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Dit is de memoriesteen die de lading dekt. Het gaat om een private kapel 

L Nollet atque Congregatio, Deiparae 
Me fecit (50+50+50+5+100+ 1+500+1+1000+100+1 = 1858)

L Nollet en de Congregatie van De Moeder Gods bouwden me

Henri Vandenberghe
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Samenvatting

De memoriesteen in het huis in de Peperstraat intrigeert menig Poperingenaar 
omdat er heel weinig over bekend is in de parate kennis. Het fenomeen van de
congregatie van de vrouwen en mannen die ‘s zondags onder de leiding van de
onderpastoor godsdienstige oefeningen bezochten is verbonden met de 
verering van Onze Lieve Vrouw.
Kapelaan Ludovicus Nollet (anno 1858) is een voorname figuur in het gehele 
verhaal.
We focussen op zijn bekendste verwezenlijking de grot van Lourdes in 
Westouter.
In een volgende hoofdstuk zoomen we in op de kapel Lebbe in de Peperstraat. 
De activiteit in deze kapel zal voornamelijk te maken hebben met de 
congreganisten van Sint Bertinus.
Om af te sluiten situeren we de kapel in het stadsplan.
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Murielle 1678, Madrid,
Dorado, Assumptie
Maria

Volgens een legende
werden de leerlingen
van Jezus
overschaduwd door een
wolk toen Maria op
sterven lag.

Die wolk trok hen als
vissen in een net mee
naar het huis van
Johannes, waar Maria
ingetrokken was na de
dood van Jezus. Na
haar overlijden bleef
een bed vol geurige
kruiden achter.

Volgens de traditie
waren het de kruiden
die ook voor het
balsemen van het
lichaam van een dode gebruikt werden: lavendel, marjolein, hysop, 
citroenmelisse, basilicum, rozemarijn en tijm.
De muur vooraan heeft sporen van de afbeelding die we kennen van Murielle. 
De randbemerkingen die we hier weergeven komen uit de apocriefe litteratuur 
rond Onze Lieve Vrouw.
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Filip wou meer weten over de memoriesteen
Uit de pers:

Het DUS atelier - DUS is West-Vlaams voor thuis - is een unieke combinatie 
van interieur, design en 
webshop en is het project 
van interieurarchitecte Galle 
VERVAEKE1 uit Westouter. 
Hiermee werd de webshop 
TUS atelier met toffe 
decoratie, unieke accessoires 
en hippe spulletjes 
aangekondigd door Gaëlle. 
 
De architecte koos de ruimte 
om er rond kerstmis 2019 
een pop-up te realiseren.

Met dit evenement werd de kapel herontdekt want de mensen die er weet van 
hadden in Poperinge waren op een hand te tellen.

Filip LEBBE2 (°1969) ontdekte in dit uniek pand, een kapel uit 1858 in de 
Peperstraat, met niet mis te verstane muurschilderingen.
De gerenoveerde kapel was onbekend. Filip Lebbe zegt: De kapel werd onder 
handen genomen, maar we hebben er bewust voor gekozen de authenticiteit te
bewaren. Het dak, de elektriciteit en de verlichting zijn vernieuwd en ook een 
deel van de muren werd geschilderd omdat ze in te slechte staat verkeerden. 
Een groot deel van de 19de-eeuwse muurschilderingen van de kapel kun je nog 
altijd zien en dat zullen we ook zo laten, verzekert Filip. Hij runt het bedrijf 
Filip LEBBE Decoratie, schilderwerken en kleuradvies.
De memoriesteen (zie kaft)was de eerste aanwijzing om verder te speuren.

We kregen van Filip en van Kristof PAPIN de vraag of we van dit bestaan af 
wisten. De gegevens die we in eerste instantie konden beschikken waren 
schaars. We wisten van een timmerman die in die oude kapel zijn atelier had. 
We waren er zeker van dat deze kapel niet te verwarren was met de eerste 
huisvesting van de Evangelische kerk die wel in dezelfde straat was gevestigd3.

1 Gaelle VERVAEKE (°1986).
2 Filip LEBBE (°1969) gehuwd met Catherine OSTEUX (1973).
3 Voetnoot 2 in SAPpig 2014 in het artikel van De Belgische evangelische zending, Henri 

VANDENBERGHE vermeldden we dat de huiskerk ook nog in de Peperstraat 6 was 
gevestigd.
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De evangelische kerk in Poperinge kan geen kapel hebben bediend met een 
schilderij van Maria. Dat was voor ons duidelijk.

Het is een relatief goed bewaarde
congregatiekapel uit 1858. In de bekende
erfgoedoverzichten wordt deze kapel nooit
opgenomen omdat ze geen officiële
kapelanie had4. Omdat ze niet als kapel
bezocht werd door de brede bevolking is ze
ook niet door de inventarisatie opgenomen.
De oorsprong van de kapel gaat terug op de
erfpacht voor 99 jaar die op 1 oktober 1856
werd verleend door Ambrosius LEBBE5, geen
verre familie van Filip. De proost van de
congregatie was E. H. Ludovicus NOLLET6, de
latere pastoor uit Westouter. De kapel werd
volgens de memoriesteen die in de gevel van
de kapel werd ingemetseld, gebouwd in
1858. 

Ambrosius LEBBE was een landbouwer en
had het toen nog onbebouwde stuk grond
geërfd van zijn zus7. Zij bezat ook het
nabijgelegen huis. Waarom priester NOLLET daar een kapel heeft gebouwd en 
dan nog op erfpachtgrond is niet duidelijk volgens Kristof PAPIN. De grond 
waarop hij de kapel bouwde en het huis ernaast heeft hij later in volle 
eigendom verworven volgens de informatie van Filip.

We ontdekken dat priester NOLLET als geestelijke begeleider van de 
congreganisten op dat moment onder de parochie van Sint Bertinus 
functioneerde. Hij was er onderpastoor (kapelaan) tot 1860.

4 Ze hing ook niet van een klooster af. De congreganisten van Onze Lieve Vrouw 
vergaderden daar onder leiding van E. H. NOLLET.

5 Ambrosius Balduinus LEBBE °13 december 1803 (22 frimaire XII) zoon van Pieter Jacobus 
en Anne Thérèse GARMYN. Zijn vader was landbouwer en hij zelf is genoteerd als 
ongehuwd.

6 Zoon van Petrus-Josephus, landbouwer en Maria-Jacoba-Francisca CATTRY. Naar Leuven 
gestuurd, wordt baccalaureaat in theologie in 1840. 25.05.1839: priester gewijd te Brugge.
28.04.1841: onderpastoor te Izegem, Sint-Tillo'skerk. 28.06.1852: onderpastoor te 
Poperinge, Sint-Bertenskerk. 17.10.1860: pastoor te Westouter, Sint-Elooiskerk. Hij neemt 
ontslag op 14 september 1882 en verblijft verder te Westouter. In Poperinge woonde hij 
Grote Markt 4.

7 Broers en zusters waren Louis August, François Benoit, Marie Thérèse, Victor en Bernard. 
Op dat moment wonen ze met drie célibataires en dienstpersoneel buiten de stad. 
Ambrosius is geboren 14 december 1803.
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Memoriesteen

We kennen Ludovicus NOLLET uit de gegevens van de Lourdesgrot in 
Westouter8.

De aandachtige lezer 
die telt 50 – 50 – 50 – 5
– 100 – 1 -500 – 1 – 
1000 – 100 – 1 = 1858.

Op dat moment moet de
kapel gebouwd zijn. En 
de onderpastoor E. H. 
Nollet en de congregatie
hebben er hun steentje 
toe bijgedragen. De 
congregatie is duidelijk 
toegewijd aan de 
Deipara, de moeder 
Gods – die God 
voortbracht.

De congregatie van de 
jonge dochter was een 
bloeiende devotionele 
groep. Ze kwamen zeer 
geregeld samen en 
waren bij voorkeur 

toegewijd aan Maria Maagd en Moeder. Dit paste goed in het plaatje voor de 
vrome vrouwen.

Als opgeleid theoloog zal hun geestelijke leider hen wellicht theologisch op weg
geholpen hebben om het voor onze tijdsgeest zo moeilijk woordenspel te 
begrijpen Maagd en Moeder. 

We hebben spijtig genoeg geen geestelijke woordjes waarmee de Congregatie 
aangesproken was in die concrete omstandigheden. De prentjes uit hun 
kerkboeken kunnen ons verduidelijken in welke trant het specifieke publiek 
werd in- en voorgelicht. Wie de rijkdom van die imagerie wil proeven die kan 
dat in symbolen, betekenissen en archetype uitgegeven bij Onzen Heertje 

8 Beschrijving in https://www.pumbo.nl/beheer/project-gegevens/29313/99153959711811439
systeem e-book. In dezelfde boekhandel online ook Pieuse imagerie  specifiek over de uitgevers van de 
kerkboekprentjes.
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vzw., Poperinge. 

Kapelaan en pastoor NOLLET

Poperinge – Westouter

Eerw. Heer Ludovicus NOLLET, zoon van Josephus en Françoise CATRY, 
geboren te Geluwe 7 november 1819, overleden te Loker de 10 april 1889 en 
te Westouter begraven aan de voet van de Calvarieberg, op de feestdag van O.
L. Vrouw van de Zeven Smarten, tot wie hij altijd een bijzondere godsvrucht 
had. 

We nemen summier over uit dagboeken en verhalen van parochianen. Eerw. 
Heer Nollet moest veel moeilijkheden doorstaan om de droom van zijn jonge 
jaren te doorworstelen en toch priester te worden. Hij was nodig thuis om te 
werken, de colleges waren een tijdlang door de Hollanders gesloten, hij moest 
optrekken naar het leger. Hij had het lot getrokken. Dat hield hem niet tegen. 
Hij werd priester aan de leeftijd van dertig jaar. In 1840 werd hij baccalaureus 
in de heilige Godgeleerdheid en in 1841 onderpastoor te Izegem. Daar was hij 
een echte volksvriend en een actief en sociaal bewogen man. Het was een 
dichterlijke ziel. Zo wist hij in menig vlugschrift de ondeugden af te schilderen. 
En rake dingen op papier te zetten o.a. over de achterklap.

Van 1852 tot 1860 zette hij met ijver zijn werkzaamheden voort op de Sint 
Bertinus parochie te Poperinge, waar zijn gezondheid verbeterde. Te Izegem 
immers, overdaan van werk en ziekelijk geworden, had hij zijn verandering 
aangevraagd. Hij werd pastoor te Westouter in 1860, waar hij de bijzondere 

genegenheid genoot van de armen 
en de minderen, voor wie hij steeds 
een waren Vader was. Zijn grote 
bekommernissen als herder waren; 
het onderwijs en de Rodeberg. In de
Brabant richtte hij zijn eerste 
spellekwerkschool op die later 
afbrandde in 1911. Dat spellewerk 
was een hem ook bekend in 
Poperinge. 

Op Westouterplaats bouwde hij de 
meisjesschool waar hij Euphrasie 
DELBEY als leermeesteres 

aanstelde. 

Zij was het die later de bewaarster werd van de Rodebergkapel. Op de 

7



Kapel Nollet

Rodeberg bouwde hij in 1866 de kantschool, later verkocht aan de 
schoolmeesteres Sophie VERMEERSCH, gekend onder de naam: Sophie van de 
schole.

Het idee van een grot

Iedere dag ging Eerw. Heer NOLLET er naar toe met zijn wandelstok van ’t een
huizeke naar ’t andere, voorbij de oude Patrijze in 1912 vernieuwd en lange 
tijd het oudste huis van de berg. Meermaals hoorden wij hem zeggen: was ik 
rijk, al de mensen van de berg zouden een keldertje hebben. Hij zorgde voor 
water aldaar gelijk in de Brabant. Bij de kapel deed hij een pomp plaatsen die 
haar water trok uit een fontein van tien voet diep die hij deed overdekken en 
reinigen. Tot hetzelfde doel deed hij opzoekingen boven het Hellegat maar 
tevergeefs. Hij bewerkte dat de vrouwspersonen die uit de fontein in het bos 
(nu achter de kapel ) water hadden gaan putten, dikwijls bleven staan 
kommeren als zij boven kwamen. Daartegen bedacht hij een middel, in die 
plaats zou hij ze leren een gebed storten. Hij kocht dan niet ver van de molen 
aan Louis VANDROMME een stukje grond waar hij in brijcken en aan de 
buitenkant in bergsteen, een kapelletje deed bouwen ter ere van O. L. Vrouw.

 Het was al binnen geplakt en langs voor gesloten met een tralie. De devotie 
vermeerderde, Sophie van de schole was belast met de kaarsen, en in de 
meimaand kwam zij er met de kinderen de rozenkrans bidden. Andere mensen
van de berg kwamen er ook bij, en zo kreeg ’t kapelletje, dat weldra ging 
verdwijnen voor de grot, meer en meer bijval. Op 28 september 1873 trok 
Eerw. Heer NOLLET als pelgrim op naar Lourdes met de Franse bedevaart van 
’t Noorden, onder ’t voorzitterschap van Mgr. LEQUETTE, bisschop van Atrecht.
De 4de  oktober om 4 uur in de namiddag was hij terug in Westouter. In die 
tijd was naar Lourdes reizen een hele onderneming en de dorpsgenoten waren 
ermee bezig. Eerw. Heer NOLLET kwam naar huis met een plan. Hij zou op de 
Rodeberg in plaats van een kapelletje, een grot doen bouwen, een grot in ruw 
bergsteen, in de trant van Massabielle, waarvoor hij neergeknield had te 
Lourdes. Zoals Oost- Vlaanderen zijn Lourdes kwam te stichten te Oostakker, 
zo zou hij op de Rodeberg het West Vlaanderens Lourdes doen oprijzen, tot 
meerdere eer van God en zijn begenadigde Moeder.
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We nemen verder letterlijk over: Dit zou veel geld kosten, de stenen bijhalen 
door ongebruikelijke straten, grond bijkopen, een woonst vinden voor de 
bewaakster, daglonen, enz… Rijk was Eerwaarde Heer pasoor niet, maar toen 
betrouwde men op de vrijgevigheid van parochianen en kennissen. Op een 
steen vooraan werd later door Eerw. Heer Nollet het volgende jaarschrift 
gesteld: Ludovicus Nollet me hic posuit: Ludovicus Nollet heeft me hier 
gebouwd. 50+5+500+5+100+50+50+1000+1+100++1= 1862
Enkele maanden duurde het voor alles afgewerkt was.

Uiteindelijk voltooide men de grot in 1875. 
Grondaankoop: Bij de grond van Louis VANDROMME, kocht hij nog een stuk 
land, toebehorende aan de dis van Belle, welgelegen eenzaam op de kobbe 
van de berg. 
De stenen: De grot is gebouwd voor het grootste deel, in keistenen 
(poudingues ) door Eerw. Heer Pastoor gekocht op de Catsberg.
Aan de binnenzijde van de grot kan men veel prachtige keien bewonderen, 
maar de schoonste, van die natuurlijke keistenen zitten vooraan van de eerste 
grot en zijn nu - spijtig! - voor een groot deel onzichtbaar omwille van het 
gedeelte dat later aan de grot aan de voorkant werd aangebouwd9.

9 We namen het geheel over in het kwartaalschrift over van de grotten van Lourdes Onzen 
Heertje 2014.
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Als pastoor van Westouter is hij bekend voor zijn doortastend management…. 
Het vervoer van keistenen van de Catsberg naar de Rodeberg was waarlijk een
reuzenwerk. De wielen van hun karren waren dikwijls tot over de as in ’t slijk 
en “de klijtte”.

De zeven statiën van O.-L.--Vrouw van de zeven smarten.

Na het plaatsen van beelden van O.-L.-Vrouw en Bernadette wilde E. H. 
NOLLET de zeven statiën op te richten. Het beeld van O. L. Vrouw van de 
zeven weeën werd in de grot gesteld en Eerw. Heer SNICK, toen onderpastoor 
te Westouter, vertelt dat hij voor het model van de Kapelletjes ging zien naar 
Werken. Twee stenen van de vierde en de vijfde statie, zeggen nog waar Eerw.
Heer NOLLET ging kloppen om hulp om zijn plan te kunnen ten uitvoer te 
brengen. Hij was onderpastoor geweest te Izegem en daar kende hij de 
kasteelbewoner van Izegem. Op de vierde statie staat: AD AETERNAM 
MEMORIAM NOBILIS BARONISSAE MARIAE GILLES de PELICHY. Op de vijfde 
statie staat: AD AETERNAM MEMORIAM BARONIS LUDOVICI GIELLES de 
PELICHY. De afbeeldingen werden later overschilderd door een Westouternaar,
leerling van de schilderschool van Antwerpen, Theophiel DEWITTE. De ijzeren 
afsluiting, die er nog staat in de grot, alsook de ijzeren afsluiting van de 
ingang, zijn gemaakt en gezet geweest door de paters Trappisten van West-
Vleteren en de gekende broeder Lucas. 

E. H. NOLLET en zijn relaties

De grot werd ingehuldigd vroeger dan het Christus beeld. Het was op een 
vrijdag, de 30 juli 1875 dat ze gewijd werd. Mgr. FAICT, bisschop van Brugge 
had de abdij van Sint-Sixtus bezocht in 1875. Hij was de paters gaan groeten 
aan tafel terwijl ze bezig waren aan hun rijstpap, en hij bevool aan Vader Abt, 
hun een gunst te verlenen, een congé, zo groot mogelijk. Korte tijd nadien 
moest Eerw. Heer GHILLEBAERT, pastoor van West-Vleteren naar Brugge. Bij 
het vertrekken vroeg hij aan Vader Abt of deze geen boodschappen had voor 
het bisdom. Vader Alberic had dikwijls beloofd aan Eerw. Heer NOLLET, zijn 
gewezen onderpastoor en biechtvader, te Izegem, hem eens te gaan 
bezoeken. Zo kwam het dat hij door Eerw. Heer GHILLEBAERT aan Mgr. deed 
vragen om met al de paters in bedevaart te mogen gaan naar de Rodeberg. 
Mgr. stond toe, zeggende nochtans, zoals het pater Alberic, gewezen Abt, 
onlangs vertelde, est aliquid novem in traductum – m.a.w. dat is iets 
uitzonderlijk, iets nieuws, dus voor eene keer. Uit Brugge zond Eerw. Heer 
GHILLEBAERT naar Sint-Sixtus een draadmare (alias: een telefoontje): alles is 
wel!10

10  Aangezien het Trappistenklooster van Westvleteren een slotklooster was waren ze niet toegelaten – tenzij bij grote 
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uizondering uitzondering – het klooster te verlaten.
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De komst van de paters van Sint Sixtus staat in de annalen vermeld.

’s Anderendaags, 31 juli 1875, zag men te Westouter onder ’t geluid der 
klokken, twee grote rijtuigen aankomen, met vier paarden bespannen. 
Vierentwintig paters en broeders stapten af, en geheel de parochie was te 
been.

Vader Alberic las de gebeden der wijding volgens het rituale, Hoofdstuk. XXVII 
ut bi sanctissimum Missae sacrificium celebrari posit – Opdat men daar ook de 
eucharistie zou mogen vieren.

’s Anderendaags was het de beurt aan de andere helft der kloosterlingen, 
zevenentwintig in getal. En alleen, zei Eerw. Heer DE SNICK, de Prior, een 
ascetisch oude man, die in dertig jaar niet gesproken had, bleef thuis. De 
plechtigheid was bijna dezelfde als de eerste dag, uitgenomen dat Vader Abt 
nu niet erbij was.

Exclusiviteit

Eerw. Heer IDE11, gewezen pastoor te Westouter, hierover ondervraagd per 
brief, antwoordde de 13 (?) 1912, dat Eerw. Heer NOLLET door vader Alberic 
het persoonlijk recht gekregen had van Rome, enige keren per jaar te mogen 
mis doen in de kapel. Eerw. Heer DE SNICK voegde hierbij dat dit alzo 
toegestaan was. Celebrandi missam aliquoties per annum. Als Eerw. Heer 
NOLLET in 1882 zijn ontslag gaf, was hij in de overtuiging dat Mgr. FAICT zijn 
privilege zou uitbreiden, en dat hij in zijn oude dag daar alle dagen zou mogen 
de heilige mis doen. Eerw. Heer Ide, opvolger van Eerw. Heer NOLLET, zegt 
dat hij op verzoek van zijn voorzaat, Z. H. de bisschop is gaan spreken naar 
Brugge om deze gunst te bekomen en dat Mgr. hem antwoordde dat hij het 
niet raadzaam vond dit voorrecht toe te staan. Dat is de reden waarvoor Eerw.
Heer NOLLET het kapelhuis was gaan bewonen in 1882, en te Loker een huis 
pachtte, teneinde daar ’s morgens bij de kerk te zijn om mis te lezen. 
Meermaals luimig hoorden wij hem zeggen: mijn adres is te Loker bij nachte 
op de plaatse en te Westouter bij dage op de berg.

De Lourdesgrot op de Rodeberg–Westouter in ere hersteld.

11 Sint-Eloois-Vijve, 28 november 1839 - Moorsele, 17 februari 1917. O.a. Onderpastoor Sint Jan, Poperinge.
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Deze grot is in ere hersteld door Greet SIX, die samen met haar man Dieter 
GOENS die eigenaar geworden is van de grot en het kapelhuis. Hij weet te 
vertellen dat Pastoor NOLLET, een ondernemende geestelijke bezield door een 
Mariale devotie, trok als één van de eersten uit Vlaanderen op bedevaart naar 
het toen verre Lourdes. Bij zijn terugkeer droomde hij van een dergelijke grot 
op de Rodeberg, gemaakt uit natuursteen van de berg zelf. De grot werd 
gebouwd door Jan SCHEERKOUSE, metser-aannemer van de Catsberg. Ze 
werd in de zomer 1875 als bedevaartsgrot ingewijd. E. H. Nollet was dan al 

een tijdje in Westouter. De abt van de Westvleterse Trappistenabdij las er de 
eerste mis voor. In 1877 bouwde pastoor NOLLET een huisje bij de grot, als 
woonst voor de dame die er kaarsen en godsvruchtige voorwerpen verkocht. 
Eind negentiende eeuw was er ook een kantwerkschool.

De huidige bewoners van het huisje bij de grot: Greet Six en kinderen.
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Kapel?

We zagen in de archieven dat de kinderen die in Sint Michiels verbleven voor 
de schenkers naar de mis - opgedragen voor de schenker naar de Sint 
Bertinuskerk moesten. Dat is wellicht een bewijs dat de kapel van E. H. 
NOLLET niet onmiddellijk als locatie voor de openbare eredienst 
functioneerde12.

Louis NOLLET is niet lang onderpastoor in de Sint Bertinus parochie.
Als kapelaan was hij zeker de begeleider van de Congregatie omdat zijn naam 
is genoteerd als bouwer van die congreganistenkapel.

Hij was ook zeker een fervente vereerder van Onze Lieve Vrouw. Dat leiden we
ook af uit de bovenstaande getuigenissen rond wat er in Westouter gebeurde.

12 Arme knechtjesSchool: Sint Vincentiusgesticht? In SAPpig 2011 kan je uit het testament 
van de schenking ten voordele van de stichting duidelijk opmaken dat de beide kerken van 
Sint Bertinus en de Onze Lieve vrouwkerk de eredienst verzorgden voor de instelling en dat
ze zelf op dat moment geen eigen kapel hadden. Ook in het kloosterreglement werd de 
Onze Lieve Vrouwekerk vermeld als cultusplaats voor de kloosterlingen. Althans voor de 
kapel van VAN WTENBERGHE.
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De congregaties 
waren zeer actief 
overal maar ook in 
Poperinge.

Congregatie voor de 
jongedochters

De congreganisten 
waren de vrome 
dames die frequent 
de geestelijke 
oefeningen 
bijwoonden, retraites 
en bezinning op 
gepaste tijdstippen 
volgden. Wegtrekken 
van de officiële 
cultusplaatsen was 
tegen de strikt 
kerkelijke gebruiken. 
Een van de functies 
van de liturgische 
plechtigheden was 
getuigenis voor de 
mede parochianen en
de zondagsplicht met 
verplichte eredienst 
hoorde lijfelijk in de 
parochiekerk gevierd 
te zijn12.

De kapelaan werd 
aangeduid voor de 
verenigingen met 
katholieke actie of 

religieuze begeleiding. In Poperinge kende men congreganisten13 in de drie 

13  Het modernere woord congreganisten is nu meer gebruikt door de evangelische 
gemeenten (Bond van de vrije evangelische gemeenten). Congreganisten is door hen 
gedefinieerd met de nadruk op: De geloofsgemeenschap centraal. In de term 
‘congregationalisme’ zit het woord ‘congregatie’ of ‘gemeente’. Congregationalisme 
betekent dat in de organisatie van een kerkgenootschap de plaatselijke gemeente centraal 
staat. In de praktijk betekent dat een platte organisatiestructuur zonder bestuurlijke 
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parochies. Ze stonden doorgaans onder het patroonschap van de Onbevlekte 
Moeder-Maagd.

Dat de volle titel – Moeder van God en Maagd – niet op de steen staat heeft 
wellicht te maken met het jaardicht. Een jaardicht of chronogram bestaat uit 
één of meer versregels, of een korte spreuk, waarin de letters M, D, C, L, X, U,
V, W, I en Y als Romeinse cijfers beschouwd, bij samentelling een bepaald 
jaartal geven (synoniem: chronogram, jaartalvers, getalvers, tijdvers, 

carnacioen). Alle letters die in de tekst voorkomen, die een Romeins cijfer 
voorstellen, moeten gebruikt worden. Meestal staan zij als hoofdletters of 
groter afgebeeld, soms ook in een andere kleur. Strikt genomen moet de tekst 
in het Latijn gesteld zijn, in elk woord van de tekst moet minstens één 
Romeins cijfer voorkomen en de letter U moet als V geschreven worden. De 
letter W geldt als dubbel V; Y als dubbel I.

hiërarchie. De plaatselijke gemeente is autonoom. De gemeenten van de Bond VEG zijn 
autonoom. Dat wil zeggen dat er geen kerkelijk orgaan als een synode of een bisdom 
boven de gemeenten staat dat kan verordonneren wat zo’n gemeente moet doen of 
geloven. Er zijn wel regionale bijeenkomsten en een landelijke bondsvergadering met 
vertegenwoordigers van de gemeenten. Maar die vergaderingen zijn vooral bedoeld om 
elkaar als gemeenten toe te rusten, om bepaalde gezamenlijke garanties te scheppen 
waardoor het gemeentewerk in alle vrijheid kan plaatsvinden (bijv. rond financiële 
zekerheid en pastorale veiligheid) en om samen sterk te staan in wat je als afzonderlijke 
gemeente niet kunt realiseren (zending, diaconaat, theologische opleiding en vorming, 
oecumene).
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Van de Moeder Gods waren er bij drukkers  heel wat modellen verspreid en 
niet zo gedifferentieerd.
Het moederschap van Maria werd ook onderlijnd door de vaak voorkomende 
spreuk Monstra te esse matrem: Toon dat Gij mijn moeder zijt.. De moeder die
de zuiverheid veilig houdt via de band met Haar Zoon. 

Monstra Te esse matrem: toon dat Gij mijn moeder zijt.

De Mariacogreganisten bestonden blijkbaar nog – aangepast –  honderd jaar 
na E. H. NOLLET.
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We kennen de medaille waar vaak de naam of de voornaam van de toegewijde
jonge dame is in gegrift en de Latijnse zin Monstra te esse Matrem herinnert 
aan het lidmaatschap van het congreganisme.

e zouden spontaan denken op aangesloten zijn tot een religieuze congregatie. 
Dit is niet zo. We vonden bij een Franse historicus een verwijzing.

En Flandres, pourtant, deux considérations importent peut-être davantage: l’anti-
communisme de combat des moines ligueurs de l’école congréganiste et des vicaires de 

la paroisse intolérante14.

Honderd jaar later zitten die dorpsherders nog een deel vast in de katholieke 
actiestroming en allicht medio XIXde eeuw was dit ook het vaarwater. E. H. 
Nollet studeerde in Leuven en zal dus de voedingsbodem op zijn onafhankelijke
manier gekend hebben.
Honderd jaar later zitten die dorpsherders nog een deel vast in de katholieke 
actiestroming en allicht medio XIXde eeuw was dit ook het vaarwater. E. H. 
Nollet studeerde in Leuven en zal dus de voedingsbodem op zijn onafhankelijke
manier gekend hebben.

Het fenomeen van de congregtionisten was ruim verspreid. Er bestonden in die
tijd vrijwel  in alle parochies met onderpastoors Maria Congregaties. In de O.-
L.-Vrouw parochie waren er én voor de oudere jonge dochters en voor de 
jongere. Aangezien Leonard NOLLET al vertrekt in 1860 naar Westouter waar 
hij de grot van Lourdes op Rodeberg nogal wat allure geeft is er weinig bekend
van de Sint Bertinus parochie. Van de Maria Congregatie - de congreganisten -
van de Paulientjes is meer bekend via het handboek van 1907: de liber 
memorialis te lezen op arch-poperinge.be.  De kapel waar het om gaat zal niet 
als officiële cultus kapel hebben gefungeerd en is niet verbonden met het Sint  
 Michiels zoals we boven probeerden te achterhalen15.De kapel 

14 Pol Vandromme  , Belgique - La descente au tombeau, 2008
15 De kapel die later aan het Sint Michielscomplex is verbonden werd in 1982 afgebroken 

(tekst uit Kunstkring hoppeland SAPpig) In 1904 kwam dan de schenking van het legaat 
VANWTBERGHE. Totnogtoe bezat het St.-Michielsgesticht nog geen kapel. Zusters, 
ouderlingen en we zen moesten in de parochiekerk eucharistie vieren en dit bleek niet 
alleen tijdverlies te zijn voor de drukke bezigheden van de zusters, doch ook een 
onmogelijkheid, voor veel oudjes, die niet meer uit het logement weg konden. In SAPpig 
digitaal kan je het nalezen. Leopold II gaf 31 maart 1904 1e algemeen bestuur, 3de sectie, 
nr 24899b de toelating aan Edmond VAN WTBERGHE, koopman, secretaris van de 
burgerlijke godshuizen een som van 12.500 frank om de kapel te bouwen. De afbraak van 
de kapel in 1982 is niet vanzelfsprekend. Het standpunt van de Kunstacademie, van de CVP
jongeren (Paul DE VLOO), van een werkgroep, van de VU, Philippe DERYNCK, Guido 
HAERYNCK en de kultuurraad onder vertegenwoordiging van Roger DERAEDT en Gabriël 
DEWANCKER worden in de pre-verkiezingsstijl en met de versie van toch wat gekleurde 
rapportering door Het Wekelijks Nieuws van 11 juni 1982 bij het publiek gebracht. Wijlen 
Rik SOHIER signaleerde toen al hoe dikwijls wordt dit dossier nog boven gehaald. Het is nu 
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VANWTENBERGHE heeft er geen tachtig jaar gestaan.

Situering van de kapel

De Ferrariskaart toont ons een onbebouwd gebied. Via de strook zonder 
bebouwing was er rechtstreeks verbinding met de Onze Lieve Vrouwekerk.
Kerkelijk zal de Sint Bertinusparochie misschien nog deze huizen onder hun 
gebied gerekend hebben. De congreganisten van Onze Lieve Vrouw 
vergaderden in de Paulientjes binnen de stad.

Medio XIXde eeuw is de Peperstraat volgebouwd.

Voorlopig zijn we in de archieven van de dekenij nog niet verder gaan 
opzoeken. Het is duidelijk dat E; H. Nollet zich in Westouter beter thuis heeft 
gevoeld dan in Poperinge. Was hij bevrijd van de controle van de dekenij? Was
hij niet gesteund in zijn pastorale opvattingen? Medewerking van de 
congreganisten zal hij wel hebben gehad aangezien hij blijkbaar voor de 
mogelijkheid had gezorgd voor het gebruik van de kapel… Dat zijn allemaal 
vragen die niet onmiddellijk op te lossen zijn gezien de beperkte bronnen.

al de 536ste keer.
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