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De Suzannieten van Poperinge

Een vinnige godsdienstige sekte

Medio XIXde eeuw

Rond het jaar 1855 dook er te Poperinge plots een kleine maar vinnige godsdienstige sekte op1. We
halen de zin uit het grondige artikel dat we konden nalezen in de gonzende Biekorf. De korte 
omschrijving en de geïrriteerde bedrijvigheid tot op bisschoppelijk niveau zette ons aan om even 
verder uit te zoeken. We moeten de lezer bekennen dat de grondstof van het artikel voor het 
grootste deel voorgekauwd was in de notities van deken GELDOF in het geciteerde artikel.
Wat ons dan toch boeide was de kern van  het verhaal. Wat boeide deze geëxalteerde vrouwen en 
wat ergerde de kerkvoogd om de hoogste rangen te benaderen?

Religieuze genootschappen

Veelal gaat het in religieuze genootschappen over een Heilige, een charismatische figuur die tot de 
eer van de altaren werd verheven. Bewonderaars scharen zich achter een stroming in de 
spiritualiteit van het moment of geraken van de grond om wereldwijd te floreren2 omwille van een 
charismatisch figuur. Sommige eminente heren of dames konden in eigen persoon naam geven aan 
gemeenschappen zo gaf Franciscus  als authentiek figuur – zijn naam aan het Franciscaanse model. 
Gods Geest waait waar Hij wil. Dat zal de reden zijn.
Andere namen kwamen op het podium via tonnen kathedralenmortel – de mammon - de  theologie 
voor en na Trente maakte veel mogelijk. We maken hier niet het proces. De fondsen die voor deze 
kathedralen of religieuze genootschappen werden bijeengebracht kwamen niet alleen van de 
onnozele3 armen… 
En de onderliggende visies waren niet altijd plat materialistisch4. De superrijken – eigentijds 
flikkerlicht – spijzigden zeker ook de religieuze beleving5.
De paters, de typische bedelorden hadden hun leveranciers bij de vele voeding producerende 
landbouwers waar ze hun staties (bedelbeurten) naar hadden afgesproken met de concurrenten6. De 
materie is in dat opzicht complex. Religieuze gemeenschappen vulden hun gelofte van 

1 Biekorf. Jaargang 65 (1964), blz. 148-150, De suzannieten te Poperinge, Jeroom Geldof.
2 Zo had het gekund dat bv Mère Marie Mathieu Deleloë die met haar mystieke Hartenruil voor Margareta Maria 

Alacoque een eigen religieuze orde in het leven zou geroepen hebben en ook heilig zou verklaard zijn. Hun fondsen
gingen echter niet naar kathedralen maar naar het onderwijs. De orde van de gereformeerde Benedictinessen hield 
stand tot onlangs de laatste zuster stierf. Behoudens een beeld van De Gheus aan de muur in de Boeschepestraat 
kwam het niet verder (zie ons kwartaalschrift 2020/1+2)..

3 We gebruiken hier het ambigue woord onnozel uit het Middelnederlands.
4 Je kan moeilijk de Jezuïeten als plat materialistisch etiketteren. De spirituele en intellectuele capaciteit dokterde 

retraite agendae uit die zochten naar contra-reformatorische hoogstandjes in de spiritualiteit en zeker voor hun 
eigen behoud geen windeieren hebben bezorgd.

5 In de toplaag zaten overal mensen die geld over hadden voor de in hun optie beschouwde religieuze behoeften. Zo 
was bij de familie D'UDEKEM D'ACOZ en voorouders ook zoveel aandacht voor het altaar dat er een reliek van de
Heilige Julio werd aangeschaft op de huwelijksreis in Rome om een altaar van de canoniek vereiste reliek te 
voorzien in de private kapel. 
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gehoorzaamheid, kuisheid en armoede op alle soorten van manieren in. 
En zoals we het hier in vogelvlucht overzien in deze inleiding is het vooral zeer summier. Iedere 
vogel zingt zoals hij gebekt is en iedere tijd heeft zijn eigen aanpak. Het religieuze fenomeen dat 
Suzannieten noemt is niet in dit schema in te passen. We kunnen met deze fiches geen label kleven.
Er ontbreken teveel constituerende elementen, er zijn daarbij voor het onderzoek niet genoeg 
brongegevens.

Wat willen we eigenlijk in het verhaal verduidelijken,

We kunnen  ons inbeelden dat er mensen zijn die geïnteresseerd zijn te weten wie die mensen 
waren? Uit welke hoek of uit welke maatschappelijke rang de keuze kwam?  Wie er nu nog van als 
nakomeling of familie leeft?
Gezien onze tijdsgeest zullen er weinige zijn die echt willen weten wat hun religieuze keuze was?
Deze concrete en voor ons marginalia nemen we wel mee. Maar we zouden graag wat dieper 
ingaan op de religieuze context...
Als het algemeen probleem al zo complex is dan zal hier de zoektocht afhangen van wat de 
bronnen ervan vertellen.
Het is ook zo dat de studie enkel grondig kan als de bronnen voldoende gegevens inhouden die 
kunnen ontleed worden.
We kunnen ervan uitgaan dat de Heer deken iets van de officiële theologie af weet, maar hoe nauw 
was het contact en hoe werden de elementen overgebracht en/of geobjectiveerd. Waren er 
contrasterende bevindingen? Hoe gecontroleerd waren de bronnen waarop de verschillende 
actanten zich hebben gebaseerd?
 

Deken Jeroom GELDOF, deken van Poperinge 1952-1967.

What’s a name?

 De Suzannieten is blijkbaar als naam genomen door de
volgelingen of door de deken Geldof en is afgeleid van de
stichteres, de weduwe Suzanna LIEFOOGHE-
VANDROMME. De tekst van de deken schrijft dat de sekte
in de streek weldra de naam van Suzannieten ontving. Deze
vaststelling laat vermoeden dat het fenomeen bekend was en
we hebben de zekerheid dat door de dekenale overheid het
fenomeen achteraf als sekte is genoteerd in de officiële
kerkelijk geschiedenis.

De visionaire stichteres wist een jonge man voor haar sekte
te winnen, nl. Justin VERHILLE, en in hem zag zij de
toekomstige priester van de groep. Justin was te Poperinge
geboren; hij was tweelingbroer7 van de ziekelijke Charles

6 Toen we de zoektocht rond de geschiedenis van de Latijnse school in Poperinge zagen we hoe Recoletten en 
Augustijnen in onze streek hun bedeltochten organiseerden. Hoe ze hun cliënten die ze hadden bij de 
landbouwbevolking om aan voedsel te geraken onder mekaar verdeelden jaar per jaar, om hun gelofte van armoede 
waar te maken en de opdracht als orde én de studenten te voorzien én eventueel van de rijke tafel te delen met de 
armere stadsgenoten.

7 Blijkt foutief. Zo schreef het Deken GELDOF in zijn artikel en ook in Odis is het zo vermeld. Odis verbeterd. Hij 
was broer geen tweelingbroer van Carolus VERHILLE (Zoon van Franciscus, koopman en Maria-Theresia 
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Louis VERHILLE, geboren in 1828, priester gewijd te Brugge in 1853 en achtereenvolgens 
onderpastoor te Veurne en te Rumbeke, en pastoor te Houthulst en te Heule-Watermolen, waar hij 
in 1892 stierf.

Uit deze gegevens behouden we twee vaststellingen.

Reguliere gemeenschappen

Over een kloostergemeenschap bisschoppelijk of Rooms gaat het niet. Bisschoppelijke 
congregaties te Poperinge kennen we wel. Die hadden hun in het bisdom vastgelegde regels nl. de 
Paulientjes- buiten- en de Paulientjes-binnen de muren. Ze hadden allebei hun priester die hen 
ondersteunden Pastoor Carolus VERHELST8 en E. H. Bruno VAN MERRIS9.

Deze reguliere gemeenschappen hadden controle en standregels. De visitaties van ordegenoten, 
gekozen door het bisdom of Rome gevolmachtigde priesters of gelijkgestemde orden zorgden 
ervoor dat de regel van de gemeenschap werd onderhouden, gecontroleerd en/of gehandhaafd. We 
gaan hier niet in op hoe de kapittels en tucht in die kleine gemeenschappen functioneerden. Dat is 
buiten ons project. Maar dit element is wel wat het verschil maakt met wat bij de Suzannieten niet 
wordt vermeld en allicht niet bestond althans niet in die bisdom gerelateerde vorm.
Er waren nog andere groepen die buiten de kloostergemeenschappen functioneerden in het verleden
in Poperinge zo is er onlangs ook nog opgezocht rond Pastoor Louis NOLLET10 en zijn Maria 

BAILLION. 21.05.1853: priesterwijding te Brugge. 05.04.1854: onderpastoor te Veurne, Sint-Niklaaskerk. 
21.04.1858: onderpastoor te Rumbeke, Sint-Pieters- en Pauwelskerk. 17.09.1873: pastoor te Houthulst, Sint-
Janskerk. Hij neemt ontslag op 5 april 1877. 1879: proost te Heule-Watermolen, Sint-Godelievekerk. Er overleden 
als proost. + 25 januari 1892.

8 Pastoor Carolus VERHELST °Dadizele, 31 december  1758 – Moorslede, 21 januari 1838. 
9 E. H. Bruno VAN MERRIS °Bailleul, 17 februari 1787 – Brugge, 28 mei 1859. 
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congreganisten. Die hadden blijkbaar iets als een tempel – groot woord – in Poperinge.
Nog een andere vorm waren de Vlaamse christelijke vrouwen, die ook onder leiding bijeenkomsten
hadden. Hier was geen vaste priester aan verbonden, maar de vormingen die ze volgden werden 
door priesters als onderricht gegeven11.

Het ontbrak niet aan religieuze samenkomsten en het bovenstaande vouwblad is een van de laatste herfstblaadjes van het fenomeen
met duidelijke taal. Geen enkele verwijzing hier naar Poperingse oorsprong. Dit was wel het patroon van de congreganisten  – waar

de groep van E. H. Louis NOLLET  en de Paulientjes-binnen-de-muren – waren gemodelleerd..

Deze religieuze gemeenschappen noemden zich katholiek, lieten zich door een seculiere priester 
begeleiden en volgden het katholieke actie patroon. In hun propaganda en boodschap naar de 

10 E. H. Louis NOLLET °Geluwe, 7 november 1809 – + Loker, 10 april 1889
11 Augusta DEPUYDT hield hun dagboek bij. In het SAP bevindt zich haar dagboek dat grotendeels de 

samenvattingen van de sociale leer en de geschiedenis van de katholieke leer resumeert overgebracht door 
professoren uit het college. Ze hadden hun gebed dat hun Vlaams zijn niet loochende. Hun zelfstandige werking 
was uitgesproken  en typisch geschiedkundig en Vlaams. Augusta DEPUYDT was de dochter van Henri 
DEPUYDT (verwant met de stichter van Barco) en Elisabeth SANSEN (dochter van Valere SANSEN, zie nummer 
HWN-9790). Ze baatte een winkel uit in de Gasthuisstraat nummer 26. Ze was onder meer lid van het Comité van 
de processie van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan, voorzitster van de Christen Vrouwenbond, medeoprichter van de 
Missiebond en van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en Oorlogsslachtoffers. Auguste DEPUYDT stierf bij 
een verkeersongeval. BE SAP PA/HWN/FAM/FAM 4/P.B./9663TitelVerslagboek van de 'Studiekring Klimmende 
Hommelranke'. 
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buitenwereld afficheerden ze de trouw aan de Heilige Kerk. Beide congregaties (s.l.) waren 
expliciet Maria vereerders.

Voor zover we konden achterhalen waren deze conventen en samenkomsten volledige ingekaderd 
in de K.A.--ideeën van die periode. Er werd in die latere periode dan waar we het over de 
Suzannieten hebben stipt naar uitgezien of de gelovigen actief aan Katholieke actie deden. Al 
werden er geen handhavingsacties genoteerd in de beide genoemde gemeenschappen.
De term sekte die in onze studie wordt gebruikt heeft ook niet met dit element van kerkelijke 
discipline te maken. Deken GELDOF leefde wel in de periode van de accentuering van de 
Katholieke actie en het idee dat voor zijn tijd in 1922 werd gepromoot Ubi Arcano Dei Consilio, de
eerste encycliek van Pius XI (1922-1939)12.
Maar we vonden geen aanwijzing dat hij het woord sekte gebruikt omdat de Suzannieten zich 
daarin zouden bezondigd hebben.

 De Katholieke Actie (nu met hoofdletters) moest een nieuwe organisatie zijn waarin gelovigen het 
apostolaat (geloofsverkondiging) zouden beoefenen onder leiding van de bisschoppen als 
aanvulling op de bestaande zielzorg. Organisaties die al (gedeeltelijk) op het gebied van de zielzorg
actief waren moesten in de KA worden geïntegreerd. Deze klerikale centralisatie moest worden 
doorgevoerd omdat de bisschoppen animerend, regelend en disciplinerend konden optreden. De 
religieuze legitimatie voor de Katholieke Actie werd gevormd door het beeld van de Kerk als 

12 Deze paus uitte hierin zijn bezorgdheid uit over de slechte situatie in de wereld na de Eerste Wereldoorlog (onder 
andere de zedenverwildering) en riep hij vooral de bisschoppen op het katholieke gedachtegoed te herstellen in de 
individuele mens, het gezin en de maatschappij, waarbij hij een speciale rol zag voor organisaties op het gebied van
de verhouding tussen Kerk en gezin en de jeugd
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Mystiek Lichaam van Christus, waarvan iedere gelovige organisch deel uitmaakt.
We kunnen uitsluiten dat het bijna honderd jaar ervoor om dit item was dat de Suzannieten werden 
verdacht. Suzanne wou een priester als geestelijk begeleider. Daar lag het kalf niet gebonden. Ook 
deken GELDOF hield in dit historisch artikel geen rekening met de gevoelige punten van zijn 
periode.

Uit het bisschoppelijk archief en de brieven rond de figuur van Justinus VERHILLE deze subtiele beschrijving van hoe
gevaarlijk J. V. is (09.1856 BAB Brief aan Mgr. FIORAMONTI secretaris van Pius IX.)

De protagonist

Het conflict is in onze bronnen gefocust op de figuur van een priesterstudent Justin VERHILLE. 
De gouden jaren van de toestroom aan kandidaat-priesters waren inderdaad gunstig om kritisch te 
zijn. Er waren kandidaten genoeg. Het blijkt uit de voor handen zijnde bronnen dat er zelfs 
preselectie was. De colleges waren tot in de jaren’50 nog leveranciers van seminaristen. Het klein 
seminarie in Roeselare nam daarin medio XIXde eeuw zeker het voortouw. De officieel genoteerde 
reden om Justin te weigeren is zeer specifiek. De doorn –  waar we niet zo vertrouwd mee zijn en 
waar we van alles kunnen onder veronderstellen – is het piëtisme van Justin en zijn getalenteerde 
veinzerij? Het woord piëtisme valt niet in het document hierboven dat gericht werd naar Mgr. DE 
NECKER door Mgr. MALOU om de wijding in Rome te verhinderen. Er wordt geen leerstellige 
basis aangebracht dat op een sekte zou wijzen en er zijn vage aanduidingen rond een niet 
getolereerde opvatting over de christelijke volmaaktheid – critiquant la clergé et l’accusent de ne 
pas comprendre la perfection chrétiennne, etc… .

Primo wat zit hier achter? Secundo wat betekent het op dit moment? Tertio wat ziet er de deken in 
en wat ziet er de bisschop in… Hier zijn blijkbaar nog al wat mensen  – ervaringsdeskundigen? – in
gemoeid die – veronderstellen we – weten waarover ze het hebben.

De professor aan het klein seminarie was de latere bisschop FAICT. Als peritus zat hij later in het 
Eerste Vaticaans Concilie. De briefwisseling is in het bisdom geboekt. Omdat het over een leerling 
gaat die hij als priester in het college wegstuurde zal hij op de hoogte geweest zijn van wat er van 
deze persona non-grata gemeld was in de briefwisseling. Hij kende het probleem in oorsprong, en 
cours de route, zal hij met de gang van zaken akkoord geweest zijn. Indien er een concrete ketterij 
mee gemoeid was dan zou de peritus met een meer duidelijke aantijging hebben gereageerd. Deze 
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brief was immers tweede poging omdat Mgr. DE NECKERE blijkbaar in Rome niet reageerde.

Personalia

Justinus Verhille

Justin zelf had vijf humaniora klassen gevolgd in het St.-Stanislascollege te Poperinge. In 1852 trok
hij naar het Klein Seminarie te Roeselare om de retorica te voltooien en daarna in het Seminarie 
binnen te treden. Hij werd echter in de loop van dit schooljaar door superior FAICT13 om zijn 
huichelachtigheid doorgestuurd. Daar hij echter toch priester wilde worden, trok hij in 1853 naar 
het bisdom Cambrai, deed zijn laatste jaar van de  humaniora in Tourcoing en trad binnen in het 
Seminarie van Cambrai. Superior FAICT hield niet op met protesteren bij de bisschop van 
Cambrai, die VERHILLE tenslotte doorstuurde. Tot zover de gegevens van Biekorf.

In Odis zien we dat Justinus (° Poperinge 13/09/1831) de broer van E. H. Carolus Ludovicus 
VERHILLE14  zou zijn. Er komt een correctie. Hij is geen tweelingbroer van Carolus. We vinden in
het gezin van Franciscus VERHILLE in Poperinge in het stadsarchief wel nog een oudere broer 
van Carolus Ludovicus Cornelius die geboren is 26 juni 1928 en een andere eveneens oudere broer 

13 E. H. Joannes FAICT Leffinge, 22 mei 1813 – Brugge, 4 januari 1894. – 1853 wordt hij erekanunnik in Brugge. 
Later de bisschop die in het eerste Vaticaanse Concilie zetelde.

14 Carolus VERHILLE Poperinge Poperinge, 24 juni 1828 – Heule-Watermolen, 25 januari 1892 Zoon van 
Franciscus, koopman en Maria-Theresia Baillion. 21.05.1853: priesterwijding te Brugge. 05.04.1854: onderpastoor 
te Veurne, Sint-Niklaaskerk. 21.04.1858: onderpastoor te Rumbeke, Sint-Pieters- en Pauwelskerk. 17.09.1873: 
pastoor te Houthulst, Sint-Janskerk. Hij neemt ontslag op 5 april 1877.1879: proost te Heule-Watermolen, Sint-
Godelievekerk. Er overleden als proost.
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Augustinus Carolus Henricus15, waarover verder.

Zijn drie jaar oudere broer Carolus wordt gewijd in 1854. Of hij zich zijn broer aantrekt dat weten 
we wel niet. Justinus is wel in die jaren in contact met de Suzannieten die hem willen steunen in 
zijn roeping. In 1855 is Justin nog een echelon hoger aan het aankloppen. Hij probeert het te Rome 
bij de Redemptoristen waar zijn piëtisme voor goede munt werd aangenomen aldus de bewaarde 
briefwisseling  bij zijn antagonisten. Dat zijn de bedenkingen van deken GELDOF16. Hij ontving er
de kleine wijdingen, maar Mgr. MALOU17 kwam op het hoogste kerkelijk niveau tussen. In 1856 
werd Justinus VERHILLE dan ook te Rome weggestuurd18.

26/09/1856 enkele zinnen uit de brief die naar Rome ging naar de EEPP. Recoletten. motifs graves. De
geschiedenis is begonnen in de middelbare studententijd in Roeselare klein seminarie onder Faict..

Begin januari 1857 kwam Justin VERHILLE naar Brugge om Mgr. MALOU te spreken en hij 
beloofde de goede raad van de bisschop te volgen, ofschoon hij zijn sympathieën voor de 
Poperingse sekte niet had prijsgegeven19. In een van de brieven lezen we ook dat hij in Reningelst 
in soutane rondliep. Hij was dus wel persoonlijk van zijn roeping en functionaliteit overtuigd.

Het bisdom Brugge was ervan overtuigd dat Justin zich als een heilige zou presenteren en dat was 
hij volgens hen zeker niet. Hij is maître passé dans l’art de feindre. En op de feestdagen t(em)pore 
feriarum durfde hij te choqueren met zijn negatief gedraag.
Naar Cambrai ging een stevige tussenkomst plusquam negativam testimonium.

15 Auguste Charles Henri ° Poperinge 16 devember 1824.
16 E. H. Jeroom GELDOF – 21.01.1952: pastoor-deken te Poperinge, Sint-Bertenskerk – Bijna honderd jaar later. 

Ontslagnemend 1967.
17 Mgr. Joannes Baptist MALOU werd op 11 december 1848 tot bisschop van Brugge benoemd en werd op 1 mei 

1849 tot bisschop gewijd. Hij bleef dit tot aan zijn dood in 1864. Zijn bisschopsleuze luidde 'In cruce salus' (In het 
Kruis ligt heil). In 1854 lag MALOU mee aan de basis van de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria. 

18  B.A.B. (= Bisschoppelijk Archief Brugge; Acta Mgr. MALOU) 1856, 26 sept., p. 329: Lettre à Mgr. Fioramonti, 
secrétaire de S.S. Pie IX. In deze brief wordt het verleden van VERHILLE en de aard van de sekte uitvoerig 
beschreven. Zie ook: B.A.B. Necrologium: Justin VERHILLE met drie brieven van deken J. VERGOTE van 
Poperinge aan Mgr. Malou 1ste brief 26 aug. 1853: vraagt welk getuigschrift hij naar Cambrai moet meegeven; 2de 
brief 26 febr. 1856: laat weten dat VERHILLE te Rome vertoeft; 3de brief 23 dec. 1856: meldt de terugkeer van 
Verhille te Reningelst.

19 B.A.B. 1857, 29 jan., p. 29: Lettre au Père général des Rédemptoristes à Rome.
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Zoals in kerkelijke papieren gebruikelijk: met weinig concrete omschrijving. De kunst van 
het verbergen? Geen veinzerij!?
We kunnen er niet veel uit halen. Zeker niet om de sekte te definiëren. Als het dan om canonieke 
documenten gaat wordt het distinguo tot in de details. De discussie werd – althans in de ons 
bekende bronnen – niet op dat niveau gevoerd.
Verder gaan we er dieper op in. Er zijn geen aanduidingen van ketterij. Het super negatieve  gedrag
van Justin is een gevaar. Men wantrouwde zijn getalenteerde natuurlijk talent en vurige en 
gealterneerde20 (geveinsde maar onbeschreven?) godsvrucht. 

Poperinge

Ondertussen heeft ook de toenmalige deken van Poperinge: Joannes VERGOTE21 duidelijke twijfel
dubiae over zijn roeping vocationis. Er zijn tekenen die de echtheid en de waarde van die roeping 
signo veratione et estimatione maximaal maximae in vraag stellen.

Deken VERGOTE zal nog zijn oproep dringender herhalen als hij duidelijk vernomen heeft dat de 
sekte aangroeit. Er is in deze brieven niet altijd sprake van sekte, maar er is duidelijk een beweging 
in de streek. In Reningelst zijn er op dat moment al drie zuster DESMYTTERE erbij betrokken. En
een wenende vrouw22 uit Westouter wil haar dochter bevrijden uit de handen van het clubje.

Brief 23 december 1956.  J. Vergote, tuus servus, dec (decanus – deken).

20 Overspannen, opgewonden tot zeer opgewonden (zeer subjectief).
21 Joannes VERGOTE Torhout, 15 oktober 1791 – Poperinge, 24 november 1858  Zoon van Jacobus en Anna 

COMPERNOLLE. Hij weigert de benoeming tot bisschop van de la Brue te aanvaarden en wordt naar Wezel 
overgebracht. 09.03.1816: priesterwijding te Gent. 17.03.1816: onderpastoor te Zwevegem, Sint-Amandskerk. 
27.07.1824: pastoor te Zwevegem, Sint-Amandskerk. 05.09.1834: pastoor-deken te Poperinge, Sint-Bertenskerk

22 Lacryma abunda: met tranen overvloedig…..
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Deken VERGOTE23 is
bezorgd voor de invloed in
zijn dekenaat en is door een
bezorgde moeder in de
kerk ad aulum
accessura benaderd.

Het duurde niet lang of
Justin zat opnieuw hals over
kop in het vaarwater  van
vrouw Suzanna LIEFOOGHE of omgekeerd. Suzanne zelf vond veel steun en aanmoediging bij de 
prior van het Trappistenklooster te Westvleteren, nl. pater Dositheus.

Suzanne, “femme exaltée” stichteres van de Suzannieten

Het eerste alarmsignaal kwam op het bisdom reeds in april 1857 vanwege pastoor Joannes 
VANDENWEGHE24 uit Zwevezele, waar de Suzannieten, nl. de stichteres en de hogepriester in spe,
enkele dagen vertoefd hadden met een drietal gewezen broeders uit het Sint-Sixtusklooster (alle 
leden van de Derde Orde van St.-Franciscus25, die Suzanna van Poperinge reeds kenden uit de tijd 
van hun verblijf te Westvleteren) aan de haak hadden kunnen slaan26. Justin had immers zojuist, 
met het geld van Suzanna, te Merendree27, voor de som van 11.000 F, een verlaten buitengoed28 
aangekocht waar de sekte haar eerste stichting zou beginnen in de landelijke Nevelse sfeer.

We weten ondertussen dat de gemeenschap een verdachte groep is voor de bisschoppelijke cluster. 
We weten ook dat de naam verbonden wordt aan een vrouwelijke overste die Suzanna heet. Voor 
die niet zo goed vertrouwd zijn met de Katholieke heiligen. Er is een niet zo’n bekende Heilige 
Suzanna. Ze is in de joods-christelijke bagage bekend als de kuise Suzanna29 uit het Eerste 
Verbond.

Maar daar gaat het hier niet over. Suzanne LIEFOOGHE-VANDROMME is als naam bekend uit 
het artikel van deken E. H. Jozef GELDOF.

23 Joannes VERGOTE Torhout, 15 oktober 1791 – Poperinge, 24 november 1858. Hij kwam in 1834 van Zwevegem. 
24 Joannes VANDENWEGHE Ledegem, 4 december 1801 – Zwevezele, 4 maart 1860 23.12.1850: pastoor te 

Zwevezele, Sint-Aldegondiskerk.Hij overlijdt er in zijn pastorie
25 Deze gegevens komen uit het artikel van Biekorf. De derde orde was toen in reorganisatie – het treft ons - vooral in 

Canada. Deze orde wilde gehuwde en in de wereld levende mannen en vrouwen de regel van Sint Franciscus laten 
beleven – zonder gelofte….  Sint Sixtus zelf was van de orde van Benedictus en koos de strikte Observantie dat is 
de strenge richting. Gaat het hier over uitgetreden paters of begeleide kloosterlingen die een andere communauteit 
(minder streng? Gemeengd?) wilden opstarten.. ? 

26 B.A.B. 1857, 20 april, p.176: Litterae R.D. Pastori in Swevezeele.
27 Merendree is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Deinze. Het dorp ligt in

het zuiden van het Meetjesland, aan de kruising van het Kanaal Gent-Brugge en het Schipdonkkanaal. 
28 Over dit landgoed zie verder gegevens van André BOLLAERT. Met dank.
29 De badende Susanna is het toonbeeld van eerbaarheid uit de Schrift. Volgens de heiligen kalender is haar feestdag 

19 december, haar feestdag. Haar verhaal  behoort tot de deuterocanonieke boeken van het Eerste Verbond. Daniël 
13:1-64 beschrijft de benarde positie waarin een jonge vrouw verkeert. Het verhaal speelt zich af tijdens de 
Babylonische Ballingschap. De rijke jood Joakim is gehuwd met Susanna. Oudere gluurders worden om hun 
onbescheiden blikken gesanctioneerd.. 
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Het neemt al wat tijd om rond de naam te landen. Alles speelt zich inderdaad af meer dan honderd 
jaar geleden. Het was voor deken GELDOF al bijna honderd jaar.
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Voor het ogenblik denken we omwille van de speurtocht rond de naam dat het om Suzanne 
VANDROMME gaat. We vinden een huwelijk Livinus Josephus LIEFOOGHE, paardenmeester 
(veearts), die trouwt met Suzanna Nathalie VANDROMME30. Suzanne is dan 22 en haar vader en 
moeder zijn overleden. Ze is niet het enige kind in het gezin. Livinus Josephus LIEFOOGHE sterft 
15 december 1840 in Reningelst.

De hoofdfiguur is dus oorspronkelijk uit
Reningelst en ze geeft haar naam aan de sekte 
misschien al voor de dood van haar man, maar
zeker erna.
In het artikel van Jozef Geldof gaat ze door als
stichteres. Op een bepaald moment krijgt Justin
de naam van Hogepriester. 
We vullen – langs de zijlijn – aan om het nog
meer dag-allemaal-stijl te geven de 
Hogepriesteres van de Zevekote  Suzanne woonde
heel landelijk aan de Zevekote in Reningelst en
vertrok vandaar in 1863.

Haar man was veearts en sterft vrij vroeg
zesendertig jaar oud. Als weduwe vertrekt31 ze van
Reningelst naar Merendré 14 december 1863.
De brieven naar Merendré in de bisschoppelijke
archieven vermelden 1853. Dat is dus wat vroeger
dan ze uitgeschreven is in Reningelst. 
In de bronnen zien we dat in het zelfde Reningelst
ook drie dames DESMYTTERE zijn genoemd.
Justin Verhille is als hogepriester geciteerd in
Biekorf.

Verspreiding
Over beide bisdommen

Joannes-Baptista MALOU bisschop van Brugge.

Het bisdom Brugge bestond sedert 1834.
Voorheen was er een bisdom Gent-en- Brugge. We nemen hier de meeste gegevens over uit het 
artikel van Biekorf. 
Mgr. MALOU32 schreef onmiddellijk naar prior Dositheus te Westvleteren om uitleg te vragen33, 

30 Suzanne VANDROMME ° Reningelst 29 08 1806, dv. Joseph Ignace en Anne Thérèse Dorothée DEVEY.. 
Huwelijk in Reningelst 21 october 1828.

31 Vertrekt, exacter ze wordt uitgeschreven.
32 Van 31 maart 1849 - 23 maart 1864: Joannes-Baptista MALOU bisschop van Brugge.
33 B.A.B. 1857, 20 april, p. 175, Litterae R.P. Dosithaeo Priori Trappistarum in Westvleteren.

14



De Suzannieten van Poperinge

naar pastoor Jozef VANDENWEGHE te Zwevezele, die aangemaand werd zich met alle macht 
tegen het vertrek van zijn parochianen te verzetten34 en naar Mgr. DELEBECQUE te Gent om hem 
naar behoren in te lichten over de kwaliteit van zijn toekomstige diocesanen te Merendree35.

Joannes-Baptista MALOU bisschop van Brugge.
Hieruit weten we dat er over de grenzen van de huidige provincies uitgedeind wordt.
Kort daarop schreef pater Dositheus een brief aan de Brugse bisschop om de Suzannieten te 
verdedigen. Volgens  hem wilden zij eigenlijk geen sekte stichten, los van het bisschoppelijk gezag.
Zij waren alleen maar van plan te gaan samenwonen en de regel der Derde Orde van Sint 
Franciscus na te leven. VERHILLE is volgens pater Dositheus alle vertrouwen waard, ‘chose qui 
prouve (zo schrijft Mgr. MALOU aan zijn confrater te Gent) que le Prieur est dupe du savoir-faire 
de Justin’36.
Met deze summiere gegevens voelen we de missionaire activiteit van Sint Sixtus. Het was de 
periode waarin ze voortdurend bezig waren met stichtingen zoals we verder illustreren.

In discussie met de prior van Sint Sixtus

Mgr. MALOU liet het echter niet daarbij. Hij besefte dat via de prior van Westvleteren, de 
geestelijke leider 
der sekte, moest 
uitgeschakeld 
worden en daarom 
schreef hij op 23 
mei 1857 naar de 
abt van Sint-Sixtus 
om de ganse 
situatie uiteen te 
doen. Suzanna 
LIEFOOGHE, une 
femme égarée par 
un mysticisme fort 
dangereux, oefent 
kritiek uit op de 
parochie 
geestelijkheid en 
permitteert zich 
leiding te geven in 
de geest van een 
ontspoord 
mysticisme37. Zij 
wil een kleine kerk 
stichten (//sekte – 
hier letterlijk 

34 B.A.B. 1857, 25 april, p. 176: Litterae R.D. VANDENWEGHE pastori in Swevezeele.
35 B.A.B. 1857, 20 april, p. 165, Lettre à Mgr. DELEBECQUE, Evéque de Gand.
36 B.A.B. 1857, 1 mei, p. 181: Lettre à Mgr. l'Evéque de Gand.
37 BAB Acta 1856_330;
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vernoemd) onder de stuwing van Justin VERHILLE. Iemand die zonder roeping probeert priester te
worden. Zijn vroomheid is niet onbesproken. Een dubbele negatie hij sluit geen ondeugden uit…...

Zo heeft zij te Zwevezele verklaard dat het voldoende is ééns per jaar te biecht te gaan om dagelijks
ter H. Tafel te naderen. De prior heeft aan de sekte een soort regel gegeven en hij steunt ze waar hij 
kan. Hij heeft wellicht te goeder trouw gehandeld, maar de Suzannieten gaan veel verder dan pater 
Dositheus vermoedt en zij gebruiken zijn naam als propaganda. Tenslotte eiste Mgr. MALOU dat 
de prior onvoorwaardelijk met de Suzannieten zou breken38.

Don Dositheus Kempeneers

Hij was een Limburger en was graag kapucijn 
geworden, maar kwam omdat er geen kloosters 
in de buurt waren die het hem konden bieden in 
Westvleteren bij de trappisten terecht. Sinds 
1836 was hij daar prior39. 
De klooster gemeenschap groeide toen vrij snel 
en hij moest bouwen en had het naar zijn 
gedacht - te druk met wereldlijke 
bekommernissen.

Toen we de situatie probeerden te achterhalen 
kregen we van een pater de opmerking: de 
periode waar je in aan het zoeken bent was heel 
verward omdat er nieuwe stichtingen waren die 
er zouden komen maar mislukten40, stichtingen 
die om hulp riepen en waar er meerdere paters 
en broeders werden naar toe gestuurd41, 
stichtingen waar men zocht naar grond42 en de 
stichting van Forges. En daarbij kwam dat men 
in het eigen klooster om schakelde naar een 
landbouwbedrijf met allure…
Prior Dositheus43 wordt ziek en krijgt bijstand in
1861 van Pater Benedictus WUYTS uit 
Westmalle.

De teksten ter illustratie zijn genomen uit een verslag van het
proces in Forge en hebben te maken met de familie van Justin

VERHILLE.

Inbreng

38 B.A.B. 1857, 23 mei, p. 202: Lettre au R.P. Abbé de La Trappe.
39 Er is een beeld in Terra Cotta van hem in de abdij van Sint Sixtus, afb. in boek van Westvleteren, o. c.
40 Houthulst.
41 Tweemaal stond de communiteit monniken af: in 1850 trokken 16 broeders naar Scourmont (= Forges) voor de 

stichting van een dochterhuis en in de jaren 1858-1860 werden een twintigtal broeders naar Canada gezonden om 
een kwijnend klooster in Tracadie nieuw leven in te blazen (het huidige Spencer in de V.S.). Petit Clairveaux in 
Canada – Peter Jacobus Deportemont wordt er naartoe gestuurd met 18 broeders.

42 Brief uit Gent voor grond in Bottelare (1853)
43 De priorij werd later abdij van de Cisterciënzers van de strikte observantie (slot, enz.).
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De verbinding met onze personaliteiten is in die zin een marginaal gebeuren en niet  onmiddellijk 
gerelateerd met de zogenaamde sekte waar we het hier over hebben.
De kloosterspiritualiteit van La Trappe is gefocust op stilte en eenvoud. De strikte observantie is 
duidelijk in hun leefwijze. Stilte en soberheid44. De nederzetting van Forges in de buurt van 
Chimay bestaat nu nog. De communauté de Scourmont telt nu 13 paters van 45 tot 99 jaar 
(internetgegevens). Onlangs stierf de oudste 107 jaar. Hun ora et labora loont.

Sint Sixtus is ons ook zo bekend. In hun
stichtingsijver en de bedoeling om paters te
voorzien voor nieuwe stichtingen waren ze vrij
actief bezig.

De teksten ter illustratie zijn genomen uit een verslag van het proces
in Forges.

We moeten ons de geest van die tijd goed 
realiseren. In het proces rond Forges dat in 1859
werd gevoerd in beroep in Charleroi45

 leren we daar heel wat over. De rechtszaak
handelde  over kastijdingen. We botsten erop –
toevallig – omwille van de opzoekingen rond de de
familie VERHILLE. Het leert ons veel over de La
Trappe-paters en geeft ons achtergrond informatie
die ons de mentaliteitsgeschiedenis toen helpt
doorlichten.

Justin had niet alleen een broer Carolus Ludovicus Cornelius (°1828), de pastoor waarover we het 
al hadden. Maar ook een broer Augustus Carolus Henricus (°16 december 1824) en die was pater 
trappist. Over hem werd in de Waalse pers vertelt dat hij lijfstraffen toediende in de school van 
Forges aan de leerlingen die correctie verdienden.
Het proces werd – zoals hierboven is gesteeld –  in beroep behandeld in Brussel. Van het proces in 
Charleroi konden we het verslag lezen in De Fakkel.

De advocaat is in zijn verdediging duidelijk. De pedagogie van die tijd was veraf van de vrije 
opvoeding en de anti-autoritaire van onze flower-power ideeën..
Op dat moment is het duidelijk dat pater Maria Augustinus VERHILLE, broer van Justinus, 
trappist is en in Forges verblijft. Hij wordt beticht van slagen met de slof en met de stok.
Zijn verdediger noemt hem een zoon van een brave landbouwersfamilie uit Poperinge. Hij deed 
enkel wat de overste hem heeft opgelegd. Hij deed het wel als verantwoordelijke voor de tucht. Er 

44 Sint Sixtus houdt letterlijk vast aan het principe wij moeten in de brouwerij  niet meer verdienen dan we nodig 
hebben.

45 De fakkel, Protestantsch volksblad. 15de jaargang januari 1862 Regtsgedingeen der paters van Forges. Het proces 
in Charleroi was in 1854. In de tekst heeft men het over een Poperingse Verhille. Zijn ouders waren wellicht geen 
landbouwers zoals de tekst het zegt, maar winkeliers in de gasthuisstraat. De voornamen Augustinus en Augustus 
maken het moeilijk. Dezelfde personen kunnen het moeilijk zijn Justinus en Justin nemen we voor Justinus Livinus 
Cornelius (°1831): de hoofdpersoon in de opzoekingen. Augustus Carolus Henricus is de persoon die in Forges 
wordt vermeld salvo justo. We zijn echter bijna zeker dat het hem is omwille van de verwijzing naar Poperinge. De 
leeftijd 34 jaar is plausibel. We moeten er rekening mee houden dat hier het jaar van de redactie van het artikel 
genomen wordt. De vermelding van de naam Augustinus Carolus Henricus klopt wel met de geboortenaam van 
Augustinus/Augustus.
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zijn meer aanklagers. En ze vertellen inderdaad dingen waar we even de wenkbrauwen bij fronsen. 
Met de slof  een stuk leder46 werd die iets mispeuterde of zich niet naar de regels gedroeg, door de 
medeleerlingen getuchtigd, geslagen. Pater Augustinus (de beul) begeleidde in een groepssessie 
(60-70 leerlingen) de strafsessie, die vaak met de kleppende klok werd aangekondigd.

De verdediging haalt als verzachtende omstandigheid aan dat de deugnieten moesten gecorrigeerd 
worden.. dat de methode zelfs niet zo streng was als bij de scheepvaartschool. Er is zelfs een 
aanklager die op de vraag van de advocaat antwoordt dat het hem een voordeel geboden heeft in 
zijn opvoeding.
Pater Augustinus prevelt gebeden en zit gebogen zijn aanklacht te beluisteren. Hij heeft al 
voorhechtenis gedaan. Zijn collega Pater Macaire47 – niet zo duidelijk – maar wellicht zijn overste48

in de tuchtafdeling - is voortvluchtig en heeft zwaardere feiten op zijn kerfstok. De pers heeft er 
veel in overdreven, zegt ook de verdediging. Uiteindelijk is de straf van Augustinus minder, maar 
Evers betaald 500 Fr. en moet voor vijf jaar de gevangenis in.. en Pater Augustinus VERHILLE 
krijgt vier maand in beroep. We weten uit de context niet of dat bovenop zijn voorhechtenis komt.

We begonnen onze inleiding op dit verhaal met een verwijzing naar de tijdsgeest. Deze tijdsgeest 
zal ook meegespeeld hebben in de perceptie over devotie. Onze briefschrijver uit Sint Sixtus wijst 
erop dat de Trappist altijd heeft gestreden om de strenge observantie. Wanneer we met deze 
achtergrond over de inbreng van Sint Sixtus in de discussie nadenken. Dan zal hun bemoeiing – als 
die er is geweest – inderdaad geen core business geweest zijn – gezien de drukke agenda. De 
netelige positie en de discussie omtrent zachte devotie – zoals onze briefschrijver het typeert – was 
geen rustbrenger in de gewijde stilte van de Benedictijner spiritualiteit. Hun openheid  naar de 
Franciscaanse derde orde getuigt van mildheid in de complexe situatie.

De opmerking dat ze zich met de zachte devotie niet bezig hielden om het teveel aan wereldse 
bekommernissen, aldus de vaststelling van onze briefschrijver uit Sint Sixtus, is mee te nemen. Al 
zal de zaak wel de gemoederen van de communauteit beroerd hebben. Voor zover de zieke prior en 
de overheid te Forges tijd hadden. De overheid in Forges kunnen we enkel onrechtstreeks in kaart 
brengen. Het probleem zal toch wel in enkele cellen voorwerp van gebed zijn geweest. We moeten 
echter bij de tijd blijven. Niet iedere kloosterling – en dat waren er meer dan we normaal inschatten
– was op de hoogte – het claustrum  was strikt – silentium was observantie en we lezen in die tijd 
dat de visitatie (controle bezoek) de striktere toepassing van het verbod kranten binnen te brengen 
oplegt. De term zachte devotie helpt ons de inschatting te maken naar de perceptie omtrent Justin 
VERHILLE.

De manier waarop het bisdom ernaar keek was wellicht sterk ingegeven door het obstinate gedrag 
van priester-kandidaat Justinus. Hij zou de Suzannieten in hun opzet faciliteren. Sint Sixtus 
distantieerde zich van het bisdom. Hun geschiedenis was van het begin sterk georiënteerd naar de 
strenge observantie en verdedigde van uit de discussies in het begin van de stichting hun 
exemptie49. 

De pater Augustinus Carolus Henricus VERHILLE (°25/08/1820) was in Forges50 als een van de 
hunne opgenomen en was er een plichtsgetrouw ordelid. Zijn broer Justinus (zal als familie lid niet 

46 Bij de voorwerpen die dienen als bewijs liggen: een martinet (gesel), twee stokken en een lap leder.
47 Theodoor EVERS.
48 In het boek over Westvleteren, Domien DOISE, Peter Johannes is de overste 
49 Exemptie: niet afhankelijk van de bisschop. De abt had vanuit het kerkelijk recht hetzelfde juridisch statuut als de 

bisschop. Sint Sixtus was toen wel geen abdij; Maar de orde van de trappisten hadden hun eigen abten.
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onmiddellijk persona non grata verklaard zijn en de richting van zijn devote keuze zal niet direct 
materie van onderzoek geweest zijn in hun drukke stichting en bijkomende problematieken. Zo 
kunnen we het misschien stellen.
Van de verhouding tussen de drie broers is niets uitgelekt. Briefwisseling is zo er al is geweest niet 
in de bronnen gevonden.

Justin VERHILLE opnieuw

Wij weten niet hoe het met de stichting te Merendree verging. Eén zaak is zeker: de Suzannieten 
konden het schijnbaar niet stellen zonder priester, want in 1860 wordt Justin VERHILLE opnieuw 
te Rome gesignaleerd als student in het seminarie op de Apollinaris. Hij was zelfs gedurende een 
vakantie te Reningelst in soutane verschenen en hij had bij de weduwe LIEFOOGHE gelogeerd, tot
grote ontstichting van de parochie. 

Uit de bevolkingsregisters in Poperinge 186-1870.
Mgr. MALOU had het in die dagen buitengewoon druk met een schrijven aan Mgr. Felix DE 
NECKERE51, waar we al naar hebben verwezen, te Rome om op te treden in de kwestie van Justin 
VERHILLE en zijn onmiddellijke wegzending te eisen52. 
In de daaropvolgende jaren is er over de Suzannieten niets meer te vernemen.
We komen hem wel weer tegen in de bevolkingsboeken in Poperinge53. Hij is dan agent d’affaire.

Deze gegevens worden ons bevestigd in de akte die we door André BOLLAERT werden 
gesignaleerd, zie achteraan: appendix.

50 In 1847 ging P. Franciscus DECROIX naar de stichting in de buurt van Chimay en stak daar heel energie in (brief 
Pater Renaat, Sint Sixtus, Westvleteren augustus 2020). 

51 Mgr. DE NECKERE, Félix-Marie ° Ieper 5 April 1824 – gewijd 3 April 1847 – 17 Sep 1875 titulair aartsbisschop 
van Melitene – overleden 30 Januari 1903. Titulair bisschop is aangesteld voor een verdwenen bisdom en meestal 
geresideerd in Rome. Mélitène (Grieks byzantijns Μελιτηνή), was opeenvolgend hittiet, Assyrisch en later 
Romeins. Toen waren er tien provincies in Cappadocië. De stad bevindt zich op enkele km. van Malatya, hoofdstad 
van de Turkse provincie met die naam.

52 Brief van 21 juni 1860.
53 Hij trekt naar Sint Joost ten Noode als agent d’affaire 1870.
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Piëtisme of quiëtisme
Definitie

Sekte?

We wijden er geen hoofdstuk aan om een sekte te definiëren. In de regel gaat men uit van een 
fenomeen waarin men lid wordt van een afgescheiden groep, een vrije keuze, die niet altijd zo vrij 
blijkt en daar is de negatieve conceptie vaak mee verbonden. Sektelid wordt niet bepaald bij 
geboorte. Deze kant van het fenomeen houdt in dat men door de persoonlijke keuze vaak zichzelf 
compromitteert als men afsluit. Meestal in zoverre de leider een bepaalde leer voorhoudt krijgt de 
sekte een naam of snijdt ze bepaalde leden af van de groep. Sekteleden worden ingewijden via 
bepaalde kennis van een leer. Op die manier worden die groepen gesloten, sluiten ze uit en worden 
ze ook afgestoten. Sekteleden beschouwen zich vaak als gekozen voor een paalde opdracht, vaak 
naar de eindtijd toe. Vaak hebben sekten ook een hiërarchie. De leiding eist perfectie en wil zich 
onderscheiden van de onwetenden. De kennisformulering is naar de eigen groep toe vaak 
eenvoudig. Die de regels niet volgen zijn verraders. In deze definitie steunen we ons op de grote 
bekende sekten. Uiteraard zijn daar heel wat afkooksels van en zullen we bij de Suzannieten geen 
fiche kunnen maken die naar al die kenmerken zou verwijzen.

Suzannieten

Er is dus heel wat mee gemoeid aleer men een groep een sekte kan noemen. In de casus van de 
Suzannieten is voor zover we erover kunnen oordelen de categorische naamgeving sekte wellicht 
wat onnauwkeurig toebedeeld.
We constateren dat de bronnen die ons ter beschikking zijn schrijven dat althans de kerkelijke 
overheid ze verdenkt van quiëtisme of piëtisme.
Er is een leidersfiguur en tegen die persoon is de uitval gericht. Het manoeuvre om het meisje uit 
Westouter weg te houden steunt op de overdreven godsvrucht (exalterée) van de vrouwen 
DESMYTTERE en VANDROMME. Wellicht is daar het woord piëtisme beter gekozen. We 
kunnen het woord sekte – met duidelijke leerstellingen – niet volhouden. Alleen met het bewijs uit 
het negatieve kunnen we de vlugge naamgeving situeren. De dames kennen niet de juiste 
leerstelling omtrent de christelijke volmaaktheid.

Van sekte symptomen is weinig sprake.  We zijn niet zo gelukkig met het woord sekte. Het komt 
zelfs eerder als boemrang over wanneer er zou gesteld wordt dat VERHILLE en Suzanne 
VANDROMME geen lid meer zijn van de katholieke gemeenschap. Dan stoot de kerkelijke 
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hiërarchie hen af van de Rooms Katholieken met een sectaire verwijdering. Trouwens wellicht 
hadden de drie broeders van Sint Sixtus ook gelijkaardige inzichten….
Om quiëtisme te vervangen door piëtisme hebben we ook geen bronnen genoeg. 

Quiëtisme
We moeten er zeker meer bronnen hebben om een antwoord te schrijven over de vraag welke 
piëtistische leer onderschreven ze?
We voelden het al aan als we aan het zoeken waren naar wat is nu eigenlijk een sekte. Waren de 
Farizeeën een sekte van de Joden? Als we duidelijk weten over welke Joden we spreken? De 
Rabbijnen van 200 na Christus? Of de Toralezers? Of de Talmudici in de breedste zin van het 
woord? Zijn de christen in al hun verschillende strikte denominaties niet op een of andere manier 
sekten?
Het wordt dan niet gemakkelijker als we het hebben over de stromingen in de godsvrucht. De 
moraalridders – of kerkjuristen – hebben zich hier blijkbaar laten leiden door uitspraken die zeer 
fragmentarisch af te leiden zijn uit de voor handen zijnde documenten.

In een zin gaan de bronnen erop in. Suzanne beweerde dat eenmaal biechten in het jaar genoeg zou 
zijn om alle dagen naar de communie te gaan.
Hier ruiken we de discussie rond het Jansenisme. In onze catechismus van de lagere school rond de
jaren 50 van de vorige eeuw stonden de vijf geboden van de H. Kerk en we herinneren ons 4. 
Biecht minstens eens per jaar uw zonden. 5. nut rond Pasen het brood des Heren. De 
paascommunie ons allemaal bekend.

We zijn in de streek zeker op een of andere manier nog schatplichtig aan die bisschop van Ieper. 
Waren sprankels van zijn visie in de volksreligiositeit en devotie blijven naleven? Dat is me al 
dikwijls als vraag gesuggereerd en daar hebben we dan ook al wat over nagedacht54 Maar de 
rechtstreekse verwijzing naar Quiëtisme stuurt ons bijna zeker die richting niet uit.

Voor Jansenius55 was je niet direct volmaakt genoeg om ter heilige tafel te naderen. Bij de 
Suzannieten lijkt men tegen de uitgestippelde kerkelijke juridisch sacramenteel bepaalde 
volmaaktheidsnormen te reageren. Het is zeker duidelijk dat men van de juridische en canonieke 
macht uitging. De bisschop – i.c. zijn entourage bepaalde of iemand van God roeping had en 
kandidaat Justin VERHILLE had die roeping niet. Hij bleek daarbij in de smaak te vallen bij 
een convent van vrouwen waarvan de leidster minimalistische formele volmaaktheidsnormen 
hanteerde. En dat blijkbaar in het ongerijmde rechtvaardigde uit het gedrag van de clerici.

Quiëtisme was van de zeventiende eeuw. De naam die aan de stroming is verbonden is Miguel DE 
MOLINOS56  Hun bijzonderste spanning met de officiële katholieke leer bestond in hun opvatting 
omtrent contemplatie en meditatie.

Protestants Piëtisme

Deze afwijkend genoemde stroming was zowel bekend onder de katholieken als de protestanten. 
Misschien was dat ook de vrees van de katholieke overheid. Het ligt voor de hand dat 

54 Kwartaalschrift Onzen heertje 2020.
55 Cornelius Jansenius, eigenlijke naam Cornelius JANSEN (Acquoy, 28 oktober 1585 – Leuven, 6 mei 1638) 
56 Veroordeeld door Innocentius XI 1687. Miguel DE MOLINOS 29 June 1628 – 29 December 1696 
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priesterstudenten en/of geïnteresseerden hun argumenten ophaalden bij de buren (lees 
protestanten).
Online verbindt men vaak de quiëtistische stroming met piëtisme (letterlijk: vroomheid), een ruim 
begrip, dat in het algemeen gebruikt wordt om een protestants-christelijke stroming57 aan te 
duiden, die ontstond in de 17de eeuw en vooral in Duitsland, Nederland, Engeland en later in 
Amerika tot ontwikkeling kwam. 

In deze visie wordt de persoonlijke inzet belangrijk. In Nederland heeft men het over de 
bevindelijkheid: de persoonlijke geloofservaring. Het accent ligt dus op de individuele vroomheid. 
Daarom is reeds a priori de kerkelijke bevoogding in vraag gesteld. Zondebesef wordt 
geremedieerd door persoonlijke bekering. Daarmee hangt de eis van de wedergeboorte samen. We 
horen hier de typisch Amerikaanse en evangelical touch die in huidige randkerkelijkheid terug 
ontdekt wordt.

Bij de Suzannieten zal levensheiligging erin hebben bestaan dat ze wel zijdelings onder de 
kerkelijke, zelfs Rooms katholieke verankering wilden blijven aangezien ze een priester als leider 
wilden. In dat opzicht waren ze zelf niet sectair, maar ze (althans de woordvoerster)  hadden wel 
bedenkingen rond de mate van levensheiligging van de kerkbedienaars.

De binding aan een groep is als algemeen verschijnsel niet eigen aan deze stroming maar is wel 
pertinent aanwezig bij de Suzannieten. De aankoop van een eigen huis is constituerend om via de 
intieme opbouw van elkaar de geest blijvend wakker te houden en te genieten van de leiding. Daar 
zit uiteraard een element waardoor men ze makkelijker onder sekten kon catalogeren. In vele 
beschrijvingen benadrukt men dat de gemeenschappen vaak de bevindingen van de beoefenaars 
doorgeven den die hoger achten dan wat de theologen leren(bevindelijkheid).

Piëtisme is er blijkbaar overal geweest. Ook Menno SIMONS58. We herinneren ons in Poperinge 
Paul YODER en de vrouwen met de witte kapjes. Dat waren volgelingen van Menno: mennonieten.
Ze hadden het typisch piëtistisch idee.-: de bekering en met de Zaligmaker eraan werken dat is het 
belangrijkste. Ze waren zeer vredelievend. Een politieke stem uitbrengen was met het kwaad 
meedoen.

Dieper ingaande op de stroming

Misschien enkel een eigen perceptie. Het lijkt erop dat er twee duidelijke bedoelingen zitten achter
het etiket sekte.
De bisschoppelijke instanties begonnen met de latere Mgr. FAICT met het wegsturen van een 
college (klein seminarie incident) en de vrees dat de getalenteerde Justin VERHILLE de dweperij 
van een over godsvruchtige vrouwen conventikel zou leiden en aldus ketterij zou voeden.
Een officieel onderzoek naar het ketterse opvattingen noch de leerstellige punten waar ze zich 
zouden kunnen op beroepen vinden we geenszins terug. De broer van Justin lijkt zelf zonder 

57 In het kader van de situatie waar we voor staan is het begrijpelijk dat men dit piëtisme niet klasseert binnen de 
Katholieke groep omdat we hier zien dat men deze tendens zeker wil tegenhouden in de katholieke middens. Het is 
echter historisch zeker dat dit ook binnen katholieke gemeenschappen bestond. Hier bv. Wellicht – zonder 
bevestigde zekerheid – in het klooster van Sint Sixtus. Al weten we niet of het om broeders ging die al uitgetreden 
waren...

58 Menno SIMONS (1496-1561), de grondlegger van de huidige doopsgezinde richting, schreef in 1539 dat alleen 
degene die bekeerd is zich moet laten dopen; waarbij hij opmerkte dat het eigenlijk niet gaat om het uitwendige 
teken, maar om de inwendige vernieuwing. 
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problemen priester te zijn gebleven. Justin is onder de priesters in de databank niet terug te vinden.
We vinden enkel het woord quiëtisme.
In enkele kleine details wordt de overdreven godsvrucht van de dames als focus aangebracht.

In de zoektocht wat het zou kunnen zijn stranden we bij een eerder oosters passieve 
contemplatieve stroming in de devotie. Waar de bisschoppelijke instanties bang voor zijn is niet 
direct begrijpelijk. Zijn die passieve vrome vrouwen als contemplatievelingen zo gevaarlijk? Op 
een bepaald moment wordt er gesuggereerd dat ze de volgelingen van de orde van Franciscus 
zouden worden (briefwisseling Sint Sixtus) Een voorstel, truc, van de meester-veinzer…? Dat 
kunnen we niet, zelfs niet in het wit van de letter bevestigen.

Franciscus zag ook vleugels aan Christus op zijn kruis. Contemplatieven om de passieve 
godsvrucht als rand-gevaar aan de kant zetten zou kunnen de bedoeling zijn. Het lijkt ons ook een 
opgeloste vraag waarom de prior van Sint Sixtus er wel een beetje anders over dacht. Drie 
broeders van hen waren naar die vrouwen getrokken misschien om die contemplatieve keuze. Dit 
strookt met quiëtisme. Zijn ze er gebleven, waren ze uitgetreden. We poogden het te achterhalen, 
maar in de abdij van Sint Sixtus is er momenteel geen archivaris.

Maar bouwen we ons hier geen fictief geheel rond quiëtistische ketters met een woord waar we 
geen sluitende invulling van kunnen dekken vanuit de bronnen? En wat zijn de eigenlijke 
motieven voor de identificatie van de Suzannieten door de deken van Poperinge en het bisdom in 
Mgr. FAICT en Mgr. MALOU?

Met deze snelle onvolledige speurtocht zijn we pas begonnen duidelijke vragen te formuleren voor
wie er dieper zou willen op ingaan.

Voorlopig besluit
De sekte van de Suzannieten van Poperinge is een eerder sensationele naam van een geweigerde 
priesterstudent die een persoonlijke weg wou opgaan en een vrouwengroep vond die in zijn 
eerlijkheid geloofde. Hij werd in de opkomende adolescentie gestigmatiseerd als fraudeur 
schijnheilige. De kerkelijke instanties dreven hem spijts ruggensteun van de prior van de 
Trappisten in de onbekendheid. Slechts zeldzame bronnen laten een historisch spoor na. We leren 
er uit van hoe het in het begin en midden XIXde eeuw in de beleving van de godsvrucht soms 
verliep.
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Appendix
Van André
BOLLAERT59

André gaf de bevestiging en
belangrijke details uit zijn streek.
Waarvoor dank. Het materiaal van
Poperinge is uiteraard ter plaatse
bevestiging van de gebruikte
gegevens.

Popp kaart
Uit de leggers bij de Popp-kaart60 kregen we bevestiging  van de activiteit van Justinus VERHILLE.
Woonde hij daar? Of gebruikte hij kapitaal terwijl hij in een klooster verbleef? Wanneer kocht hij? 
Waar we zeker van zijn is dat hij eigenaar was. Later kregen we de informatie dat hij er wellicht een
tijdje heeft gewoond.
Art. 526 Verhille, Justin, eigenaer, Meerendré is de bezitter  van 1ha10.80 eigendommen (zie kopie 
hieronder). Het huis is er een van categorie 4. De woningen in Merendree waren toen onderverdeeld
in 16 categorieën.
We vonden de kadaster-nrs in de bijgaande tabel die Justinus na aankoop bezat onder sectie B. 
Hiermee weten we waar de sekte zich eventueel zou gaan vestigen of is gevestigd geweest.

Huisvesting
Over het gebouw zelf heeft André ook zeer interessante gegevens verschaft.

59 André BOLLAERT wordt in 2020 ereburger van Nevele omdat hij als heemkundige kring werkelijk deed bloeien 
op alle mogelijke manieren, tentoonstellingen, opzoekingen en publicatie.

60 Popp-kaart van Merendree (omstreeks 1860 – de kaart is vermoedelijk van iets vroeger.)
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De gegevens verklappen ons dat er hier niet langer met 
de sekte is verder gegaan. Wanneer die brouwerij er 
begint is niet vermeld. Interessant is wel de bouw van de 
linkervleugel. Misschien zit hier een planning van Justin 
in verscholen. We verwijzen naar de foto op het einde 
van de appendix.

25



De Suzannieten van Poperinge

Bevolkingsregister

De gegevens van André uit het bevolkingsregister (10-jaarlijkse tellingen) brachten  enkele 
aanvullende details aan het licht61.
Register 1847-1866

Deel II blad. 72 – Wijk Oostergem, huis nr. 21

Zijn vertrokken op 5 november 1855 naar Gent, brouwer
Livinus Van der Straeten en zijn familie. Dus het was al
brouwerij in de eerste helft van de 19de eeuw.

Komen de woning betrekken op 19 mei 1857:

VERLEYE Carolus, koopman in boter uit Zwevezele, 41 jaar in
1847 (?), ongehuwd en Jan De SCHEEMACKER, huisschilder, 49
jaar. Hij keert terug naar Zwevezele op 21 september 1857. Het
lijkt er dus op dat hij zijn intrek nam bij VERLEYE om de woning
te schilderen.

Daarna komt:

VERHILLE Justin, zonder beroep, °Poperinge, 26 jaar, hij komt
van Poperinge op 9 december 1857

Eigenaardig dat er in die periode in Merendree geen spoor terug te vinden is van Suzanne schreef
André. We weten echter uit de gegevens van de bevolking van Reningelst dat ze pas in 1863 
vertrekt. Dit is in Merendree dus niet geacteerd. Ook niet van haar dienstmeid Pelagia DE 
BRUYNE. Van Pelagie staat in Reningelst de bemerking dat
ze uitgeschreven is maar geen bestemming heeft
doorgegeven.

Dat is de nota die bij Pelagie De Bruyne staat in de bevolkingsboeken
van Reningelst.

Register 1867-1880

In het register 1867-1880 geen spoor meer van Justin VERHILLE. Dus vier jaar na de aankomst van
Suzanne is hij niet meer in Merendree62. Hij kan nog altijd geestelijke leiding geven al is zijn 
genoteerd beroep comptable en agent d’affaire.

VAN DROMME Suzanna Nathalia °Reningelst 29 09 1806, weduwe van Livinus LIEFOOGHE, 
eigenaarster - In de kantlijn staat: overleden 17 december 1870. Is de eigendomsoverdracht een 
restitutie? Heeft Suzanne afgekocht? Haar man was veearts, dus wellicht niet zonder centen. 
Justinus was niet de eerste de beste en zal als leidinggevend geestelijke vader niet de 
evangelische aanbevelingen omtrent de armoede gekend hebben als hij de eigendom kocht? 
Trouwens ergens heeft hij wellicht ook gelezen dat de arbeider zijn loon waard is63?

61 Opmerking van André: De onderzochte tabellen handelen officieel van 1847 tot 1870 en van 1871 tot 1880. In 
werkelijkheid gaat het over de periode 1847-1866 en 1867-1880. Dit was in enkele andere omliggende gemeenten 
ook zo. We beamen zijn vaststelling ook in Westvlaanderen is het zo.

62 Deel II blad 290 – Wijk Oostergem, huis nr. 18 17.
63 Luc. 10:7; 1 Tim. 5:18; vgl. Joh. 4:36 
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Bij haar woonde: VERLEYE Eugenia, °Zwevezele64 1841, dienstmeid - zij vertrekt naar Aalter op 4 
december 1872

Daarna staat de woning precies geruime tijd leeg. Pas op 18 augustus 1878 komt fabrikant Jules 
BAERTSOEN uit Gent maar geboren in Avelgem met zijn gezin de woning betrekken. Ze verlaten 
Merendree in juli 1881. Van Justin VERHILLE wordt in dit register nergens nog melding gemaakt.

Nabeschouwingen
Broers en zusters Justinus VERHILLE
We komen inderdaad met tweeënhalf (!) priesters in de familie VERHILLE:

Augustus Cornelis Henricus VERHILLE  ° Poperinge 16/12/1824
Carolus Ludovicus Cornelius VERHILLE ° Poperinge 24/06/1828
Justinus Livinus Cornelius VERHILLE ° Poperinge 13/09/1831
De overige jongens stierven vroeg en ongehuwd .
Virginie Nathalie VERHILLE ° Poperinge 31/03/1817
Augustinus Carolus Cornelius VERHILLE65 ° Poperinge 25/08/1820
Julie Corneille Coletttte VERHILLE ° Poperinge 27/10/1821
Sophie Corneille VERHILLE ° Poperinge 30/01/1823
Prudentia Cornelia VERHILLE ° Poperinge 03/02/1826
Melania Cornelia Jacoba VERHILLE ° Poperinge 03/02/1827
Benedictus Josephus Cornelius VERHILLE66 ° Poperinge 30/12/1829
Eduardus Ludovicus Cornelius VERHILLE67 ° Poperinge 04/07/1833

Overlijdensakte VAN DROMME

64 Zwevezele? We kennen deze locatie in ons parcours.
65 Overleden 15/09/1822. 
66 Overleden 13/03/1832 ongehuwd.
67 Overleden 15/05/1836 ongehuwd.
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Suzanne VANDROMME

Een van de aangevers (Henri Placide Delva68) woonde te Zuidschote en was een neef van de 
overledene.

Justinus VERHILLE
Justinus Ludovicus Cornelius VERHILLE ° 13 09
183169. Onze collega kwam nog met de bevestiging
dat Justinus wellicht als leek verder heeft geleefd
en als agent d’affaire zoals we hem hadden gespot
in 1870 (57 jaar) – Om zeker te zijn onderzochten
we de familieverbanden en inderdaad.

Op de vraag: Heeft het met hem te maken of niet?
Daar kunnen we met zekerheid aangeven dat er
genoeg convergerende documenten zijn.

In hun buurt in de gasthuisstraat vinden we inderdaad de
familie VANTOURS70. Blijkbaar geen Edmond en geen Felix.

André BOLLAERT steunde op de akte die we hier
weergeven.

Gegevens van de akte nr. 363  in Schaarbeek.

Burgerlijke stand Huwelijksakten - Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huwelijk 11-12-1883 – Huwelijkscontract bij notaris GHEUDE te Bruxelles op 6/12/1883

Marie Lucie JAMOTTON ° 14-12-1853 geboren te Somme-Leuze, Schaerbeek, rue Rubens 29.

sans profession x Edmond Corneille VANTOURS71 ° 07-12-1854 geboren te Poperinge – Gent, rue 
des Deux Ponts 21272 – employé – déclare sous la foi du serment qu'il y a identité de personne entre 
Marie Thérèse VERHILLE, ainsi désignée dans l'acte de naissance du dit comparant et Jeanne 
Thérèse VERHILLE, ainsi renseignée dans l'acte de décès produit pour être celui de sa mère.

68 Hij is geboren 10 12 1830 in Zuidschote. Dan is hij 40 jaar. Zijn moeder heette inderdaad Maria Barbara 
VANDROMME. Hij zal later huwen in Dikkebus met Julie Louis Marie THEVELIN, 8 05 1883.

69 Mail van André: Ik ben ook nog eens op zoek gegaan in het Rijksarchief naar wat er van onzer Justin Verhille zou 
geworden zijn en kwam op deze link. 

70 Carolus VANTOURS Marié le 14 janvier 1845, Poperinge, BELGIQUE, avec Marie Catherine Thérèse LEMOINE 
1822-1882 dont  Ildephonse Marie VAN TOURS 1846-1884 –  Amand Emile Bertin VAN TOURS, Révérend 
père 1847-1912 –  Louise Cornélie VAN TOURS 1849-1911 –  Eugène Richard Marie VAN TOURS 1852-
1921 –  Leontina Maria VANTOURS 1855-1856 –  Jérôme Marie VANTOURS, Révérend père 1856-1914 ) 
Hélène Caroline VANTOURS 1859-1865 –  Justine Charlotte VANTOURS 1861-1874 –  Léontine Clotilde 
VANTOURS 1863-1863 – gegevens online. Carolus VANTOURS had inderdaad een broer Felix Joseph gehuwd 
31 mars 1845, Poperinge, met Jeanne Thérèse VERHILLE 1819-1856. Felix huwde voor de tweede maal 17 janvier
1857, Poperinge, met Eusébie Nathalie Sabine CAULIER     1818.

71 Gemeente Poperinge – ° 08/12/1854.330 VANTOURS Edmondus Cornelis, zv. VANTOURS Felix Josephus en 
VERHILLE Maria Theresia. SCAN 287 GSU 

72 Pottestraat in Gent.
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De vader van de bruidegom: Felix Joseph VANTOURS + 25-01-1873 te Poperinge en de moeder 
Marie Thérèse VERHILLE73 + 29-07-1856 te Poperinge.

De vader van de bruid Hubert Joseph JAMOTTON + Somme-Leuze, cultivateur consentant au 
mariage par acte en de moeder Marie Antoinette PHILIPPART + 09-11-1872 te Somme-Leuze.

Getuige: Justin VERHILLE – oom of tante van Edmond Corneille VANTOURS, 51 jaar74, Ixelles, 
comptable, Handtekening.

Getuige: Gustave VANTOURS, broer of zus van Edmond Corneille VANTOURS, 37 jaar, Liège, 
boulanger, Handtekening

Getuige: Henri VANTOURS, broer of zus van Edmond Corneille VANTOURS, 31 jaar, Poperinge, 
quincailler, Handtekening

Getuige: Benoit VANDENBUSSCHE, oom of tante van Edmond Corneille VANTOURS, 75 jaar, 
Poperinge, rentier, Handtekening.

De gegevens brengen ons het bewijs dat hij als agent d’affaire zich goed thuis voelt in de papieren en 
zijn familiebanden gebruikt.

Het pand in Merendree

73 Marie Thérèse VERHILLE – hier de moeder van Felix gecorrigeerd door de overlijdensacte als Joanna Theresia)  
was een zus van Justinus VERHILLE. Gemeente Poperinge +29/07/1856 – ingeschreven 30/07/1856.200 - 
VERHILLE Joanna Theresia dv. VERHILLE Franciscus Josephus en BALLION Maria Theresia, gehuwd met 
VANTOURS Felix Josephus Aloisius scan 799 

74 1883-54=1829 13/09/1831 – moeten we die aanduiding wijten aan zijn beroep? Comptable. Of had hij redenen om 
het anders voor te stellen? Of heeft de lezer van de acte een cijfer verkeerd gelezen 51?
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Het pand dat aangekocht werd ziet er nu zo uit. We kregen de foto van Carlo JENGEMBER75. De 
boogvenster kunnen de vermoedens voeden dat er misschien anno 1860-1870 een grotere zaal met 
specifieke functie76 kon bedoeld zijn. We lazen ergens tussen de lijnen van de opzoekingen van de 
heemkundige ter plaatse dat hier een brouwerij was gevestigd. De boogvensters boeien ons en 
voeden onze dromen.
Zijn dromen bedrog of is er altijd een vleugje reminiscentie?

Onze collega heemkundige: André Bollaert

75 Men had wel een mooi stek gekozen: een brouwerij. Op Google Earth kan je niet zien omdat de huidige eigenaar 
van De Halve Maan alles wazig heeft gemaakt, maar in de Inventaris OE vond ik onder meer deze foto van het 
gebouw schrijft Carlo.

76 Links zie ik precies neo-gotische ramen, misschien werd deze ruimte (in mijn verbeelding) gebruikt als gebedplaats
door onze Suzanieten? (bron idem als 73).
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Reningelst aan de Zevekote
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