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Ooigem, het dorp 
mijner jeugd 

Toen ik klein was, werd me verteld dat de huidige 
school gebouwd is in de tuin van het vroegere ‘Frans 
Klooster’. Wat men toen bedoelde met dat Franse 
Klooster, dat wist ik niet. 

Er was een klooster ja, maar dat was niet Frans. De 
zusters spraken Nederlands of West-Vlaams, hielpen op 
school of gaven er les, deden hun huishouden en 
onderhielden de tuin, zorgden voor de verdeling van het 
parochieblad en hielden eucharistie in de kapel. Maar 
dat was zuster Margareta, zuster Christine, zuster 
directrice, zuster Leonie, zuster Adrienne en nog veel 
anderen. Ik heb ze nooit Frans horen spreken. Ook niet 
toen ik de mis ging dienen de maandag om 19 uur in 
het klooster. Of toen we de parochiebladen ophaalden 
om te bedelen, er lag een spekke en een muntstuk als 
vergoeding op ons stapeltje. 

Dat Frans Klooster, dat was van horen zeggen… 

Jaren later, toen ik al boven de veertig was, werd een 
uniek concert georganiseerd. Helemaal in het teken van 
dat ‘Frans Klooster’ ofte ‘Het klooster van de  
Benedictinessen van het Heilig Sacrament’. En dan ga je 
op zoek: op zoek naar informatie. Wat was dat voor 
een klooster? Hoe kwam dat daar? Hoe was het leven 
in dat klooster? Hoe verhield zich het klooster 
tegenover de gemeenschap van Ooigem? Hoe zag het 
klooster eruit?  

En dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat 
mensen, zoals de vrijwilligers van onze heemkring, 
opzoekingswerk verrichten, bronnen raadplegen, feiten 
onderzoeken, artikels schrijven en publiceren  om voor 
de generaties van nu en de toekomst die geschiedenis 
te ontsluiten. Dankzij deze vrijwilligers komt de 
geschiedenis als het ware terug tot leven en kan men 
de evolutie van een gemeenschap beter begrijpen.  

Het is dan ook met bijzonder veel genoegen dat we als 
gemeentebestuur kunnen/mogen/moeten bijdragen 
aan het in beeld brengen van die geschiedenis.  

Ik wens u veel leesgenot bij het lezen van deze 
brochure. Van harte welkom ook ter plaatse, in het 
dorp mijner jeugd (M)Ooigem  

Daisy Haydon,                              Schepen van Cultuur 

Echo’s uit het Frans 
Klooster  

Op 16 december 2018 organiseerde de erfgoedwerk-
groep van Wielsbeke 'Echo's uit het Frans klooster'. 
Het was een kerstconcert met medewerking van de 
koren Cantalys, Sint-Cécilia en het Gregoriaans koor 
Deerlijk. 
We lieten zelfs originele klanken uit het klooster zelf 
horen via een teruggevonden bandopname. Het werd 
een mooi eerbetoon aan een bijzonder stukje 
geschiedenis van Ooigem. 
 
De heemkundige kring van Wielsbeke, waarmee we een 
mooie en nauwe samenwerking hebben, liet ons enkele 
maanden geleden weten dat het bekend zwart kruisje 
op de herdenkingsplaats voor de zusters van het Frans 
klooster, de Zusters Benedictinessen, in een niet te 
herstellen staat was. Wat konden we doen om er op 
deze plaats toch nog een herinnering te bewaren? 
Even daarna dook de originele eerste steen van het 
laatst gebouwde pensionaat bij het Frans klooster op. 
Dit konden we toch niet ongebruikt laten? 
De herdenkingssteen aan de St.-Brixiuskerk, met namen 
van overleden Benedictinessen, was er ook niet zo goed 
aan toe. De namen en data konden alleen nog ervaren 
deskundigen ontcijferen… 
Na enkele vergaderingen en veel emailverkeer zijn we 
blij dat we u blijvende herinneringen aan de Zusters 
Benedictinessen kunnen voorstellen en dit dankzij de 
samenwerking met de gemeente Wielsbeke en de 
heemkundige kring. 
 
De herdenkingssteen, rechts naast het portaal  van 
kerk, krijgt een mooie aanpassing. De eerste steen met 
de oorspronkelijke inscriptie krijgt, samen met een bord 
met foto's en duidingstekst, een plaats op het August 
Marinplein. Tenslotte zal op het kerkhof van Ooigem 
een eenvoudig kruis het teloorgegane zwart kruisje 
vervangen zodat de zusters hun 'perkje' houden. 
 
U kan er nog veel meer over lezen in deze brochure. 
Originele teksten en authentieke foto’s maken u 
wegwijs in de bijna vergeten wereld van de Ooigemse 
Benedictinessen. Ik wens u veel leesplezier. 
 

 
 
John Moerman,      Voorzitter Erfgoedwerkgroep 
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De geschiedenis van de zusters 
Benedictinessen te Ooigem 

Op de locatie van het huidige August Marinplein 

bevonden zich in de 20ste eeuw de 

kloostergebouwen van de Benedictinessen van 

het Heilig Sacrament. De zusters, oorspronkelijk 

afkomstig uit Boulogne-sur-Mer, streken in 1904 

neer te Ooigem nadat ze zich, als gevolg van de 

wet van Combes, verplicht zagen om Frankrijk te 

verlaten. Ze namen vanaf 29 september hun 

intrek in een burgerwoning die stelselmatig werd 

uitgebreid met ingebruikname van de ramen, 

deuren en trappen uit het oude klooster te 

Boulogne. Ook in de nieuwe kapel werden de 

ramen uit het Franse klooster opnieuw gebruikt. 

De zusters legden zich toe op onderwijs; binnen 

het klooster was een pensionaat ondergebracht.  

Na de Tweede Wereldoorlog, kozen veel families 

uit de streek om hun meisjes te laten studeren in 

het Frans Klooster te Ooigem. Het klooster stond 

goed aangeschreven en stond garant voor een 

deftige opvoeding. Omwille van plaatsgebrek, zag 

de kloostergemeenschap zich genoodzaakt een 

nieuw pensionaat te bouwen. De symbolische 

eerste steen werd op 20 juni 1946 gelegd door 

vader-abt van Sint-André (sinds 24 februari 1943 

de opvolger van dom Henri Mariage). Deze steen 

toont het kruis van St.-Benoit en bevat volgende 

inscriptie: In Jubilaeo Festi s[ancti]s[si]mi corporis 

XTI 1246-1946. Het jaartal 1246 refereert aan het 

jaar van het ontstaan van het feest van Christus 

Koning en 1946 naar de 700ste verjaardag ervan. 

Deze steen werd later tijdens de afbraakwerken 

gered en is hier nu terug te vinden.  

De nieuwbouw bood plaats aan drie klassen en 

een grote slaapzaal, alles binnen een domein van 

ongeveer 1 ha groot. 

De plannen werden getekend door dom Bruno 

Groenendaal met de hulp van een oudere leerling 

uit Sint-Lucas uit Gent, Olivier de Rijckere, en de 

aannemer voor dit werk was mijnheer Vergote uit 

Roeselare. (LS 2005-2006, p. 323)  

De studies werden volledig door de ouders 

betaald. Er was geen staatssteun, daar het 

diploma van de lesgeefsters in onze streken niet 

erkend werd. Ook een gehomologeerd diploma 

kon niet afgeleverd worden. In de loop der jaren 

daalde de kwaliteit van het onderwijs. 

Uiteindelijk werd in 1956 het pensionaat 

opgeheven en een kaarsenmakerij opgericht. De 

congregatie verlangde om meer ten dienste van 

de Heer te gaan leven. De zusters zonderden zich 

af in een slotklooster, waar weinig of geen contact 

met de buitenwereld was toegestaan. Hiervoor 

werd een soort kippengaas geplaatst om de 

afzondering te bewerkstelligen.  

 

 

 

 

 

 

Het pensionaat zoals het eruit zag in 

de laatste periode voor de afbraak. 
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Miraculeuze feiten 

 

Op zekere dag was Moeder Marie-Madeleine - 

van Nederlandse afkomst - met mon père 

Romuald Van Wesel, uitgenodigd voor een 

onderhoud met de bisschop van Brugge, die van 

hun benarde situatie op de hoogte was. Eerder al 

had de overste het plan opgevat om richting 

Izegem te verhuizen. De overste meende dat het 

voor de kloosterzusters mooi vertoeven zou zijn in 

de omgeving van het Sterrenbos, maar helaas 

ontbraken de centen. Ze zocht haar toevlucht tot 

de Goddelijke  Voorzienigheid, gooide een 

medaille het veld in… en het wonder geschiedde. 

Na enige tijd kwamen de zusters in contact met 

een heer die hen goed gezind was én wat invloed 

uitoefende bij de kasteelheer van Rumbeke. Hij 

stelde voor om die grond af te kopen en te 

schenken aan de zusters om er een nieuw klooster 

op te richten. Later vernamen ze dat het op die 

plaats was waar de zuster toen die medaille 

gegooid had. En andere weldoener uit Izegem 

schonk de stenen. De eerste steen werd gelegd 

door bisschop Mgr. De Smedt op 31 juli 1960. Op 

16 oktober 1961 begon voor de zusters van 

Ooigem de verhuis. Om 4 uur ‘s morgens stond de 

eerste, twaalf meter lange, verhuiswagen voor de 

deur. Op 20 oktober werd het Heilig Sacrament 

per auto naar Rumbeke overgebracht. De oudste 

zuster die nog in Boulogne-sur-Mer haar intrede 

gedaan had, (overleden augustus 1971) mocht de 

aanbidding tijdens de reis verzekeren. Daar 

aangekomen werd het Te Deum gezongen en kon 

men verder de altijd durende aanbidding blijven 

verzekeren. 

Jeanne Vandenhende zou de eerste Vlaamse 

zuster zijn die binnentrad. Naargelang er meer 

Vlaamse zusters de orde in Ooigem kwamen 

vervoegen, werd de gemeenschap tweetalig en 

sinds de intrek in Rumbeke was die alleen nog 

Nederlandstalig.  

 

 

 

In 1961 verlieten de Benedictinessen Ooigem om 

zich te vestigen in Rumbeke. Wanneer de zusters 

er hun intrek namen, wilden ze meteen ook deze 

voorzieningen met tralies. Lange tijd waren ze van 

mening dat ze hier voor de rest van hun leven 

zouden verblijven, maar op termijn - na veel 

gebeden en communautair overleg - waren ze 

genoodzaakt om toch hun intrek te nemen in een 

kleinere woonst. Op 29 juni 2004 vonden ze in 

Ledegem een nieuwe thuis. Volgens hun eigen 

beweringen werden de verwachtingen ver 

overtroffen. (LS 2007-2008) 

In Ooigem op het A. Marinplein, is het meest 

recente kloostergebouw dat dateert uit 1946-

1947, pas onder de sloophamer verdwenen in 

begin van de 21ste eeuw. Het heeft dus nog lang 

leeggestaan. Het werd laatst gebruikt door de 

zusters van de Onbevlekte Ontvangenis in 1993.  

De arduinen gedenksteen aan de St.Brixiuskerk , 

met namen van de overleden zusters, voordat 

deze in ere hersteld werd.  
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Bronnen: Bouwen door de eeuwen heen – 

inventaris bouwkundig erfgoed Wielsbeke – 

Ooigem – Sint-Baafs-Vijve 2008 // LS 2005-

2006 // LS 2007-2008  

In de Leiesprokkels-jaarboeken kwam het 

Frans Klooster al regelmatig aan bod. We 

verwijzen hierbij graag naar die bijdragen en 

raden u aan om ook deze teksten te lezen, 

zodat u een dieper inzicht krijgt van de 

geschiedenis van de Zrs. Benedictinessen in 

Ooigem. 

Wat verder in deze brochure opgenomen 

werd, is nog niet verschenen in Leiesprokkels 

en vormt daarom een mooie en vrij complete 

aanvulling.  

 

 

We vermelden ook graag het kerstconcert 

‘Echo’s uit het Frans Klooster’ dat doorging op 

16/12/2018 in de  St.Bavokerk. Hierin waren 

originele gezangen van de Zrs.Benedicitinessen 

te horen.  

De koren Cantalys uit Wielsbeke-Sint-Baafs-

Vijve en St. Cecilia uit Bavikhove-Ooigem 

hebben samen met het Gregoriaans Koor 

Deerlijk deze engelengezangen met succes voor 

een groot publiek gebracht. 

 

De Juliaan Claerhout-kring publiceerde diverse bijdragen over het Frans Klooster in de Leiesprokkels-

jaarboeken , met als titel :              auteur                            jaargang 

   De benedictinessen van het H.Sacrament te Ooigem Tack José 2005-2006 
Op internaat in het Frans klooster Vandenbulcke Emilienne 2005-2006 
De zusters uit het Frans Klooster te Ooigem Zusters Benedictinessen 2007-2008 
Een dorp en een wereld in oorlog, zr. Joachim in Ooigem François Luc 2009-2010 
Echo's uit het Frans Klooster Tack José 2019-2020 
Herinneringen aan Fientje Lerouge Lerouge Piet 2019-2020 
Zuster Maria-Magdalena van Jesus (Elza Van Ryckeghem) Tack José 2019-2020 

   

Het vroegere ijzeren kruisje op de 

Ooigemse begraafplaats. 
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Fotoreeks: klooster met de kapel – 
binnentuin & bijgebouwen - het verblijf 
van de internen (met dank aan de familie Vandenhende) 
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Namenlijsten uit het Memorieboek van de 
zusters te Ooigem 

Met dank aan de zusters, die het memorieboek ter beschikking stelden, en Rudy Verbrugghe. die dit 

digitaliseerde.  

Het aantal zusters dat in 1904 uit 

Boulogne-sur-Mer naar Ooigem 

kwam, is niet bekend en de evolutie 

van het aantal zusters dat in Ooigem 

verbleven doorheen de twintigste 

eeuw weten we ook niet exact. We 

hebben uit lijsten van diverse jaren, 

genoteerd in het memorieboek, een 

aantal namen kunnen terugvinden. 

Voor bv. 1920 kennen we tien 

namen met zekerheid, voor 1940 

drieëntwintig en voor 1961, het 

ogenblik van het vertrek uit Ooigem, 

weten we het aantal zusters ook nog 

niet precies. In Leiesprokkels 2009-

2010 is een lijst opgenomen met de 

namen in alfabetische volgorde, met 

een aantal  gegevens erbij. Door 

diverse bronnen samen te leggen, is 

geweten dat er minstens 46 zusters 

gedurende korte of lange tijd 

gewoond hebben in de priorij in 

Ooigem. Dit in iets meer dan een 

halve eeuw. 

 

 

Ref. LS 2009-2010 – bijdrage van 

dhr. Luc François ‘Ooigem, een dorp 

en een wereld in oorlog’ 
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Kennismaking met Zuster Joachim,  
de Engelse Margaret Shippam  

Zuster Joachim was 12 jaar kloosterlinge in 

Boulogne-sur-Mer (1892-1904) vooraleer ze met 

haar medezusters naar Ooigem (1904-1956) 

kwam. Ze verbleef hier 52 jaar. In het Frans 

klooster in Ooigem deed ze de traditionele 

bezigheden van een kloosterlinge. Ze voerde in 

hoofdzaak borduurwerk uit in opdracht van 

externen. De internen kregen gemiddeld 

anderhalf uur per dag Engelse les van haar. Enkele 

uren per dag was zuster Joachim ook portierster 

van de priorij. En ze was ze ook nog een aantal 

jaar subpriorin.  

Door toedoen van Freddy Pauwels, bestuurslid bij 

de Juliaan Claerhout-kring, werd een nauw 

contact gelegd met de familie Shippam in 

Engeland. De Juliaan Claerhout-kring  ontving zo 

originele beelden uit het Frans Klooster, gefilmd 

door haar broer tijdens een bezoek aan zijn zuster 

in Ooigem. 

We prijzen hier sterk het artikel van dhr. Luc 

François aan ‘Een dorp en een wereld in oorlog: 

zuster Joachim (1867-1956) en WO I in Ooigem’: 

daarin leest u hoe een Britse zuster in een Frans 

klooster in het West-Vlaamse Ooigem terecht 

kwam en hoe zij de wereld en het leven rondom 

haar zag.  

Zuster Joachim viel de eer te beurt om haar 60-

jarig kloosterjubileum te vieren in de 

gemeenschap te Ooigem. Hierover werd een 

verslag gemaakt in het frans. In de vertaling ervan 

kan u meegenieten van de feestelijke gebeurtenis.
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Het identiteitsbewijs van Zr. Joachim 

(Margaret Shippam)  treffen we aan in het 

gemeentelijk archief van Wielsbeke. Op de 

vorige foto vinden we haar 2e van rechts 

 

 

 

 

 

 

Het jubileum van onze dierbare eerwaarde Sub-Prior Moeder, 

Zuster Joachim (Margaret Shippam) 

De 60-jarige herdenking van de aflegging van haar geloften

19 november 1951 

Vandaag exact zestig jaar geleden, legde zuster 

Joachim haar geloften af in het vroegere klooster 

van Boulogne-sur-Mer. Het klooster dat nu in 

Ooigem gevestigd is,  viert daarom het diamanten 

jubileum van haar oudste bewoonster. We zijn 

ervan overtuigd dat de overleden Moeder 

Oversten van de gemeenschappen van Boulogne-

sur-Mer en Ooigem zich voor dit mooie feest 

verenigen om zo de zegen van de Heer voor onze 

jubilaris af te dwingen. 

Zo een feest – we moeten toegeven,  eerder een 

zeldzaamheid –  is het eerste sinds het ontstaan 

van onze gemeenschap.  

Onze dierbare Moeder, die nog altijd ’s morgens 

vroeg haar gebedsstonde naleeft bij het Heilig 

Sacrament, heeft tot op deze dag altijd geloofd 

dat dit feest zou plaatsvinden … en wij bedanken 

de Heer God dat Hij haar de mogelijkheid geboden 

heeft om dit jubileumfeest te kunnen meemaken 

en ook omdat wij dit kunnen vieren. 

De dag voordien werden de kapel, de andere 

gebouwen en de kamer van de jubilaris versierd 

met bloemen, slingers en gordijnen. De Engelse, 

Franse en Belgische vlaggen wapperen. De ganse 

gemeenschap juicht dit toe. 

’s Avonds komt de Eerwaarde Heer Vader Abt van 

de St-Andriesabdij bij Brugge, zijn felicitaties 

overmaken aan onze sub-prior Moeder. Hij vereert 

haar ’s anderendaags door de ceremoniële 

diensten bij te wonen. 

Op deze heuglijke dag van de 19de november 

worden 4 erediensten opgedragen. Om 6 uur is 

het de E.H. Aalmoezenier die de Heilige Mis 

voorgaat. Om 6u30 is het de beurt aan E.H. Dom 

Bruno en om 7 u is het E.H. Vader Abt, waarbij de 

jubilaris met iedereen naar de communie gaat. Dit 

is zeer indrukwekkend, alleen al door de intimiteit 

van het gebeuren. 

Onze Eerwaarde sub-prior Moeder heeft plaats 

genomen in het midden van het koor. Met een 

brandende kaars begeeft ze zich voor het beeld 

van Christus om de H. Communie te ontvangen. 

Om 8u45 luidt de klok van de kapel, de aanwezige 

mensen zijn schijnbaar zeer onder de indruk van 

dit gebeuren.  E.H. Deltour, pastoor van Ooigem, 

onderpastoor E.H. Derijckere en E.H. Michel 

Goudsmet, vertegenwoordigen de parochie, die 

heel zeker ook onderwerp was in de gebeden van 

de jubilaris. 
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Vrienden van de kloostergemeenschap, alsook 

oud-leerlingen van onze sub-prior Moeder komen 

hun gelukwensen aanbieden. De leerlingen  

bereiden zich voor om de H. Mis te begeleiden met 

hun liederen. 

     ******** 

Om 9 uur gaan we stoetsgewijs de jubilaris 

ophalen om haar naar het koor te begeleiden. 

Hierbij wordt ze een kroon opgezet door onze 

Moeder overste. Het zijn E.H. Dom Valérien, Abt 

van de Abdij St-Benoit van Maredsous, bijgestaan 

door E.H. Dom Bruno en onze E.H. Aalmoezenier 

Dom Romuald die de dienst leiden. De liturgische 

gezangen van deze dag, met betrekking tot het 

feest van de Heilige Mechtilde, stemmen goed 

overeen met de plechtige sfeer van deze 

gebeurtenis. Wij zingen die ook heel graag voor 

onze Moeder, die vandaag de 60ste verjaardag van 

het afleggen van haar geloften viert. 

Na het officiële deel neemt onze Eerwaarde Heer 

Aalmoezenier het woord. Op een weloverwogen 

en fijne manier vergelijkt hij de levenswijze van de 

H. Joachim en de H. Anna, patroonheiligen van 

onze jubilaris, met die van onze 84-jarige zuster;  

Anna die “God” kwamen zoeken in deze tempel 

gedurende 60 jaar. Maar zich dan toch vertoont, 

na lang wachten, als de reddende Heer. 

Na die vele jaren van gedienstigheid aan de Heer, 

komt hij tot U en richt hij zich tot onze Eerwaarde 

Moeder zoals tot een klein kind. U verstaat beter 

die woorden van wijsheid “Wanneer u niet wordt 

zoals kleine kinderen, kan u niet toetreden tot het 

hemels koninkrijk. “De Heer nodigt u tot een 

nieuwe jeugd uit. De overeenkomst met het Kind 

Jezus door de toepassing van zijn deugden: 

eenvoud, zachtheid en vooral goedheid van het 

hart. In die geest zult u uw geloften vernieuwen. 

******** 

Daarna spreekt hij over het verleden, de bekomen 

genaden: deze om te behoren tot een uitverkoren 

volk, deze van het geloof en het doopsel, 

ingegeven door een persoonlijke beslissing. 

Vervolgens gaat het over de kloosters waar de 

jubilaris geleefd heeft in goede en kwade dagen,  

altijd ten dienste om het H. Sacrament te eren. Hij 

eindigt met haar nog vele jaren van toewijding te 

wensen in zijn tempel van glorie en aanbidding. 

Na de preek begeeft E.H. Abt van de Abdij van St-

Andries (bij Brugge) zich naar de communiebank 

om de hernieuwde geloften van de jubilaris te 

ontvangen. Zij legt deze af met een heldere stem, 

die een jong en sterk hart laat vermoeden. De 

aanwezigen zijn vol van emotie. Daarna neemt hij 

ook het woord: “Zuster, indien u zult vervullen wat 

u aan God beloofd hebt, beloof ik u in zijn naam 

het eeuwig leven.” Wat een voldoening voor haar 

na 60 jaar van toewijding en het nauwkeurig 

naleven van de wetten van haar kloosterleven! 

In haar geluk brengt de jubilaris hulde aan God 

met het overzicht van haar leven. De plechtige H. 

Mis gaat verder. Alle harten delen in de 

dankbetuigingen en na het evangelie stijgt een 

trillend “Jubilate” ten hemel. De ganse dag 

verloopt verder onder een stralende hemel. Een 

heildronk ter ere van de jubilaris, gevolgd door een 

feestmaal brengt alle genodigden samen. De 

echo’s van een “God save the King” zijn te horen 

voorbij de muren van de zaal, en worden 

vermengd met het “Vivat” van onze harten.

Eén feit is jammer. Geen enkel lid van de familie 

van de jubilaris kon het Kanaal oversteken door de 

mistige omstandigheden in deze novembermaand. 

Maar haar broers en zussen (ze zijn nog met 7) zijn 

met hun hart verenigd met haar. Hun brieven 

tonen aan dat ze haar zeer genegen zijn, zelfs na 

al die jaren! 

Ze ontving veel brieven, geschreven door de 

gemeenschappen van onze verschillende kloosters, 

door de vrienden van onze gemeenschap, van oud-

leerlingen. Maar wat haar het meeste plezier 

doet, is een brief van het Vaticaan. Zijn Heiligheid 

wenst haar alle verdere geluk toe in haar 



13 
 

toegewijd leven en geeft haar ook zijn 

apostolische zegen. 

Zuster Joachim mag veel geschenken ontvangen. 

Deze worden in de gemeenschapszaal getoond en 

door de jubilaris in dank aangenomen.Tussen de 

vele cadeaus aan de jubilaris, zijn er drie heel 

mooie stukken, die prachtig het tabernakel zullen 

versieren. Ze werden door de vrienden van het 

klooster en de oud leerlingen geschonken. 

 

De Eerwaarde Heer Abt van de Abdij van St-

Andries overhandigt haar mooie spirituele boeken 

voor haar persoonlijke bibliotheek. Felicitatie-

brieven, planten en bloemtuilen en traktaties 

werden door Zuster Joachim op een vrolijke wijze 

met de genodigden gedeeld. Voor alles wat er toe 

kon bijdragen om van deze dag werkelijk een 

“mooi feest” te maken en waaraan zeer mooie 

herinneringen zullen blijven , worden  onze Heer 

God en onze weldoeners bedankt!  

 

       

 

 

 

 

 

(Foto’s archief  fam. Vandenhende) 
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De bouw van een nieuw pensionaat 
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 De verschillende etappes van het bouwwerk werden  door 

middel van foto’s bijgehouden.  Van elke stap aan het nieuwe 

pensionaat zijn beelden genomen en in een album gekleefd, 

iedere foto werd voorzien van commentaar. Messieurs ’les 

entrepreneurs’ zijn de hr. Vergote uit Roeselare en Georges 

Coussens uit Ooigem. 
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FRAGMENT UIT HET MEMORIEBOEK van de ZRS. BENEDICTINESSEN 

 

EERSTE STEENLEGGING PENSIONAAT FR KLOOSTER  (vertaald door Freddy Pauwels) 

Laat ons het verslag hernemen omtrent de 

geschiedenis van het klooster. 

Op 11 juli 1946 vonden de plechtigheden 

plaats om deel uit te maken van de 

parochiegemeenschap van Ooigem. 

Bij deze gelegenheid hadden we de grote eer 

zijne Excellentie, onze bisschop, te mogen 

verwelkomen. Door middel van zijn zegen 

drukte hij zijn grote welwillendheid uit. Zijne 

Excellentie toonde ook zijn interesse in de 

bouw van het nieuwe pensionaat, een 

initiatief van onze Eerbiedwaardige Moeder. 

Hij gaf haar ook de nodige aanmoedigingen 

en was uitermate tevreden met de reeds 

bekomen resultaten. 
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In 1946, op het 700-jarig feest van Christus 

Koning en de instelling van het feest van Het 

Heilig Sacrament, kunnen wij met veel eer de 

processies terug laten doorgaan in de tuinen 

van ons klooster.  

De plechtige Heilige Mis werd om 9 uur 

opgedragen door 3 priesters. Ook de 

Eerwaarde Heer Deltour was bij de 

aanwezigen. 

Op het einde van de Heilige Mis was de 

regenbui opgehouden en dan kon de processie 

aanvangen, dit met het zingen van het lied 

“Lauda Jerusalem”. 

Het altaar stond onder een wilg. Onze 

Eerwaarde Heer Aalmoezenier geeft de zegen 

van Het Heilig Sacrament en ondertussen 

begeeft de processie zich op een zeer 

ingetogen manier naar de kapel van ons 

klooster terwijl ze het ‘Te Deum’ en het 

‘Magnificat’ zingen. 

Dezelfde dag in de namiddag moest de 

zegening van de eerste steen voor ons 

pensionaat plaatsvinden. De bouw ervan was 

in april gestart. Eens de funderingen gegoten 

waren, moesten de werken verder gezet 

worden, maar de psalm zegt : ‘Als de Heer het 

gebouw niet bouwt, is het nutteloos dat 

bouwvakkers werken’. 

Vooraleer de ceremonie rond de zegening van 

start ging, hebben we de Goddelijke Bijstand 

aanroepen en in naam daarvan heeft Zeer 

Eerwaarde Heer Abt van St-André plechtig de 

eerste steen van het gebouw gezegend. Hij 

was omringd door Eerwaarde Heer Prior van 

St-André, onze Aalmoezenier, Eerwaarde Heer 

Dom Bruno en monniken van St-André. 

Eerwaarde Heer Pastoor van Ooigem bewees 

met zijn aanwezigheid ook de eer. 

Zijne Eerwaarde Hoogheid vader Abt gaf een 

zeer mooie toespraak die door onze 

Eerwaarde Heer Aalmoezenier verder gezet 

werd . Daarin werd de wens van Monseigneur 

Waffelaert bevestigd, namelijk toen we in 

1904 in Ooigem aankwamen, dat deze 

kloostergemeenschap van Ooigem in zijn 

bisdom behouden zou blijven. 

De gezagsdragers van de gemeente waren 

ook aanwezig en de bouwvakkers luisterden 

met grote aandacht en genoegen naar de 

toespraak in het “Vlaams”. 

De ceremonie van de eerste steenlegging 

werd beëindigd met de handtekening van het 

perkament dat in een uitgehouwen holte 

achter de gezegende steen geplaatst werd. 

De mensen die dit ondertekend hebben zijn: 

Zijne Hoogheid Abt Dom Theodore Néve, De 

Aalmoezenier van de kloostergemeenschap, 

Eerwaarde Heer Pastoor van Ooigem, onze 

Eerwaarde Moeder en enkele aanwezige 

notabelen, waaronder de bouwheer Vergote 

en architect Deryckere.   

 

De  foto’s hierna illustreren bovenstaande tekst. 
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Het onderschrift voor volgende foto’s luidt als volgt: 

1. Les élèves pendant la cérémonie / De leerlingen tijdens de plechtigheid 

2. Le Revendissine Père signe le parehemin sous le regard attentif de la foule / De eerwaarde abt 

ondertekent de akte onder het waakzame oog van de menigte. 

3. a &  3 b .  Le plombier ferme le cylendre / de loodgieter sluit de cilinder af. 

4. Notre très Réverende Mère place le cylendre dans la cavite qui à été préparé à cet effet / Onze zeer 

eerwaarde Moeder plaatst de cilinder in de holte die daarvoor gemaakt werd. 
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5. On transporte la pierre / Men 

verplaatst de steen 

6. La construction de la colorine/ de 

constructie van de pilaar 

7. Pendant la construction du rez-

de-chaussée / bij de constructie 

van het gelijkvloers 

8. Vue interieur du rez-de-chaussée 

/ zicht op het binnengedeelte van 

het gelijkvloers 

9. La grue du fonetonnement / de 

katrol met mortel/stenen 
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        10.  Men start met de eerste verdieping 

      11.De leerlingen poseren met plezier voor het nog onafgewerkte gebouw 

      12. & 13 .Plezier in de sneeuw 
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14. De zusters op de ‘kantelen’  15. De internen inspecteren hun  toekomstig verblijf 

16. De leerlingen poseren graag bij het nieuw gebouw, dat stillaan vorm krijgt. 
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17. 18. 19. Eindelijk is het metselwerk af. De aannemer (rechts op de foto) en zijn ploeg mogen fier 

zijn op dit grote project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. & 21 . En dan kunnen de 

timmerlieden met de dakconstructie beginnen… 
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22. 23. 24.  Het nieuwe pensionaat in volle glorie ! 
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Feestelijke gebeurtenissen  

Aan de hand van vertaalde fragmenten uit het Memorieboek van de Franse zusters, documenten en 

foto’s hebben we een aantal markante gebeurtenissen kunnen samenstellen. We laten u er graag 

enkele meebeleven. (ref. memorieboek p.169-2 dd. 12-19-21/2/1950 – vertaling door Freddy Pauwels) 

La fête du Révérend 

Dinsdag 7 februari 1950 

Een groep dynamische en ondernemende personen, warm aangemoedigd door onze Eerwaarde 

Heer Aalmoezenier, hebben het 2de verdiep van ons nieuw pensionaat veranderd in een grote en 

mooie feestzaal. 

Vandaag wordt deze zeer mooie realisatie ‘in alle intimiteit’ ingehuldigd: 7 februari herinnert ons 

aan het patroonsfeest van Eerwaarde Heer Dom Romuald, en speciaal voor die gelegenheid voeren 

onze leerlingen een mooi toneelstuk op. 

Dit stuk - een meer dan plechtig optreden – wordt gebracht naar aanleiding van het openen van de 

nieuwe zaal. Het feit dat E.H. pastoor Deltour en zijn toegewijde onderpastoor E.H. Sanders dit 

evenement met hun aanwezigheid zouden vereren, speelde daar ook in mee. 
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De talrijk aanwezige vrienden, die plaats genomen hadden in de zaal, applaudisseerden voor het 

succesvolle optreden van de uitvoerders en feliciteerden onze Eerwaarde Moeder voor deze mooie 

dag die ze mochten beleven. 

 

Zondag 12 & 19 februari       Dinsdag 21 februari 1950 

De groep jonge artiesten, die zich vorig jaar in Ooigem onderscheiden hadden met de voorstelling 

van ‘De zwerftocht naar het geluk’ geven ditmaal een nieuwe voorstelling in onze feestzaal. 

‘O.-L.-Vrouw in het bos’ is de titel van het drama dat zo mooi opgevoerd werd door de jonge meisjes 

van Ooigem, bijgestaan door meerdere oud-leerlingen. 

De aanwezigen waren enthousiast op de uitnodiging ingegaan en bewonderden de uitmuntende 

uitvoering van het stuk. Door de installatie van een perfecte belichting kwamen de decors en de 

aangepaste kledij op magistrale wijze tot uiting. 

Ook tijdens dit feest waren er lofbetuigingen van E.H. Pastoor Deltour en E.H. onderpastoor Sanders, 

dit in aanwezigheid van onze E.H. Aalmoezenier. Ze uitten hun sympathie en goedkeuring voor dit 

optreden. 
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Wij bedanken hen zeer hartelijk en willen hier ook uitdrukkelijk onze erkentelijkheid betuigen voor al 

het werk tijdens de voorbereidingen voor het feest van vandaag. 

 

 

 

 

 

 

Bij de verschillende toneelopvoeringen werden prachtige kostuums en decors gebruikt. Volgens 

onze bronnen dateert de eerste foto uit 1947, genomen bij het feest van Révérend Père en de 

tweede toont de cast van ‘Onze Lieve Vrouwke in ‘t bos’, het stuk dat opgevoerd werd in 1950.  

Volgende foto’s komen uit de collectie van de familie Vandenhende. 

 



27 
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Jubileumfeest Moeder St.-Barthélemy  

Dinsdag 21 maart 1950 

50-jarig jubileum van het afleggen van de geloften van onze geliefde Moeder St-Barthélémy.  

Wij citeren hier uit een artikel dat verscheen in “Het Nieuwsblad” naar aanleiding van dit jubileum. 

Op 21 maart 1950, overeenstemmend met het feest 

van St-Benoit, werd in het klooster van de 

Benedictinessen van Het Heilig Sacrament in Ooigem, 

beter bekend onder de naam ‘Het Frans Klooster’, het 

gouden jubileum gevierd van één van de 

kloosterlingen. 

50 jaar geleden, legde Eerwaarde Moeder St-

Barthélémy, haar geloften af in het klooster van de 

Benedictinessen van Het Heilig Sacrament in 

Boulogne-sur-Mer (Frankrijk). 

Vanzelfsprekend kon dit niet onopgemerkt voorbij 

gaan in het klooster van het pensionaat. 

De jubilaris, 76 jaar oud, was één van de eerste 

kloosterlingen uit het klooster in Boulogne-sur-Mer 

en werd er weggejaagd ten gevolge van de vervolgingswetten uit 1904. De kloosterlingen kwamen 

in een armoedige toestand aan in Ooigem, gezien ze al hun fondsen in de bouw van een klooster in 

Boulogne-sur-Mer gestoken hadden. Zeer geliefd in haar klooster, werd Eerwaarde Moeder St-

Barthélémy ook een bekend figuur in het dorp. Als econoom van het klooster, kwam ze meermaals 

in contact met de Ooigemnaren en won daardoor zeer vlug het vertrouwen van de inwoners. 

Tijdens de invasie van de Duitsers in 1940, begaf ze zich met nog een andere zuster en 

kloosterlingen naar Tielt, terwijl een paar medezusters zich naar Loppem begaven om zich als 

verpleegkundigen ten dienste te stellen in het nabij gelegen voorlopig hospitaal. 

[…] Kort voor 9 uur zette de kloostergemeenschap zich processiegewijs in beweging om de jubilaris 

te gaan ophalen en haar naar de kapel te begeleiden. Daar werd een plechtige Heilige Mis 

opgedragen door E.H. Dom Romuald, bijgestaan door E.H. Dom Adriën Botte van St-André bij 

Brugge, E.H. Pastoor Deltour en E.H. onderpastoor Sanders van de parochie Ooigem. 

Na het epistel, legde Eerwaarde Moeder St-Barthélémy opnieuw haar plechtige geloften af. 

Gedurende de ganse dag heerste in het klooster en tijdens het feest een ingetogen sfeer. 

[…] Onze jubilaris had ook de gelukwensen ontvangen van Monseigneur Lamiroy, bisschop van 

Brugge. 
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Op deze gelukzalige dag kwamen haar familie, vele vrienden en oud-leerlingen hun erkenning met 

hun beste wensen betuigen. 
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Inwijding kerkhof van de Eerw. Zrs. Benedictinessen 

 10 mei 1950 – Ceremoniale plechtigheid 

Rechtstaand voor het kruis met drie 

brandende kaarsen begint de priester: 

“Laten we bidden. Almachtige Heer die de 

bewaker zijt van de zielen en hun redding 

verzekert, onderworpen aan ons geloof, 

vragen wij uw bemiddeling om dit kerkhof te 

zegenen en te heiligen, zodat de lichamen die 

hier zullen rusten na het einde van hun leven, 

met hun zielen in alle glorie van het eeuwige 

leven zullen kunnen genieten op de grote dag 

van het laatste oordeel. Door Christus onze 

Heer, amen.” 

Vervolgens zingt men geknield voor het kruis, 

de Litanie van alle Heiligen zoals op de 

kruisdagen. Het gezang wordt onderbroken en 

de priester en zijn assistenten staan recht en 

zingen: 

“Om dit kerkhof te zuiveren en te zegenen, 

verhoor ons Heer”. 

Dan gaat men verder met het zingen van de 

Litanie van alle Heiligen. Wanneer dit 

beëindigd is, staat iedereen recht. De priester 

besprenkelt het kruis en heft het lied 

“Asperges me” aan, dat overgenomen wordt 

door het koor. Daarna zingt men de psalm 

“Miserere” in zijn geheel en daarna nog eens 

het lied “Asperges me”. 

Tijdens het zingen van het lied en de psalm 

stapt de priester rond het kerkhof en 

besprenkelt het overal. 

Terug voor het kruis: 

“Laten we bidden. God onze schepper van het 

heelal en verlosser van het mensdom die alle 

schepsels op een zichtbare of onzichtbare 

manier begeleidt, wij vragen smekend en met 

aandrang en een zuiver hart dit kerkhof te 

willen zegenen, heiligen en zuiveren waar de 

lichamen van uw dienaren en dienaressen na 

hun leven zullen rusten. U die in al uw 

barmhartigheid vergiffenis voor hun zonden 

schenkt aan hen die zich tot u wenden, geef 

ook het eeuwige leven aan de zielen van de 

lichamen die hier op dit kerkhof zullen rusten, 

wachtend op het trompetgeschal van de 

Eerste Aartsengel, door Christus onze Heer 

Amen.” 

De priester zet dan de drie kaarsen op het 

kruis die hij dan bewierookt. 

Daarna gaat hij terug naar de sacristie terwijl 

hij onderweg nogmaals het kerkhof 

besprenkelt. 

Na een inleidende dienst werd deze 

plechtigheid om 15u30 geleid door 

aalmoezenier Dom Romuald.  

Assistenten: E.H. Pastoor Deltour van Ooigem 

en Onderpastoor O. Sanders.  

Prominente aanwezigen: Burgemeester J. 

Maertens, Schepen Leon Desplenter, 

Gemeenteraadslid Aloïs Goeminne, Mr. en 

Mevr. Charles Verhaeghe, Architect Derijcker 

uit Anzegem met zijn vrouw en Dokter 

Coornaert uit Desselgem.  
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Volgende geschreven fragmenten en foto’s uit het memorieboek van de Benedictinessen verwijzen naar deze 

gebeurtenis: 
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10 mei 1950 (fragment uit het Memorieboek, vertaald door Freddy Pauwels) 

 

Daar we de toelating kregen van zijne 

Excellentie Monseigneur Lamiroy, om een 

kerkhof voor onze kloostergemeenschap in te 

richten, is het op deze dag dat onze 

aalmoezenier Eerwaarde Heer Dom Romuald 

overgaat tot de plechtige inwijding van het 

klooster- ‘dormitarium’, waar het kruis reeds 

zijn uitnodigende armen uitstrekt. 

Eerwaarde Heer Deltour, pastoor van Ooigem 

en Eerwaarde Heer onderpastoor Sanders 

hebben er door hun aanwezigheid en bijstand 

bij deze liturgische dienst een heel mooie 

ceremonie van gemaakt. 

De Heer Burgemeester was ook aanwezig, 

samen met een grote groep ingetogen 

gelovigen van de parochie. 

De gebundelde krachten van goede wil en 

samenwerking om de lichamen van onze 

Moeders en zusters die op het parochie 

kerkhof lagen, op te graven, gaven ons de 

troost om hun ‘thuiskomst’ binnen enkele 

dagen bij te wonen (22 mei 1950). 

 

Het lijkt erop dat één van onze Moeders 

gewacht heeft op deze thuiskomst om haar 

laatste adem uit te blazen. Inderdaad, op 25 

mei van dit Heilig jaar, overleed onze 

liefdevolle Moeder Marie-Madeleine 

Noronval, 42 jaar oud, na een lange slepende 

ziekte, die ze op een zeer christelijke en 

waardige manier gedragen heeft. Ze was 19 

jaar en 4 maand kloosterlinge.  

Zij vond de troost door het bezoek en de hulp 

te mogen ontvangen van haar broer–priester 

Léon Noronval, vice-decaan, pastoor van St-

Vital in La Madeleine bij Rijsel (Frankrijk). 

Door het feit dat zij de hoop en de wil had om 

te genezen om haar taak als koorleidster en 

aanbidster van het Heilig Sacrament met haar 

toewijding aan de kloostergemeenschap te 

behouden, heeft onze geliefde zieke haar 

leven op een royale en vredige manier 

gegeven.  

Zonder enige twijfel zal haar hulp met die van 

alle overledenen er aan de gemeenschap toe 

bijdragen om alle nodige spirituele en 

materiele hulp te bekomen van onze Heer. 
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. 
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Fête de Mère St. Jude: 50-jarig jubileum 

20 augustus 1950 

Onder de naam Jeanne Parsy werd Marie Saint Jude geboren in Dampierre (departement Somme, 

Frankrijk) op 9 september 1876. Ze legde haar geloften af in Boulogne-sur-Mer in 1900, vierde haar 

gouden kloosterjubileum in Ooigem in 1950 en overleed als priorin (1919-1954) in Ooigem op 17 

november 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de rij links: de ‘engeltjes’ Rita Desmet, Agnes Vandevelde, Edith Vandemaele, Lea Lagache 

In de rij rechts: de ‘engeltjes’  Hilde Lerouge, Trui Lerouge , Jeannine Vandesompele, Maria Vandevelde, 

Christiane Degraeve                ( foto beschikbaar gesteld door Edith Vandemaele) 
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Van dit heuglijke feest werd een gedetailleerd 

verslag gemaakt. We citeren hieruit een aantal 

fragmenten. 

AANDENKEN 

Aan het 50-jarig jubileum van het 

afleggen van de geloften van 

onze Eerwaarde Moeder Marie St. Jude 

20 augustus 1950 

Het jubileum, dat zoveel voorbereidingen 

binnen maar ook buiten het klooster had 

gevergd en een oprechte en hartelijke 

medewerking had meegebracht, was een 

enorm succes. 

Eindelijk breekt de stralende zon van de grote 

dag door de ochtend. De matinale gezangen 

zijn reeds voorbij en ieder hart vult zich met 

eenzelfde gevoel. “Jubelimus Deo, salutare 

nostre – Vier God onze redder”. Ja, laten we 

feesten. De zon komt langzaam op, met 

duizenden zonnestralen die een heel mooie 

dag voorspellen. 

Om 7 uur draagt onze Eerwaarde Heer 

Aalmoezenier de H. Communie mis op als 

dank voor de vele voordelen die we kregen 

gedurende deze halve eeuw en ook voor de 

intenties van onze Eerwaarde jubilaris. 

Om 9 uur komt de familie van onze jubilaris 

aan. Daarna volgen de autoriteiten, die zich 

naar de kapel begeven. In het koor merkt men 

Eerwaarde Heer Pastoor Deltour uit Ooigem 

op met Kanunnik Fermeaux, directeur van het 

Vrije Onderwijs in het bisdom Rijsel. Zij 

vertegenwoordigen de bevriende priesters uit 

Frankrijk en België. 

Tussen de andere burgerlijke notabelen: 

Dokter Coornaert, vriend en grote weldoener 

van de gemeenschap, samen met zijn vrouw, 

die daardoor hun medeleven aan onze 

gemeenschap tonen. De Heer Burgemeester, 

de Heer Secretaris en de heren Schepenen, de 

heer Remi Lerouge die de gemeenschap 

ontvangen heeft bij haar aankomst in Ooigem 

in 1904, vele vrienden en weldoeners.  

Om 9u30 gaat de gemeenschap, met het kruis 

voorop en begeleid door misdienaars, de 

jubilaris ophalen. Zij doet haar plechtige 

intrede in de kapel, vergezeld van 2 oudere 

Moeders: Moeder sub-priores Joachim en 

Moeder St-Barthélémy, getuige van haar 

professie in 1900. 

Negen kleine engeltjes omringen onze Moeder 

en begeleiden haar op een ingetogen manier. 

Onze Eerwaarde Moeder draagt een mooie 

kroon, bedekt met bladgoud en versierd met 

bloemen van dezelfde kleur. Wanneer ze bij de 

troon komt, die opgesteld is in het midden van 

de kapel, nemen de engeltjes hun plaats in 
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rondom haar. Bij het weergalmen van de 

klokken arriveert de Zeer Eerwaarde Heer 

Vader Abt in de kapel. Hij is omringd door 

verschillende van zijn monniken en wordt 

vooraf gegaan door koorkinderen en vier 

jonge mannen die als kapellanen zullen dienst 

doen. Na een korte aanbidding van het Heilig 

Sacrament voor het altaar knielt de prelaat 

voor het faldistorium (X-vormige vouwstoel 

met armliggers en zonder rugleuning) en 

neemt dan plaats op zijn troon. Vervolgens 

neemt hij het woord. 

Na de H. Mis verlaat Zeer Eerwaarde Heer 

Vader Abt met zijn gevolg de kapel. Dan volgt 

de jubilaris met haar familie en de 

genodigden. 

Terwijl zij de feestzaal van het pensionaat 

vervoegen, wordt er een erewijn geschonken 

voor de ouders en de leden van de burgerlijke 

en klerikale notabelen.  

Om 13u30 begint het banket in de nieuwe 

klassen, omgevormd tot eetzalen. Het banket 

wordt voorgezeten door Zeer Eerwaarde Heer 

Vader Abt, omringd door de familie van de 

jubilaris en de religieuze en burgerlijke 

autoriteiten. Een open en onbegrensde 

vrolijkheid overheerst dit banket en iedereen 

waardeert de gerechten die zo goed waren 

voorbereid door onze zusters, waarvan hun 

talent al lang niet meer in twijfel wordt 

getrokken! 

Tijdens het dessert bedankt de Heer Portet, 

neef van onze Eerwaarde Moeder, Zeer 

Eerwaarde Heer Vader Abt voor de 

ontroerende goedheid waarmee hij de familie 

en genodigden ontvangen heeft en drukt hun 

geluk uit dat ze met hen mochten aanwezig 

zijn op deze grote dag. Als grote vriend van de 

Benedictijnen spreekt hij over zijn bezoeken 

aan de Benedictijnen van de Languedoc, een 

streek waarvan hij afkomstig is. 

Dan richt hij zich tot onze Zeer Eerwaarde 

Heer Vader Abt: ‘U hebt reeds vele jaren 

aanvaard de weldoener te zijn van onze 

geliefde kloostergemeenschap die onze 

jubilaris omringt. Veel beter dan ik, kunnen 

mijn tante en haar toegewijde medezusters 

getuigen over wat u hen op spiritueel vlak 

hebt bijgebracht door uw goddelijke 

toewijding en ook die van uw 

vertegenwoordigers: ik vernoem speciaal 

Eerwaarde Heer Aalmoezenier Dom Romuald. 

U bent voor hen de hand van de Goddelijke 

Voorzienigheid geweest die het pad geëffend 

heeft voor de moeilijkheden tijdens de 
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moeilijke jaren van de grote oorlog. Uw 

morele steun was voor hen onontbeerlijk in de 

uren van beproeving die ze beleefd hebben. 

Voor dit alles, Zeer Eerwaarde Heer Vader 

Abt, mag de gemeenschap van Ooigem de 

hemel danken voor uw volledige inzet en ik 

bedank u in naam van hen.’ 

[…] Na deze huldigingen gaan de gesprekken 

op een geanimeerde en hartelijke manier 

verder tot op het moment dat men afscheid 

moet nemen… om zich te verheugen op de 

ontspannende voorstelling die onze oud-

leerlingen voorbereid hebben, welke aanvangt 

om 16u00. 

De bel rinkelt. Vlug verplaatst iedereen zich 

naar de feestzaal en wacht op het begin van 

de voorstelling. Ondertussen kan men de 

mooie Chinese versieringen op het podium 

bewonderen. 

Maar dan begint de opvoering. Een stem 

kondigt aan: “De 3 wijsheden van de oude 

Wang” 

[…] De tussentijdse optredens worden ook 

zeer geapprecieerd: patriottische liederen, 

met veel talent voorbereid door gymnastiek 

lerares, juffrouw Godelieve Hanssens, en 

gezongen door onze leerlingen. Juffrouwen 

Irène Coucke en Edith Vandeputte begeleiden 

met piano en viool. 

Op het einde van deze mooie dag, terwijl de 

genodigden naar huis gaan, komen de 

kloosterlingen samen in de kapel. Het is vanuit 

onze dankbare harten dat we het 

“Magnificat” zingen gevolgd door de zegen 

van het Heilig sacrament gegeven door onze 

aalmoezenier 

 

 

 

 

 

 

 

De gedachtenissen 

‘gouden klooster-

jubileum‘ en 

‘overlijden van 

Mère Marie Saint 

Jude’ ontvingen we 

van  Emilienne 

Vandenbulcke  
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De Zrs. Benedictinessen lieten een belangrijke datum niet zomaar voorbijgaan. Bij verjaardagen van 

25- of 50-jarige kloosterroepingen werden feestelijkheden georganiseerd. Daarvan bestaan diverse 

gedachtenisprentjes. 

Volgende foto’s tonen de zusters en leerlingen tijdens verschillende processies in de tuin van het klooster. 
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Benedictinessen uit het klooster in beeld 

Jeanne  Vandenhende  uit Desselgem staat in 1919 genoteerd 

als novice in het Ooigemse Frans Klooster onder Soeur Marie-

Claire;  In een lijst van 1940 staat ze vermeld als Mère Marie-

Claire Vandenhende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien haar in het gezelschap van de 

leerlingen en met haar familie bij haar 

profes. (foto’s fam. Vandenhende)  
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Boven: Josephine Lerouge wordt bij haar professie op 2/10/1947 Soeur Marie-Julienne du Saint Sacrament . 

Meer over haar kan u lezen in het Leiesprokkels-jaarboek 2019-2020 , (foto Piet Lerouge) 

 

Links:  geschreven 

brief van 26.07.1948 

waarin Lia Desplenter 

vermeldt dat zij de 

toestemming ontving 

van de bisschop en de 

kloosterorde om zich 

aan de Heer te wijden.   

Rechts:  aandenken 

van haar religieuze 

professie op 

14.09.1949 ; verder de 

aankondiging van 

haar eeuwige geloften 

op 14.09.1952 als 

Mme Marie-Thérèse 

de l’enfant Jésus. 
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Lia Desplenter kon haar 

afkomst als boerendochter  

niet verloochenen, hier poseert 

ze met veel goesting op de 

tractor met de werklieden, in 

het gezelschap van de abt en 

de zusters.  

Zij was een van de laatste 

zusters in het Ooigemse Frans 

Klooster. (foto’s fam. 

Desplenter) 
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Deze fotoreeks toont een gelukkige Elza Vanryckeghem tijdens de 

professie voor de eeuwigdurende geloften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een bewuste keuze:  als Zuster 

Maria Magdalena van Jezus, 

achter de tralies van een 

slotklooster. Ze vertrok naar 

het klooster op 21-jarige 

leeftijd om haar roeping te 

volgen. 
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Zuster Marie-Lutgardis Vanelslander, de laatste levende zuster van het 

Frans klooster (door José Tack) 

Bij het heemkundige project rond de herdenking van het Frans Klooster in Ooigem, kwam de vraag: ‘Zijn er 

nog overlevenden uit de Ooigemse periode?’ Ik kwam terecht bij de Zusters Benedictinessen van het Heilig 

Sacrament in de Priorij Sint-Jozef in de Rollegemstraat in Ledegem. 

José Tack , medewerker van de J.Claerhout-kring, hier op bezoek bij de Zrs. Benedictinessen in Ledegem. Hij toont aan Zr. 

Lutgardis een artikel dat reeds verscheen in Leiesprokkels. Let op de mooie glasramen in de gang. Hij noteerde de 

volgende getuigenis bij zijn bezoek in september 2020. 

Het klooster werd aanvankelijk gesticht in Saint-

Omer in Frankrijk door de communiteit van Arras. 

Later verhuisde de jonge stichting; eerst naar 

Longuenesse en daarna naar Boulogne-sur-Mer. 

Ten gevolge van de vervolgingswetten (anti-

kloosterwetten van Combes) waren de zusters 

genoodzaakt uit te wijken naar het buitenland. In 

1904 vestigden ze zich in Ooigem in een oud 

herenhuis. De Priorij werd op 27 april 1955 onder 

bescherming van Sint-Jozef geplaatst. In 1960 

begon de bouw van een nieuw klooster bij het 

Sterrebos in Rumbeke. Het Heilig Sacrament werd 

op 20 oktober 1961 per auto vanuit Ooigem 

overgebracht naar Rumbeke en hiermee begon de 

altijddurende aanbidding in de nieuwe Priorij. In 

2004 waren er nog zes zusters en men zocht naar 

een kleinere woonst met mogelijkheid voor  

verzorging. De Goddelijke Voorzienigheid bracht 

de zusters in contact met de congregatie ‘Zusters 

Heilige Familie’ te Kortrijk. Samen met de directie 

van het woonzorgcentrum Rustenhove zochten ze 

naar de ideale oplossing zodat ze hun roeping 

verder zouden kunnen beleven. Zo konden ze op 

29 juni 2004 verhuizen naar Ledegem om hun 

monastiek leven verder te zetten. Momenteel zijn 

ze nog met drie zusters, maar de 87-jarige zuster 

Marie-Lutgardis (wereldse naam: Margareta) is de 

enige die nog de Ooigemse periode heeft 

meegemaakt. De kranige religieuze stond me 

graag te woord nadat ze mij in vertrouwen nam. 

Tijdens het bezoek wilde ik graag zuster Lutgardis, 

die nog in Ooigem was ingetreden als postulante, 

uitnodigen naar de herdenking van 1 november. 

Maar het antwoord was categoriek: ’dit kan niet 

volgens onze regels van het slotklooster’. Johan 

Demyttenaere, directeur van Rustenhove en 

aanwezig bij het gesprek, was verheugd om de 

uitnodiging in ontvangst te nemen en liet weten 

daar graag op in te gaan. 
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Wie het pand betreedt, komt alvast onder de 

indruk van de daar aanwezige, geschilderde 

stamboom van de congregatie. Het is mooi om 

vast te stellen dat aan die stamboom ook ergens 

het blaadje van de Ooigemse vestiging te 

bemerken is. Dit schilderwerk is van de hand van 

de Franse zuster Marie-Emmanuel. Zij was bij het 

Ooigemse publiek gekend als de ‘zuster van de 

kaarsen’. Zij overleed in 2015. 

Bij een kleine rondgang in het pand ontdekte ik 

een aantal brandglazen die na de Ooigemse 

periode gebruikt werden in Rumbeke en nadien in 

Ledegem. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes, 

oorspronkelijk afkomstig van Boulogne-sur-Mer. 

Lekezuster:  

Zuster Lutgardis trad in, in de priorij te  Ooigem 

op 1 mei 1954 op de leeftijd van twintig en een 

half jaar. Eerst volgde ze lagere en middelbare 

school in het lyceum (Barnum) te Roeselare om 

nadien thuis te werken. Bij haar thuis in de 

Izegemsestraat te Rumbeke was een zaak van 

bedspreien en matrassen en hier woonden twee 

mooie dochters. Zij wou Frans leren en zuster 

worden, hoewel ze van nature bevreesd was om 

de taal van Molière te spreken. Ze gaf ook mee 

dat haar ouders, heel katholiek, aanvankelijk niet 

echt te vinden waren voor haar keuze om in te 

treden in een arm slotklooster. Maar de ouders 

zagen in dat ze daarmee gelukkig was. Ze moest 

de diverse graden doorlopen om in 1962 de 

geloften af te leggen. Toen was dat al in Rumbeke. 

Daar ze nog maar pas tijdelijk geprofest was, 

mocht ze de begrafenis van haar vader nog 

bijwonen. Bij de rouwdienst van haar 94-jarige 

moeder kon het niet meer, omwille van intussen 

gedane eeuwige geloften. Toen haar zuster 

huwde, kwam deze haar ’s morgens met haar 

echtgenoot begroeten, maar op het feest zelf kon 

ze niet aanwezig zijn. De familie kreeg wel de 

toelating om op geregelde tijdstippen op bezoek 

te komen. Dat zr. Lutgardis alleen maar lekezuster 

wilde worden (hoewel de dote of bruidsschat 

geen probleem was), stond vanaf de eerste dag 

van haar intrede de opdracht vast. Deze graad 

betekent: alleen ten dienste te staan van de 

koorzusters (genaamd ‘les Dames’) en de 

gemeenschap. Ja, het komt eigenlijk hierop neer: 

steeds een ondergeschikte te blijven en in alles de 

laatste zijn. Zo’n zuster kon volgens de statuten 

niet aan het hoofd komen van de communauteit, 

ze had geen stemrecht. We mogen hier dus 

spreken van de hoogste vorm van nederigheid. 

Toch heeft Zr. Lutgardis enkele maanden Franse 

les gegeven aan meisjes, maar de school kon geen 

officieel diploma afleveren. De Belgische staat 

aanvaardde de diploma’s van de Franse zusters 

niet. In 1965 werd het statuut van zuster Lutgardis 

geregulariseerd met de goedkeuring van Rome en 

werd ze opgenomen in de rang van de 

koorzusters. Zo was er in Ooigem 24u op 24u de 

‘altijddurende aanbidding’. De zusters hadden 

hiervoor een beurtrol en wie die taak uitvoerde, 

moest zich rond de hals omgorden met een dik 

touw - een kommel - als vorm van boetedoening 

om zo tot eerherstel te komen. In het gebed zijn 

ze zo verenigd met het lijden van Christus en 

aanbidden Jezus, vernederd in de Heilige Hostie in 

het tabernakel.  

Op vandaag zijn de zusters nog met drie, zuster 

Maria Josepha, afkomstig van Heule en zuster 

Paula afkomstig van de kleine zusters v.d. H.Jozef 

uit Heerlen, NL en zuster Lutgardis. Zo gebeurt de 

aanbidding enkel nog tijdens de daguren voor het 

welzijn van Kerk en de wereld en voor de intenties 

van de mensen die dit vragen. 
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Ook de moeilijke materiële omstandigheden kwamen ter 

sprake. Toen zr. Lutgardis binnentrad, regende het in haar 

cel, maar dat kon haar niet deren. Ze wist ook nog dat 

bisschop De Smedt eens aangeschreven werd om hulp. Hij 

kwam in Ooigem tijdens de recreatie op bezoek en sprak er 

de gemeenschap toe. Er werd gezorgd dat de bezoeker op 

serieus krakende planken kwam te staan zodat hij zelf 

ondervond dat er dringend materiële hulp moest komen. 

Eerst kwam er een bisschoppelijke koe en later verdere 

hulp. 

1954 was een belangrijk jaar. De stichting besefte dat er 

moest overgeschakeld worden naar de Nederlandse taal als 

men nog verder roepingen wilde bekomen. Het was tevens 

de  opkomst van  de ‘Vlaamse Beweging’.  Zo werd er aan-

geklopt bij dezelfde congregatie in Breda, Nederland. Dit 

was de reden dat in december 1954 de overste vanuit 

Breda nieuwe zusters naar het klooster in Ooigem zond. Na 

het overlijden van de Franse overste werd één van de 

zusters uit Breda overste en de andere zuster 

novicenmeesteres. Later kwamen er nog zusters uit Breda 

als hulp. 

In 1997, tijdens haar verblijf in Rumbeke, is Zuster Lutgardis dan toch overste geworden en ze is dit tot op 

vandaag nog steeds in Ledegem. 

Hoewel het al 60 jaar geleden is dat de zusters 

definitief vertrokken zijn uit Ooigem, is deze 

getuigenis van de zuster nog steeds heel levendig. 

Ook zuster Lia Desplenter (denk aan het 

kerstconcert in december 2018) en Fien Lerouge, 

beiden afkomstig uit Ooigem, zorgen ervoor dat 

wij hen nog niet vergeten zijn. Zuster Lutgardis 

glunderde bij al die mooie herinneringen tijdens 

het gesprek over Ooigem.  

 

 

 

Tijdens ons onderhoud vloog de tijd voorbij en zo rinkelde plots 

het belletje al voor het middaggebed. Vlug namen we nog een 

foto van de zuster met het teken van de Benedictinessen: de 

monstrans met binnenin een hostie als verwijzing naar de 

altijddurende-aanbidding.

De kranige Zuster Marie-Lutgardis met de 

monstrans en  binnenin de afbeelding van de 

hostie 
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Opmerkelijke persoonlijkheden  

 

 

Père Grégoire                    Dom Henri Mariage         Dom Romuald Van Wesel 

 

 

 

< Mère Marie Du Divin 

Coeur 

 

Madame Berthe (zittend) 

was als begeleidster een 

graag geziene dame die 

voor veel leerlingen en voor 

de kloosterzusters een 

goede vriendin en ook een 

klankbord was > 
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Dom Romuald Van Wesel 

Dom. Romuald Van Wesel verbleef vanaf 1943 als directeur in 

het Frans klooster te Ooigem . Over zijn contacten met de 

zusters en de leerlingen kan u in de Leiesprokkels-jaarboeken 

getuigenissen van oud-leerlingen lezen. Hij was iemand die 

goed kon opschieten met de kloosterbewoners en had ook de 

supervisie bij de bouw van het nieuwe pensionaat. Van zijn 

hand bestaat een uitgebreid rapport over de geschiedenis 

vanaf het ontstaan van de orde van Benedictus lezen. 

 

BRIEF PATER ROMUALD VAN WESEL  

   

(met dank aan pater Lindeman) 

We geven hierna enkele fragmenten uit het 

Curriculum Vitae van pater Romuald Van 

Wesel (1908-2008) monnik van de St-

Andriesabdij van 1926 tot 2008, gedurende 

16 jaar aalmoezenier in Ooigem:  

In augustus 1943 was ik de predikant tijdens 

een retraite van de zusters Benedictinessen 

van Het Heilig Sacrament in Ooigem. Kort 

daarna overleed hun aalmoezenier, Dom 

Henri Mariage, pater van Maredsous, aan de 

gevolgen van een beroerte. Moeder Overste 

vroeg een vervanger aan Sint-André en droeg 

mijn naam voor. Ik werd er voorlopig naartoe 

gestuurd, maar bleef er uiteindelijk 16 jaar. 

Ik gebruik de benedenverdieping van een huis, 

de verdiepingen dienen als slaapzaal. In een 

deel van het klooster is er immers een kleine 

kostschool. Wanneer ik in Ooigem aankom is 

het hoogconjunctuur: meer dan 60 leerlingen 

– internen of externen – die vooral gekomen 

waren om Frans te leren en ook om in 

veiligheid te zijn tijdens de bombardementen. 

Twee zusters verzorgen nauwgezet mijn 

huishouden. Zuster St. Jean Baptiste en zuster 

Marie Odile, die er vooral voor zorgen dat ik 

tijdens deze periode van schaarste goed te 

eten krijg. Moeder Overste is iemand met veel 

uitstraling en wordt ‘Notre Mère’ genoemd. 

Iedereen houdt van haar en respecteert haar. 

Mijn taak bestaat erin de H. Mis op te dragen, 

de preek te verzorgen, vergaderingen te 

leiden, de biecht af te nemen van de ganse 

gemeenschap die op dit ogenblik nog bestaat 

uit een 30-tal zusters. Ik moet ook catechese 

geven aan de leerlingen, eerst in het Frans en 

dan in het Nederlands, door tussenkomst van 

kanunnik Verhamme. 

Ik ben in een homogeen West-Vlaams milieu 

beland en leer met hen praten in hun gezapige 

streektaal. Beetje bij beetje maak ik met 

iedereen kennis en probeer ik de lokale 

politiek met zijn clans en partijen te begrijpen. 

Een priester moet op dit vlak heel voorzichtig 

zijn zodat de indruk niet kan ontstaan dat hij 

voor die of die partij kiest.  
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[…] 

Het leven ging verder en stap voor stap 

verminderde het aantal leerlingen in de 

kostschool. Moeder Overste stelde de bouw 

van een nieuwe echte kostschool voor om het 

aantal leerlingen te behouden. Het was een 

epische periode, moeilijk te beschrijven. Ik 

werd er helaas ook bij betrokken, want de 

bouwprijzen gingen steil de hoogte in en het 

beschikbare kapitaal was ontoereikend. Ik 

moest links en rechts gaan onderhandelen om 

leningen of donaties te krijgen. Langs de 

andere kant hadden we geen echte 

bouwondernemer en moest ik ook nog de 

werken opvolgen. Om geld in te zamelen 

aanvaardde ik het voorstel van een groep 

Ooigemnaren om een Vlaamse kermis te 

organiseren in het nieuwe gebouw en de tuin. 

Succes verzekerd, want het bracht iedere keer 

ongeveer 50.000 fr. op. Omdat er uit Franse 

hoek geen steun te verwachten was, stelde ik 

een samenwerking voor met de Nederlandse 

kloosters van dezelfde orde. Contacten met 

Breda resulteerde in het sturen van twee 

zusters. Een tijdje nadien stierf Moeder 

Overste aan een hersenbloeding. Moeder 

Marie Madeleine werd verkozen tot priores. 

De Hollandse was één brok energie maar in 

haar ogen was het geen goed idee om in 

Ooigem een nieuw klooster te bouwen. Zij 

kreeg hierin de steun van Mgr. De Smedt die 

onlangs tot bisschop van Brugge was 

benoemd. Met de materiele steun van Mr. 

Joseph Camerlynck kon ze elders een stuk 

grond kopen waarop de architect van het 

bisdom een nieuw en modern klooster zou 

kunnen bouwen. 

 

 

 

Ondertussen was de kostschool afgeschaft en 

de fabricatie van kaarsen opgestart. Met een 

Volkswagen, gekregen van de abdij, werd ik 

vertegenwoordiger en leverancier. Grote 

rondritten met de priores om klanten te 

vinden. Mgr. De Smedt had aan alle kloosters 

van het bisdom opdracht gegeven bij haar 

kaarsen te kopen. Ook P. Nève had opdracht 

gegeven aan de abdij om ook in Ooigem 

kaarsen en boenwas te kopen, dit tot 

ongenoegen van P. Jean Bosco (Camille 

Lebrun), koster, die de producten van slechte 

kwaliteit vindt. 

[…] 

De zusters gingen na verloop van tijd volledig 

opgesloten leven en de priores beschouwde 

me als een concurrent. Het werd tijd dat ik 

wegging. In september ging ik terug binnen in 

de abdij en werd vervangen door P. Clément 

Verloove (die maar een paar maanden bleef) 

en die P. Adrien Botte als opvolger kreeg. 
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Leerlingen die in het Frans klooster les 
volgden  (lijst op datum 25.11.1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit  gebouwtje, het paviljoen genaamd, stond afzonderlijk in de tuin van het klooster . Hier werden 

avondlessen gegeven. 
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Deze meisjes, zittend voor een muurtje van stenen; werden vermoedelijk gefotografeerd tijdens de 

bouwwerken aan het nieuw pensionaat (1946-1947) 
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De foto’s met leerlingen werden bezorgd door J. Himpe en M.H. 

Debosschere 
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Uitwerking van het Erfgoedproject 2020  

De arduinen gedenkplaat, rechts van het portaal aan de St.Brixiuskerk was toe aan een 

opknapbeurt. Rudy Verbrugghe, bestuurslid bij de J.Claerhout-kring, ging grasduinen in archieven 

en vond de namen terug die door de tand des tijds praktisch niet meer leesbaar waren. Hieronder 

vindt u van elke zuster op deze steen vermeld, de geboorte- en sterfdatum, de kloosternaam en 

hun wereldse naam, alsook plaats van geboorte. Op het Auguste Marinplein staat nu een 

informatiepaneel met daaronder de originele eerste steen en op de begraafplaats een 

nieuwe grafzerk,  zodat de Zusters Benedictinessen voor eeuwig blijvend herinnerd worden. De 

inhuldiging gebeurde op 1/11/2020. Voor die gelegenheid werd ook deze brochure samengesteld. 

 

 

Soeur Saint Philippe  1838  - 1912  Dumont Virginie Joséphine        ° St.-Omer 

Mère Saint Bernard  1871 -  1913  Carré Martha                 ° Calais 

Mère Sainte Agnes   1837 -  1914  Beckley Cathérine Emelie           ° London 

Mère de la Providence               1843 -  1916  Delecourt Louise Henriette         ° Parijs  

Soeur Antonia                1856 – 1917  Lefer Marie                 ° St.-Omer 

Mère Saint Stanislas   1872 – 1918  Sherwin Mary-Angela               ° Dublin 

Mère Saint François Xavier 1873 – 1920  Desombre Emma Lucie Alice       ° Calais 

Soeur Saint Pierre  1849 – 1921  Donin Josephine-Charlotte         ° Boulogne-sur-Mer 

Soeur Saint JaCques  1869 – 1928  Merveille Marie Louise               ° Ryssel 

Mère Ste Mechtilde  1866 – 1932  Cuvelier Marie Claire               ° Isbeque 

Soeur Marie Simone  1862 – 1934  Deberles Georgine-Aline-Josèphe ° Limencourt 

Soeur Saint Vincent  1859  - 1935  Heremans Palmyre Marie Joseph ° Croix 

Soeur Marie Julienne  1898  - 1938  Vansteenbrugge Julia Augusta      ° Tiegem 

Mère Marie Pia  1877 – 1941  Houzet Nelly Melanie               ° Blendecques 

Mère Marie du Sacre Coeur  1883  - 1941  Weber Anne Gabriëlle             ° Besançon 

Mère Marie du St Sacrement    1854 -  1933  Souvenée Mechtilde             ° Ukkel 
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Wist – je – datjes… 
Melksoep. Veel meisjes uit het omliggende 

trokken naar het Frans klooster in Ooigem om 

daar een goede opvoeding te krijgen. Een oud-

leerlinge vertelde dat zij er leerde melksoep eten. 

In het klooster kweekte men schapen en koeien. 

Van groenten en melk werd menig keer melksoep 

gegeten. At men het bord niet leeg, dan moest 

een geldstuk gegeven worden. 

Achteraan de oorspronkelijke kapel was er een 

kleine opening waardoor de overste kon zien of 

de altijddurende aanbidding daadwerkelijk 

doorging.  

Tijdens de lessen werd verondersteld dat de 

leerlingen altijd Frans spraken. Het Nederlands 

kon alleen op de speelplaats. 

In de tuin stond een grot met een Onze-Lieve-

Vrouwbeeld. Als een leerlinge daar passeerde, 

moest ze groeten. Deden ze het niet, of vergaten 

het, dan moest een geldstuk in het offerblok 

gedeponeerd worden. Voor het betreden van de 

kapel dienden de meisjes het hoofd te bedekken. 

De lessen gingen door van 8 uur tot 11u30. Bij 

mooi weer werd buiten een Weesgegroetje 

gelezen rond het beeld. In de namiddag hadden 

de leerlingen onderricht van 13u30 tot 16u30. 

Veel godsdienst werd er onderwezen.  

De Ooigemse Franse school was een uitstekende 

oplossing voor de vele gezinnen uit de omgeving  

tijdens de oorlog. Omwille van de veiligheid was 

het niet wenselijk dat de meisjes op pensionaat 

gingen, maar iedere dag thuis sliepen. Meestal 

hadden de leerlingen geen huiswerk. 

Het Frans klooster bood tweede taal onderwijs ‘s 

avonds aan voor de mensen die dat echt wensten. 

Dit tegen een vergoeding. Voor families was het 

een manier om bij te dragen in het 

levensonderhoud van de zusters.  

De zusters die overleden in Ooigem werden 

bijgezet op het kerkhof in de tuin van het 

klooster. De zusters gingen niet mee naar het graf. 

De Hollandse zuster was de lieveling bij veel 

meisjes daar zij vrijelijk haar moedertaal kon 

spreken. Meestal was zij de zuster die ook de 

boodschappen deed. 

Mon père hield eraan om veel wandelingen 

doorheen Ooigem te maken. Getooid met een 

zwarte hoed en een capemantel kreeg hij de 

naam Sandeman. (refererend naar het bekende 

Porto-logo).  

De toenmalige deken van Waregem, broer van 

koster Rafael Brys, organiseerde een groot feest 

voor de arme zusters. Dit werd niet zo gesmaakt 

door Brugge, maar daarna kregen ze een 

tegemoetkoming van de bisschop.  

In de bloeiperiode moeten er nog 26 zusters van 

de congregatie in België geweest zijn.  

Bij de verhuis naar Rumbeke waren de zusters al 

wat ouder geworden. De altijd durende 

aanbidding gebeurde dan van 5 uur tot 21u15. Bij 

de verhuis uit Rumbeke konden de zusters zich 

verbinden met Kortrijk of volledig terugkeren naar 

Nederland. Het werd Kortrijk, maar het archief 

was praktisch al volledig verdwenen. 

Bij het zoeken naar informatie over het Frans 

Klooster van Ooigem in september 2018 waren op 

dat ogenblik nog drie zusters in leven: zuster 

Lutgardis, zuster Jozef-Marie en zuster Paula. 

 <    De ‘eerste’ steen van het pensionaat  van 

het Frans Klooster in Ooigem, nu opnieuw te 

bewonderen op het A. Marinplein. 
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Orde van de Benedictinessen 
van Het Heilig Sacrament 

Een ongetwijfeld zeer oude tak van de Benedictijnen is de orde van de Benedictinessen van Het 
Heilig Sacrament. 

Catherine de Bar (1614-1698), een kloosterlinge op de vlucht voor het geweld van de dertigjarige 
oorlog, kwam na veel omzwervingen aan in Parijs. Daar stichtte ze op 25 maart 1653 de 
Benedictinessen van de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Op die dag 
werden de klooster- en kerkgebouwen ingewijd.  

De kloosterlijke spiritualiteit van deze benedictinessen put 
vooral uit de eucharistie en devotie tot Maria. De 
kloosterzusters volgen elkaar voor het tabernakel dag en 
nacht op, te vergelijken met een erewacht. Zij beschouwen 
zich als “gebrandmerkte slachtoffers van de aanslagen die 
gepleegd worden tegen het aanbeden Sacrament”. Iedere 
dag wijden ze zich volgens een beurtrol aan gebed en 
boetedoening. Iedere morgen na de Heilige Mis, zal één 
van hen, geknield in het midden van het koor, met een 
koord rond de hals, zoals een criminele, een plechtige tekst 
van boetedoening proclameren. 

De benedictinessen kennen niet het ambt van abdis, omdat 
Maria geacht wordt deze taken te vervullen. Het hoofd van 
de kloostergemeenschap op aarde is een priorin.  

Cathérine de Bar werd als moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament de eerste priorin van het 
klooster. Vanaf de jaren 1660 trachtte ze via de stichting van een benedictijnse congregatie haar 
werk uit te breiden en de consolideren. Diverse nieuwe stichtingen of hervormingen van bestaande 
benedictinessenabdijen in Frankrijk (en Polen) volgden en in 1676 bekrachtigde paus Innocentius XI 
de stichting van de Congregatie van de Altijddurende Aanbidding. Rond diezelfde periode legde 
Mechtildis, met behulp van de prior van de benedictijnenabdij van Saint-Germain-des-Prés, de 
laatste hand aan de constituties van de nieuwe congregatie, geïnspireerd op de regelgeving van de 
congregatie van Saint-Maur. De constituties werden in 1705 door Clemens XI goedgekeurd. 

Na de Franse Revolutie kende de congregatie een sterke internationale expansie. Naast Frankrijk en 
Polen, kwamen er ook vestigingen in Italië, Duitsland, Luxemburg, Nederland en België. Aan het 
einde van de twintigste eeuw telde de congregatie een vijftigtal kloosters. Naar benedictijnse 
traditie waren alle kloosters autonoom, maar wel verenigd in zes federaties: een Franse, een 
Duitse, een Italiaanse, een Poolse, een Nederlandse en de Innocentius XI federatie met de kloosters 
van Ooigem/Rumbeke/Ledegem, Tegelen en Valkenburg. 

In Europa zijn er in 2020 nog zo’n 32 kloostergemeenschappen, verspreid over zes landen: België, 
Nederland, Duitsland, Polen, Frankrijk en Italië.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Bar
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1653
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abt_(abdij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB

