambertus 
Van Humbeeck uit Liedekerke. Ook nog twee andere van 
hun kinderen waren toegetreden tot de orde van 
Champion, namelijk Rosalie (soeur Téotime) en Justine 
(Soeur Thérèse). 
37  AAMechelen: Liedekerke: doos parochie-
correspondentie: brieven van 29.07.1857 en ??-??-1857: 
daarin komt tot uiting dat pastoor Van Humbeeck 
voortdurend lastiggevallen werd door de generaal-overste 
van Champion en door de moeder-overste van zijn eigen 
school; ze zetten hem voortdurend onder druk om de 
schoolgebouwen af te staan aan hun orde. Wanneer de 
pastoor hier niet wenste in te gaan maar hen wel enige 
financiële steun wou geven, botste hij op een koude 
weigering. Twee van zijn nichten werden nu uit de orde 
weggezonden en een derde nicht, de overste van zijn 
school, wordt afgezet en vervangen. Van Humbeeck 
wenst als gevolg hiervan een onafhankelijke school en 
kan als het moet, zegt hij, met eigen geld zelfs vier zusters 
onderhouden; daarom vraagt hij aan de deken hem twee 
of drie onafhankelijke zusters te zenden, liefst voor 
01.10.1857. Als bijkomend drukkingsmiddel voegt hij 
erbij dat al zijn bezit te Liedekerke en elders na zijn dood 
aan de kerk of aan zijn school zal mogen geschonken 
worden. 
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38  Pastoor Rombouts was hier in den beginne hun 
biechtvader maar na botsing met de zusters en de 
kardinaal was onderpastoor Steps aangesteld geworden 
als de nieuwe biechtvader. 
39  Zo schrijft hij op 20.09.1860 aan kardinaal Sterckx: 
Het is met een zekere voldoening dat ik de vrijheid 
gebruik om Zijne Eminentie te laten weten dat de Heer 
weerom enigszins heeft voorzien en hetgeen mensen mij 
voortdurend ontnemen. Drie jonkvrouwen hebben zich 
aangeboden om mijn klooster te beginnen. Een van de 
drie kent reeds het kloosterleven, twee van hen zijn in 
staat school te doen zowel in het Frans als in het Vlaams 
en andere soorten handwerk aan kinderen te leren. Na 
alles rijpelijk te hebben overwogen, heb ik geoordeeld 
mijn klooster op deze staat stillekens te kunnen beginnen: 
AAM parochiearchief Sint-Pieters-Leeuw. 

40  AAMechelen: Sint-Pieters-Leeuw: doos parochie-
correspondentie: brief dd. 25.07.1862 waarin de 
aartsbisschop schrijft dat vooraleer de toestemming tot de 
oprichting en de statuten van het klooster kunnen gegeven 
worden er eerst nog een testamentaire wilsbeschikking 
van Rombouts dient ontvangen te worden: het klooster 
zou met de gronden na zijn dood overgemaakt worden aan 
de religieuzen want alle gronden en bouwwerken stonden 
nog steeds op naam van Rombouts. En de kardinaal was 
ook ongerust geworden omtrent de financiële regelingen 
die een misnoegde en wrevelige Rombouts aan het treffen 
was door de kloostergemeenschap in te richten als een 
société civile waardoor hij het ganse kloostervermogen 
zou kunnen beheren.  
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…

41 Uit zijn nalatenschap kregen zijn nichten, de gezusters 
Timmermans, twee hypothecaire leningen ten belope van 
6.500 fr. die ze in 1867 verzilveren: notariaat Stroobant 
19 akte 2160 dd. 09.12.1867. 
42  Als bestuurder der congregatie had hij zich het recht 
toegeëigend om het bezit ervan te beheren, de bruidsschat 

van enkele postulanten te integreren in een kapitaal 
waarmee hij terug kon speculeren maar aldus in botsing 
kwam met moeder-overste Mère Marie die haar beklag 
was gaan doen bij kardinaal Sterckx. 
43  L’Echo du Parlement dd. 28.05.1861. 
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–
–

44  Notariaat Stroobant-Sint-Pieters-Leeuw 17 akte 1611: 
er wordt gespecifieerd dat Rombouts de gebouwen zelf 
liet oprichten en dat deze dienden als woonst en school 
van de zusters; de grond maakte deel uit van een groter 
geheel van weide en alles paalde met twee kanten aan de 
straat en twee kanten aan verkoper Rombouts. 

“
desservent l’hospice de Leeuw”

“
”

 

 

45  Notariaat Stroobant-Sint-Pieters-Leeuw 21 akte 2502 
en 2504. 
46  Notariaat Stroobant-Sint-Pieters-Leeuw 21 akte 2503 
en 2505. 
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–
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47  Hij eist voortaan 700 fr. huurgeld op voor zijn 
eigendom en verbied zijn onderpastoor om nog 
catechismusles te geven. Verder zette hij geen voet meer 
in het klooster zodat het tot een totale breuk kwam met de 

congregatie. Voortaan zou als biechtvader zijn 
onderpastoor Lammens en later Steps in de bres springen.  
48  Waarschijnlijk zorgde die voor een tussenkomst in de 
precaire financiële situatie van Rombouts. 
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49  AAMechelen: Sint-Pieters-Woluwe: doos parochie-
correspondentie met enkele brieven van Rombouts aan de 
vicaris-generaal te Mechelen. 

In de jaren ’

…

50  Het overlijden werd aangegeven door zijn neef, 
apotheker Petrus Josephus Rombouts, eveneens uit 
Laken, Koninginnenlaan 321. 

–
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  Een kleinseminarie wordt voornamelijk als een 
opleidingsplaats voor pastoors aangeduid. Een juvenaat 
wordt voornamelijk voor de opleiding van 
kloosterlingen gebezigd. Een alumnaat is een 
kostschool. 
1  Aan de Apostolische School der paters 
Assumptionisten. 

2  Op 06.12.1901 wordt hij in Wolvertem afgeschreven 
voor Sint-Truiden. 
3  Een andere bron vermelde hem voor filosofie van 
1904-1908 en voor theologie tussen 1908-1912. 
4  Foreign Assumptionists in North America (1850-
2000), deel 2, met hierin Spinnael J.J., 203. 



31 

5 Op zijn doodsprentje wordt hij de stichter van het Sint-
Theresia-instituut genoemd. 

6 Volgens zijn doodsprentje stierf hij in het rustoord van 
O.L.Vrouw-van-Lourdes te Erps-Kwerps (Kortenberg). 
Hij had onder andere de functies van leraar, overste van 
een kloostergemeenschap en directeur van een school 
uitgeoefend. 
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“ ”

“ ”

  Zijn broer Jozef Amand (°1828 ) trouwde de daar ook 
inwonende meid Joanna Maria Buys (°1819). Allen 
woonden op de Lange Steenweg 168 te Merchtem. En 
Jean François Lucien wordt er ingeschreven als zijnde 
étudiant à Namur.   
1  In de krantenverslagen wordt hij steeds als broeder 
Marie-Métiobe vernoemd. 

– –

2  Ordo Fratrum Minorum (OFM) alias de franciscanen, 
een bedelorde. 
3  Noviciaat heeft twee betekenissen: 1. Het gebouw op 
zich, en, 2. de 1 jaar durende inleiding van de kandidaat-
religieus (de kloosterling) in het religieuze leven. 
4  RAMons: cour d’assisses du Hainaut: AEM.05.001-
2867: Sammels Jean François, attentats à la pudeur avec 
violences sur des enfants de moins de 15 ans, dd. 
16.11.1860. 
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L’Echo du Parlement

l’Indépendance Belge
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…
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Sancien wist ook nog te vertellen dat ‘s anderdaags 
Sammels’ broer, caféhouder van 

5  Zie verder in verband met Frankrijk. 
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6  In antwoord op een vraag naar inlichtingen nopens 
Sammels schrijft burgemeester Van Humbeeck uit 
Wolvertem dat Sammels in het primair onderwijs een 
goede leerling was, verder van goed gedrag, katholiek, 

o 

o 

o 

o 

vrijgezel, behorend tot de middenklasse van de 
bevolking, onvermogend, geen beroep uitoefende en geen 
eigen woning bezat. 
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7  Ze was de ongetrouwde dochter van Bernard Joseph 
Lyon, Hollands officier en vroegere schepen, en Marie 
Thérèse Philippe, welgestelde eigenaars die in een 
herenhuis op de Place du Marché naast het stadhuis van 
Châtelet woonden. Moeder Marie Théresè stierf in april 
1850 en dochter Thérèse bleef in het ouderlijk huis 
wonen. Ook haar broer verbleef er, die was 2de schepen 

van Châtelet en werd later burgemeester van een 
aanpalend dorp. 
Zij nam dus waarschijnlijk omtrent 1860 Jean François 
Sammels als huisgenoot. Omdat diens ouders niet 
onbemiddeld waren kon die ook gemakkelijk zijn 
pensiongeld betalen en diende dus niet in het klooster te 
verblijven. 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

: “
”…

8  We vonden het gezin steeds in de omgeving van de 
Seine, 1ste en 7de arrondissement, vermeld.
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‘n

2 In 1838 door onze kardinaal Sterckx uit Oppem tot 
bisschop gewijd. 



40 

de jaren ’1870, op vraag van de pastoor van 

3 Deze congregatie werd in 1955 versmolten met deze der 
zusters Apostolinnen van Wetteren. Hier vonden we o.a. 
Henriette Verstappen, zuster Jean Vianney, °Brussegem 
1914; Augusta Van Doorslaer, zuster Marie Theophane, 
°Meuzegem 1925. 
4 Jean Van Doorne was notaris en burgemeester van 
Poeke tot 1849. Hij was erg godsdienstig en 
vlaamsgezind en botste regelmatig met de volgende 
burgemeester, de fransgezinde kasteelheer Constantin de 

…

Preud’homme d’Hailly. In 1855 verkoopt de heer De Leu, 
schepen van Gent, zijn kasteel en vier huizen aan de 
zusters der congregatie van St.Vincentius a Paulo voor 
38.000 francs en het kasteel wordt nu een klooster waar 
de zusters vanaf 31.05.1855 de St.Vincentiusschool 
runden. Guido Gezelle schreef veel van zijn gedichten in 
het klooster wanneer hij op bezoek kwam bij zijn 
jeugdvriend priester-pastoor Hendrik Van Doorne. 
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C.A. de Preud’homme d’Hailly de Nieuport en 

verkoop door Isabelle de Preud’homme 
d’Hail

In 1890 werd zuster Vincentia’s gouden jubileum 

5 In de literatuur wordt ze beschreven als de wereldlijke 
moeder van het klooster. 
6 Den Biekorf, jrg. 2 – 1971: melding van een handschrift 
bewaard in het klooster van Poeke met als opschrift 

“Stichtelijke levensschets van de Eerw. Zuster Vincentia, 
stichteres van het klooster van Poucques.”. We hebben 
dit document echter niet meer kunnen terugvinden. 

Op de foto rechts het klooster en links de 
woonst van priester-letterkundige Hendrik 
Van Doorne (1841-1914). 
Hij was de zoon van notaris-burgemeester 
Jean Antoine Guillaume Van Doorne die 
bij de stichting van het klooster werd 
geraadpleegd.

Dezelfde gebouwen, net voor 
de afbraak in 2001.
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hen…

*  KADOC-Leuven: alle foto’s in dit artikel komen uit: 
KADOC-KULeuven, beeldarchief Scheutisten, 
Generalaat 37 en beeldarchief Scheutisten: De Boeck 
Petrus BE/942855/1489/37; tijdschrift Missiën van 
Scheut 1937-1938. 
1  Het pachthof van zijn ouders lag wel te Wolvertem maar 
parochiaal in een enclave van Ossel. 
2  Geschiedenis van Wolvertem door t’Kint, Verhasselt en 
Levèvre p. 744:  Hij schijnt een knappe kop geweest te 
zijn want hij deed zijn humaniorastudies in slechts drie 

op z’n

jaar. In de retorica behaalde hij de eerste prijs in het 
algemeen examen tussen alle colleges van het bisdom. Hij 
behaalde er in 1872 een derde accessit voor Latijnse en 
retorica-studies: Journal de Bruxelles dd. 12.09.1872. 
3  De Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 
(CICM) beter bekend als de Scheutisten. Deze werd in 
1862 door de Vlaamse priester Theofiel Verbist, speciaal 
voor de evangelisatie van China gesticht. Op de kaart, in 
rood omcirkeld, de drie provincies van het missiegebied 
der Scheutisten. 
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4  Van Marseille naar Caïro, door het Suezkanaal en de 
Rode zee naar Colombo, Singapore en Saigon, dan verder 
naar Hong-Kong en Shangaï. Dan volgden ze de 
noordchinese kust tot de delta van de Gele Rivier (Huang 
He). Ze volgden deze tot ze de Grote Chinese Muur 
dwarsten en door de Westerpoort hiervan kwamen ze in 
Mongolië terecht waar op een vijftigtal km. het dorp Si-
wan-tse (nu Chongli) bij de stad Kalgan (nu Zhangjiahou)  
lag. Door Kalgan liep de Chinese Muur. 
5  Hierover schreef pater Joseph Raskin in 1920 [uit: De 
eeuw van de ekster van Brigitte Raskin]: ik moet minstens 
zesmaal per dag het stof afdoen van tafel en boeken en 
iedere maal ligt het er zoo dik op dat men er in kan 
schrijven. Daarvoor zijn er vele redenen. De gebouwen 

zijn met veel hoeken en spleten gebouwd waar het stof 
inkruipt of doorkomt. De groote vloertegels liggen een 
halve centimeter van malkaar en worden enkel met natte 
klei vastgelegd. De keerborstels zijn uit een soort harde 
biezen vervaardigd en laten de helft van het vuil liggen. 
Geene enkele straat is geplaveid, zelfs de grootste niet, 
alles is aangestampte aarde. Haast elke dag komen 
wervelwinden voor. 
6  Hier overleed, na een korte ziekte (tyfus?), hun stichter 
Theofiel Verbist in 1868. 
7  Hij bekritiseerde een aantal benoemingen van Mgr. 
Jacques Bax (in 1874 de eerste scheutist die tot bisschop 
werd gewijd) en diens huiver voor de bouw van een 
college te Si-wan-Tse en voor de oprichting van een 
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vormingshuis waar de provinciaal de functie van 
procureur (tot 1879 Van Aertselaer, die in 1898 bisschop 
wordt in China)  kon vervullen. Dit was het belangrijkste 
dorp en hoofdplaats van de Chinese missie en van het 
provicariaat (= Chinees bisdom), telde 1.000 inwoners die 
allemaal katholiek waren. De Boeck was een der oudste 
priesters aldaar. Het vormingshuis is er tenslotte toch 
gekomen; verder had het ook een lagere meisjesschool, 
een lagere jongensschool, een kerk, de drukkerij van de 
missie, een residentie voor de paters en een seminarie. 

gestuurd te Lou H’ao Patae.

 

 

 

 

 

 

8  Dit was de eerste en meteen ook de laatste keer dat hij 
China zal verlaten.  
9  Gazet van Mechelen 11.08.1898; het Handelsblad 
10.08.1898; Journal de Bruxelles 12.10.1898. 
10  KADOC Leuven: beeldarchief Scheutisten 
BE/942855/2144/1/846: (Franstalige) brief betreffende 
zijn vertrek, de aanval en de vlucht. Deze opstand speelde 
zich af in de periode 1899-1901.  
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–

11  Volgens Chinese gewoonte is dit een blijk van hoge 
waardering en een aloud gebruik van de kinderen 
tegenover hun ouders. 
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12  Parochiearchief Meuzegem: boek met de namenlijst 
van de Broederschap van de H. Rozenkrans sinds 1756. 
Meestal kwam men automatisch bij de broederschap 
wanneer men zijn eerste communie gedaan had. 

13  Geestelijk directeur. 
14  Nochtans hebben we geen overlijdensakte gevonden 
op het stadsarchief te Leuven. 
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15  Het gezegde gaat dat ze verschillende meisjes, 
waaronder haar zuster, aanspoorde om non te worden. 

–
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16  Parochiearchief Meuzegem. 
17  Congregatie gesticht door Don Bosco waarvan de 
volgelingen geroepen zijn om een religieuze rol op te 
nemen in de opvoeding van kinderen en jongeren. 
Ontstaan in Italië, komen de eerste Salesianen (naar de H. 
Franciscus van Sales) in 1891 naar België en openen anno 
1896 in het Limburgse Hechtel een eerste huis in 
Vlaanderen. 

18  Na de intrede diende men het postulaat, een gepaste 
kennismakingstijd,  van ongeveer een half jaar te doen en 
hierna ontving de postulant de zogenaamde inkleding 
voor een proefperiode van één à twee jaar. Dit noemde 
men dan het noviciaat en daarna zou hij of zij de tijdelijke 
geloften dienen af te leggen. 
19  Info: Alex De Boeck. Maar volgens het Elenco 
Generale (1934 p. 107) van de sociëteit zou hij tijdelijke 
geloften hebben afgelegd. 
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en ’s anderendaags voor de kerk 

20  Verhuisde in 1976 naar Moerzeke. 21  Le XXième siècle, l’Etoile Belge, la Dernière Heure, 
le Soir.
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