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DAMES EN HEEREN.

OEN ik, vöör trvaalf jaar, de oudc char-
ters, hroniikcn cn rentebrieven dooreen-
rvierp, rvaarnit een geschiedcnis van Hun.

neghem moest worclen geboren, vermocrlde i-k
niet clal, zr"rlks mij dc ven.aarlijke ccr zou aan-
hrengen in zoo'n plcclttige omstandisheid te
n]('('ten optrcdt'n.

IJadde ik het voorzien, 'k zou'hei- rvaarschijn-
lijk nooit aangedurfd hebben. Een Redemptorist,
sr:hrikt lr,el niet, ja, mag niet schril<i<en, in ?t,

openbaar. zelÍrs voor duizenden hel lvoord te
vucrc.n; maar '1. is van Q,1r den kansi'l u'aar hij
uilvaar'I cn doncleri tcgen zonde en cr-gernis)
niot van op ecn tooncelr.erhoog, r,öör ocn verga-
dcring van prelatcn, overlqeden en r:en uiLgr:le-
zen publiek, zooais hier het geval is.

'focli hoop ik dal- uiin vader Sint Alfonsus fre
't vcrgeyen zal, zoo itr hcclen, voor een krvartuurs- '

tijd, mijn missionai'isliruis afleg onr feestrede-
naar.[c rvordcn. I)czc feestrede immcts zal nigts''
zijrt dan een dankh5'ii1ne aan die Madr-,nr:a welke
hij zoo zeer beminclr en r.viens heeriijkireden hijir
zcio hemeisch schor.in bezong.

L) Z. D. H. Mgr. Seghers. bisschop van Gent en 7," D. H. Mgr. D.
Laur. Janssens, bisschop t,;tr Bethsaïda.

2) Itlgr. De Bock, vicaris-generaal en ,le Hoogec; ',t. abten van
Steenbrugge, Keizersborg te Leuven, Afflighem, [.ophem, Dender-
mondd cn llqredsous.



Monseigneur. die gedachte doet rnii ook stout-
moediger vc.rschijnen vöór uw Door.luchtige
Hoogwaardigheid.

Tijdens de angstvolle dagen van den wereld.
krijg, op 15 Oogst van 't jaar 1g17, hebt gij uw
kudde aan lVaria toegewijd; 't zal dan yoor uw
herderlijk gemoed wel eèn voldoening zijn de
bijzondere zegeningen der H. Moeder Gods, over
dit hoekje van uw bisdom, te hooren naverteilen.

Aan NIgr. de Bisschop van Bethsaida, :ran de
hoogeerlvaarde Prelaten, meen ik ook aangenaam
le zíjn met deze schets van Maria's mildheden
voor een der oudste communileiten irunner cer-
biedrvaaldige Orde in Beigie.

Ilen «l{ariafeest», ja, zulks is dil jubilé, want
van de « Mariagedachte » is er alles doordrongen.

Op een steenr,vorp van hier, staan nog die grijze
l[Llren, met hun kleine, diepe, romaansche yens-
terkens. r,velke herinneren aan de nog overblij-
vcndc pandrnuren der Sint-Baafsabdij te Gent.

Zer roepen vöör den geest de monniken die,'van
daar uit. hier naartoe gestuurd, misschien zelfs
geleid u'enlen, door Sint Amandus.

Aan dcrr Dendeloever, in de diepte yan de
vruchtbare vallei met haar lachende, rnalsche
rveidcn, r,onden ze eerr kleine bevolking, gegroe-
peerd rond de hoeve van 't geslacht van Huno,
rviens raam aan 't plekje was gebleven.

Ze spraken hun van Jesus den Verlosser, ze
d,ompelden hen in 't heilig water in den naam'der
Dr:ieëenheid, en, op de plaats waar vroeger aan
de goden rverd geofferd, rees het kleine kerkje.
.. I)aar, nevens het kruis, verkreeg het À{ariabeeld
d-e eereplaats.

Wie toch, beter dan de zoete Lieve-Vrouw, zou
die ruwe bekeerlingen aanmanen hun fieren hop
te buigen onder 't juk van Christus en hun wilde
harlstochten in te toomen, om volgens de reine
u,etten van 't Evangelie, te leven.
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. Betrouwend op 't woord hunner aprjstclcrn,
1i'ivamen, dan ons voorouders, hun nood klaqen,
hun verlangens r.erzuChten, hun offers aanbren-
gen, bii de Nladonna die, van uit de §rootc r;choo-
ne oogen van haar bceld, op hen zoogoedig ncer-
zag.

Die kinderlijk eenr.oudigen verkregen nie[ en-
liel genade voor hun ziel, maar allerlei gunsten:
zicken genazen, diepe hartewonden rverden gc-
balsemd, ellendigen yonden steun en hulp.

Van af de hooge middeleeurven getuigen stich-
tingen, Iegaten, aflaatsbrieven, dat I{urnneghem
een beévaartsoord is; ja, een dier rvijdbekenden
u,aar ook de gerechtshovcn- ais boetetocht r:aar-
loe verwijzen.

I)ie twee groote herinneringen:

Het heid,ensch Hunneghem gekerstend d,oor Am,and,u,s,

Hunneghem's kerk,ie een Maria-heiLigdom befaamd
om mirakelen en uolkstoeloop,

zljn ais de trvee uits,endige luihen van iret Lr;vp-
tiek r'vaarop de geschiedenis is gemaald van het
jubileerend klooster.

Slaan we die luihen open, dan rijst voor de oo-
gcn eerl heertijk beeld.

Statig als een koningin, minzaam als een rnoe-
cler, troont daar À4aria met den abbatialen stuf,
als een schepter in de hand; aan haar z"rjde, iangs
é-én kant, een schasr uitgelezen maagden, olt-
der haar rnoederlijke hoede tot heiligheid opge-
lilommen; aan de andere ziide een riike zielen-.
oogst, onder de rvarrne zon yan haar-moederlij-
lien zegen rijp geu,orden.

I Daar is immers clc eigenaat'dige tlek van Hirn-
neghem's geschiedenis; Qe Moeder Gods wordt er
sinds dric eeuwen nièt enkel vereerd als Vorstin,
aanroepen als Middelares; zij is er ocrkozen,
gehuldigd en aanzien als Abdis.

Dier titel rvas niet van geringe beteekenis; in
de XVIIc .eeuw hracht hij nog aan de religieuze
die hem dr:oeg, belangrijke privilegen aan. \
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De abdis bleef levenslang het beu'ind bchorrden
harer conrmunileit; met groote plechtigheid rverd
zi: door tlcn bisschop ingezegend, tijdens cen
liturgiscire cercmonie waarvan enkele ondet'dee-
len aan ecn bisschopslvijding hcrinneren; in ireL

koor mocht zo verschijnen met den herdersstaf
in dc hand; zij had recht een eigen rvapenschild
te loercn; ja zelfs, als er s-vnode was) werd ze uit-
gcnc,ocligcl om er zich door een proclrrator tc ia-
tcn vt'r'tt'gcn\voordigcn.

I{oecler Alna de Seu4amor, die' bij 't oude
I{unneghcmkerlije, sl'qr drie honderd jaar, een
likrc.ster kr'vam stichten, mocht op al die voorrcch-
terr aanspraak mahen; in de Sint-Benediktusorde
\\iaren irnmers de oversten, ook der vrourven-
klricrsters, met de abbatiale r.vaardigheid lleklecd.

l4aar tc l{unneghein troonde sinds zoo lang
tlc ltloeder Gods als een veel vereerde Koningin,
voor dervclke de bedevaarders van rvijd en zijd
krvamen ncerknieicn. 't Schcen aan Moeder de
Seudamor ongepast, vöör dien genadetroon, tc
verschijncn met de staatsie van cen prelates; r'ecl
mcer bekoorde haar de nederige naam van dienst-
n u rii tti.

r\,IcL toestcrnming harer communiteit verzaak[e
z? aan dcn titel van abdis, ze bood'den staf aan
tr{aria en 't was maar als vertegenwoordigster
dier hernelscire X{oeder dat zri en haar opvoig-
sters te Hunneghem zouden fungeerpn.

Zoo werd hier van geslacht tot geslacht llaYer-
teld, zulks maalde de onvergetelijkc Louis I3ert
de l'Arbre op de hcerlijke fresco welke prijkt
boven het hoogaltaar, zulks vereeuwigt het'jaar-
lijksch vieren, op 8 §eptember, van het « feest
rral Mogder-Abdis » en 't vernieurven der toervij-
ding waarin de religieuzcn aan NIaria zeggcn:
« We dankcn U de verjaring te zien terugkomen
van den heuglijken dag waarop Gij onze overst5:
u,-erd!... ».

Of die stichtende overlevering rustte op traste

gronden, heb ik lang betwiifeld, daar, bij rle op-
zoeliingen voor Hunneghem's geschiedenis on'
rlernornen, niet één dokument er getuigenis over
alrrbrach[.
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Ilecds duchttc ik het afbrekend « argument dn
silence » te zien optreden om zijn rechi'"n te doen
gelden, toen een heilvol toe.ial n1c ecn onbckcnde
oorliondc, bervaard ter Staclsbibliothcek van Ber-
gen, onder: de hand bracht.

't Is een geliiktijdige kronijk dezer sc.bcru'tcnis
en zc verhaalt het hicr bedoelcle episocle nret ter-
rnen van naïeven eeuvoud die, rne aanzetten er
niet met een vertalerspen aan te peutelen, èn
U 'l oorspronkelijke vöör te dragen.

De lironijkschrijfster verhaalt de inirecle in ,t
nicuwc klooster:

<<Ces l:onnes religieuses... languissoienL cl'une
» sainte impatience pour se mettre en possession
» de cette terre de pro.r4ission.

» Comme eiles approc.hoient de leur _Eslise"
» ayant chacune une chandelic allrmrée ó tó
» mayn, elles commencèrent mélodieuscmen[ les
» litanies de Notre Dame et les allèrcnt finir de-
» r,ant son image miraculeuse, « choisissant dès
v lors et pour tousioul.s cette glor-ieusc Dame
» J-)our leur abbesse. . . »

,i Et lorsquc quelrluc fillc postuloit ;;our cstre
>: adrnise on l'envol,oit demandcr la ltlace à la
» Bienheureuse Vierge disant qu' « Eilc cstoit leur
» Ahbessc » et la mesme Dame a temoigne en [llu-
r, sieurs occasions qu'elle acceptoit eL avoit pour
» a$réable ce spécieulx tiltre. »

Het kon nict anders. Dat grootmoedig ofter
moest welkom heeten bij deze welke in haar
« ÀIagnificat » de nederigheid zoozeer heeft gepre-
zen; de hemelsche Abdis van dien stond af ire-
schermde en koesterde haar dochteren op, allerlei
rvijzen.

-[n de eerStc tijden 'nvordt de Priorin erg ziek,
maar als men luidt r.oor de Vespers, op het feest
deir Opdracht, ziet men zg springl'levend van haar.
lijdensbed opstaan.

Ilen stervende religieuze krijgt vatllc gezond-
heid terug door '[ ecuvoudig aanraken vaR rlen
mantel der NIadonna. ,Een leekezuster, die met
een zwarerr koffer van den zoldertrap neerploft,
r,'oelt zic}l, aI vallend dogr een geheirnzinnÍge



'hand ondersteund en komt zonder kneuzing uit-
,rlit vervaarlijir avontuur.

trien novice, die in zake versterving nog niet vol-
leerd was en zich gaat lvarmen bij een stoof,
kriigt een ketel ziedend rvater op de voeten; ze

giit -alsof men haar met duizend spelden door-
íteekt, doch haar zusjes roepen naar §faria, «leur
rnÉttrecine ordinaire », zegL dc kronijk, en niet cle

:mjnste brandwonde is bij dc onvoorzichtige te

bespeuren I

Il Zoo voor het tiidelijke.
l{eel wat meer \vas },Iaria Èier Nloeder-Abdis'

uo,ro 
-à.. 

zielen.
I)om. Ursmer Berlière, in edn studie over de

Relrtische Benedihtijnerhervorming der XVIIe
e"urir, getuigt dal Hunneghem, om zijn klooster-

".ur*Ë"id, 
"werÉ aanzien als een der parelen tler

Orcle.
'l oen zelfde geleerde schrijver, over llas een

jaar; zijn werÈ uitgaf : «La.dévotion atr Sacré

Ln.ui. dïns l'Ordre de Saint Benoit», dan krvam
hij, ook onder Hunneghern's voormalige -reli-
gictrzen, bloemen plukkcn om den tuil te voltna-

Ë,,^ derl voorioopsiers van Margaretha-llaria Àla-

coíl u('.
Want bloempjes, heerlijke bloempjes -van

cleugd, schoten àp in den zielcntuin, hier on À'[a-

ria À genadebeeld aangelegd'--lt 
Vïlrtunt om zich ér,,an tp overtuigen dekNé-

"",,tog" 
, te doorbladeren; zijn kortbondigheid

houtlt" hem ver van de panegyriek'
Iloc stichtend verschilnt àaat niet b' v' die

S;; t'laciae du St-Espilt' Ze is twaalf en half

iaar als ze 't klooster binnentreedt en, na een

il;"-;;;, nu door de jaren 
-neerge.bogen' 

yil
ze niets hooren van tempóren rfer gestrengheden

uu* a"" regel: «Een goed soldaat' roept die man-

rrrllis.i-ri"l"uit, valt tn"el de víapenen in'dc hand!»
^']ï;ï; górerrin Seur Marie Claire, wordt door

brandenàe koorts gefolterd; men.biedt haar wa-

;;-;;, ze rveigerf die verfrirssching om zich to"

i;-r ,r*i t 
"t " 

Sïtio » van clen stervenden Heiland

le vereenigen.

6

-- :.



fell
t,

,l
\l/

tn

Ur

Seur Àldegonde, bij de aankondiging van denr

nakenclen dód, gebruikt haar laatste krachten
om blijde uit te galmen: <<Lretatus surn in his
qurr dièta suht mihi, in domum Domini ibimusl»

S*o" Barbe.lijdt verschrikkelijk aan een steeds

opene wonde aàn de ziiclé; terwijl haar zusters
biaAen opdat ze er van genezen moge, smeekt ,

zij den Heer haar die levende gelijkenis te laten
mct zijn dborstoken borstl

« trilii sanctorum sumus i ' zoo mochten tnenige
zielen te Hunneghem met fierheid \erhalen'

\Vij ziin telgen der Heillg-en! 'r.
Waardise kinderen van Sint Benedictus!
Waardi[e dochters onzer Moeder-Abdis, cle rei-

ne en gebenedijde Moeder Godsl
En héden is 't ooli'ivel feest inlden hemel, voor

die honderden bij dervelke de kiemen der heilig-
heid. die tot glorievruchten rijpten; hier werden
in het hart neergelegÖ

Straks zullen ze blijde de jubelcantate meezin-

$en :

...O Vierge Abbesse X'Ière et Reine
Sur ta charge sereine
Trois siècles ont Passé...
Tes filles sont en fète,
Lcur ceur a reLracé
La longue histoire Pleine
De tes'bienfaits dans le Passé"'
Regina celi lretare alleluial

III Bloemengeuren; oc"rk deze l'ar de zielentuinen'.
Paulus to"tit zulks «Bonus odor Christi Jesu»,

de goede geur van Jesus Christus'
Dïe-l steJg over de muren van 't oude Hunne-

qhem en v:erspreidde zich wijd en zijd'- É"t kerkje ïan Hunneghem, met zijn genade-

beeld, was verlaten; pas zijn de religieuzen er
oà""o0 gevestigd of het schouwspel hunner in-
nige gocïsvrucËt wekt de inslqimerende devotie

wàet tp.
Yan ïtte kanten stroomen jonkvrouwen toe,

uitgelokt dooi de faam van vurigheid der zusters;



uit eeuwenoude en berocmde kJoosters, zooals
Beaupré en Ghislenghien, vragen zielen, hongerig
naar meer volmaaktheid, hier een plaats om
siren§et'e tucht en hooger ideaal [e beleven.

In 1660 kornt de groote abdij van Sint-Amandus
in F-rankrijk, in 't nederig prioraat een abdis -vra-

gen om ten harent volop de vroomheid te doen
hct'<,plevcn.

in 1658 srneelit de gouverneur van Dendermon-
de. F'rancesco de Pardo, en met hem hetpuik der
bevolking, dat Hunneghem ,religieuzen zoo ttfsttt-
ren om ook daar een klooster te stichten en tle
vrr.rLrrvelijke jeugd op te leiden.

Zíj s,isten immers met welk een toervijding
en rvelh een bijval de Benediktinessen te Gee-
raardsbergen die heilige taak van het ondern'ijs
op zich hadden genomen.

Indien heden gansch de stad meejubelt, 't is
dat de bevolking zich bewust is van zijn warcn
plicht van dankbaarheid.

Gedurende meer dan twee eeurvcn bestond hier
de eenige meisjesschool der stad; Licn, twaalf ge-

slachten van moeders en echtgenooteu, jortge
dochters en kinderen, ja ook kleine knaapjcs,
zijn aan de Benediktinessen hun opvoeding ver-
schuldigd.

In de niquwe tijden kwatn de zoo gunstig ge-

kende congregatic der Zusters van Nfaria en Jo-
sepli een merkelijk deel van dat zalig wcrk op
zich nemen; zoo men echler hooger opstijgt, dan
is te Hunneghem de bron te zoeken van'L christe-
Iijk onderricht dcr dochters van Geeraardsber-
gen.- I)aar om viert het volk zoo spontaan mede;
daar om ook stroomden heden honderden oud-
leerlingen hier te zamen. om hun familiezang van
Yroeger jaren blij tc hel'netnen:

Connais-tu I'asile oÈ le ciel a souri
Connais-tu le vieux monastère?
Assis sur le penchant du grand mont fleuri
Asile de paix, de Prière?
Le soleil y parait dans un ciel touior-rrs bleu
On croit là, on esPère, on aime
Cettc terre bónie el des homtnes et de i)ieu
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Les ans passerrtnt et ave.i eux aussi
Les jeux et ,lcs ris de I'enfance
I-c ccnur bicn so,uvcnt faiblira tout meurtrillais l'image toujours de I'asile béni
Revivra dans notre àme et les yieux ccurs.aussi
Prieront... Seigneur. bénissez Hunnegheml

Notre cher l{unnegheml

. IÍoederlijhe beschcrming, genadeschatten. rij_
kcn_ zieienoogst" dat alles Éraïht Nlaria aan haar
clochters.

Iet.; kostbaarder bleef ovcr: het kruis, dat kruis
zonder hetrvelk n.ren nict oirstijgt ter giorie.

Humcghenr rvercl degclijli màï aat freilig zegel
gcme rkt.

\\rat armoé in dat beginnend kloostertje, waar
men niets vond dan naakLe muren en eenige ver_
molmde stoelenl

\\iat ellende en 
-angste_L-_lijdens die gedurige

oorir.igen der X\rI" en XVIIJ, ceurv toén Ge-e-
t'aardsbergen herhaalde malrn rvordt geplunderd

"", il asch gelegd en men vluchten'moest perschuil naar Dendermonde.. ofrvel, te voet enzIlar beladcn. naan ,t hof van Liesse te Athl
. 
\\tat pijnlijke toestanden lv-anneer de boerenuil. den omtrek hicr komen 5chuiloord zoeken

en rnet hun de laatste lior.st brood rnoest lgedecldu'ordenl

,..Na den gollog kornL de pest: de verschrikke_
ll-t.Kc gecsel dic honder.den ten gravc .sleepL; 

enbij overmaal van onheil rvordt irut toe.t n"f lrunI{rinncghem aaugeduid om de ,ta"hioffer" aerr,esmeltiug te bcgi'ar.en.

_--9-gltog, pcst. ook hongersnood. In ,t begin rlerXYIII' eeurr praan-rt }rji "zoo ,".., aïi àen slechtsmet veel goud een zak graan berreestert en nogkornen soms soldaten, hót rveinige daf men hecftliunnen verbergcn, onrneedor_rg""-a rpl-irct 
"r, 

t

I{oe werden die kruisen hier bejegend?
Luistert naar de kionijk: «_Nrous ,rJiii.rarr"*



» jamais dc ntettre notre confiance en .I)ieu.
» Loin de nous effrayer de notre pauvreté elle

» rlous doit ëtre un sujet de joie parce gue dans
>r cet état nous pou\rons dire r'éritablement: le
» Seigneur est tout notre bien, la part qui _n99.s
, est 

=échue est déIicieuse, notre portion trérócti-
» taire est d'une excellence incomparablel».

Dit betrourvèn op God staat te lezen op ie'1er
bladzijde van Hunneghem's geschiedenis; zij r'vas

e., ,do de « Revue Bénédictine », in 1913, deed

opmerken. « ttne l'crtu de communauté ».

Daarin ligt rvei de uitlcg der onmacht van iSa-
tan en zijn trarvanten tegenover het kloostcr'

lle Franschc heirbenden vallen er binnen. rcind
1700, « des hornlles qui n'avoient rien d'humain
que le corps. du reste si cruels ethar:bares qu'ils
metLoient for-rt à feu et à sang». Edoch! pas zijn
zljn ze aangekomen olrr alies te root'en, ofl ze -rvor-

dón cloor: hun eigen aanvoerders velderop ges-

[uurd!
.lozef Itr lvii het klooster afschaffen; de Bra-

llantsche Omwenteling zct zijn ministers ífYer
de grensl

Het Iiransche Schrikbewind verbeurt het iruis
als «natiouale goed» en ontbindt de communiteit;
vöör trvintig jaar bloeit Hunneghem meer dan
ooit, versteikt door de "overlevenden der wiidbe-
kende ahdij van Ghislenghien!

Willem I u,il de heroplevende kloostergemeen-
te doen uitsterven, door het vertrod novicen te

aanvaarden; 't is het klokje van Hunneghem dat
hei eerste aan Geeraardsbergen meldt dat de

Iiollander het land is uitgejaagd en in 't wije
Belgie voortaan de katholieke godsdienst zich
vrij mag ontr,vikkelenl

Hoe menigmaal. na al die angstige uren, vielen
-de Benediktinessen dankbaar op de knieèn vöör
het beeld hunner hemelsche Abdis om met haar
rned.e te zingen:

<i Deposuit potentes de sede et exaltavit humi-
Ies! »
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[Ieb ik niet met r.vaaarheid gezegd dat het Ver-
-traal van l{unneghem's verled.en zou een dank-
hymne zijn tot Maria?

En zie nu in het heden.
De oude X{adonna is op dezen d4g ornkranst

met de heerlijkste aller kronen.
Hondom haar heilige beeltenis scharen zich

die honderde kinderkens hier tot christelijke
vrouwen en dochters opgeleid; die talrijke jonge
meisjes die, in tiogduul- èn breischool door wert-
zaamheid en plichtbesef zich stalen voor den le-
vensstrijd: die ontelbare oud-leerlingen die lio-
men getuigen rran hun dankhaarheid en hrin
trouw. i ,

NIet Gods genade zal d,ezep namiddag, het ge-
nadebeeld in triomphtocht worden gedrageí
naar die Groote Markt waar, over wat meer dan
honderd jaar, de Sans-Culotten cle religieuzen
t an Hunneghem naar toe sleepten om zà voor
altijd uiteen te jagen!

Blij zal daar. aan de voeten van Jesds i-n zijn
aanbiddelijk Sakrament, het « Te Deum » uit dui-
lende- -borsten opstijgen terwijl de religieuzen,
in 't kleine kerkje, haar stem Èg aeze >Jiér men-
schennrassa zulleq voegen om het zoete woord te
hcrhalen:

f}.i TE DOMINE SPERAVI, I{ON CONI.-UNDAR

II{ ,ETERNUM!
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