Constant van Crombrugghe (1789-1865)
Kanunnik en deken van het Kapittel van Sint-Baafs te Gent.
Lid van het Nationaal Congres. Stichter van vier kloostercongregaties.
Grondvester van het vrij onderwijs.
Gaston /MBO (t)

ammnik Constant van Crombrugghe is in Geraardsbergen vooral bekend als stichter van de
cougre atie der paters Jozefietenen van de congregatie van Maria en Jozef. Ook omwille van het
fi it dat hij de schenking deed van de kapel van de Oudenberg. Maar over zijn verdiensten op andere
v lakken is men meestal onwetend. Ongetwijfeld was hij een voorbeeldig priester en een ingoed man die
ziclt ook het lot van de armen aantrok. Maar hij was vooral een man die, in 1830, de basis heeft gelegd
voor de bevoorrechte positie van het vrij katholiek onderwijs in dit land.
Jeugd

Constan t van Crombrugghe werd
te Geraardsbergen geboren op
14 oktober 1789, dit is het jaar
van de Franse Revolutie en van
de inneming van de Parijse
Bastille. Hij was het tweede kind
uit het huwelijk van brouwer en
kanthandelaar Ghislain-François
van Crombrugghe (0 Gent 6 mei
1761, teeraardsbergen 7 september
1842) en Cécile-Josèphe Spitaels
0
( Geraardsbergen 17 december
1757, teeraardsbergen 20 augustus
1826); Cécile Spitaels was het
negende kind uit het huwelijk
van linnenhandelaar Jean-Baptiste
Spitaels (1719-1779) met Jacqueline
Reyns (1715-1762). C)
Ghislain-François van Crombru gghe
was een oom van Bemard van
Crombrugghe (t Gen t 1783) en AnneMarie Huleu (0 Geraardsbergen 20
augustus 1727, tRonse 5 januari
1800) die een zuster was van
Jean-François-Ghislain Hu leu
(1746-1815), vicaris-generaal van
het aartsbisdom Mechelen (2).
Zijn jongere zus ter Charlotte van
Crombrugghe (0 Geraards bergen 31
oktober 1794, tGent 10 januari 1865)
huwde met handelaa r Dominique

Constant van Crombrugghe.
(Litho van R. Verho eft)

van Wijmelbeke (0 Brugge 1 januari
1794, tGent 26 januari 1864) die
van 1822 tot 1837 directeur was
van het college te Mell e dat,
terloops gezegd, is gegroeid rond
de voormalige Augustijnenpriorij
van O.L.V. Ten Hole, in 1789
aangekocht door Eugène de Pa uw
en in 1806 overgenomen door Joseph
Deschamps. Zijn jongere broer
François-Second van Crombrugghe
0
(
eraardsbergen 4 april J 793,

teeraardsbergen 9 oktober 1831)
speelde een actieve rol tijdens de
revolutiedagen van 1830 en was
gemeenteraadslid in 1830-1831 (3) .
Het schooljaar 1802-1803 brengt
Constru1t vru1 Crombru gghe door
in het Pensionnat Roynl de Wilhousin
Aat; vervolgens gaat hij twee jaar
naar Gen t studeren in het Pensionaat
Dew ulf.
ln oktober 1805 is hij ingeschreven
in het college van oyon-Arniens
da t in 1806 werd overgebracht naar
Montdidier (Somme-departement),
bestuurd door de Pères de In Foi;
deze gingen in 1814 over naar het
jezuïetencoll ege van Saint-Acheullez-Ami ens (i). Het zal wel zijn
groot- en peetoom J.F.G. HuJeu
geweest zijn die de ouders zal hebben
aange raden hun zoon naru· ArniensMontdidi er te sturen. Dit college
had een zeer goede faam en vormde,
volgens de echte jezuïetentraditie
(mtio studioru m), veel prominenten
op politiek en religieus vlak, zowel
Fransen als Belgen. In het schooljaar
1808-1809 zit Van Crombrugghe in de
retorica (5) . Peetoom Huleu zal hem
vermoedelijk ook wel voorbereid
hebben op de priesterroeping, hierbij
ook aangespoord door medeleerling
Maurice de Bonald (0 Millau 1787), de

r) Over deze Spitaelsen, zie desgew nst J. DE Ro, Analyse van een belangrijke financiële en politieke fami lieclan : de Spitnels van
Geraardsbergen. Machtsverwerving en -verlies, Iie ntitiaa tsverhandeling Univer iteit Gent, 1976/ 77.
f) V. HOBB NS n W. VAN HILL , Deseendance de f.B. Spitaels, Brugg , 1958, p. 139, 264, 272.
('} V. HOBB NS n W. VAN ll LLE, op.cit., p. 151.
(~) H. SrRJJP NS, Oost- Vlaanderen: Bouwheer van de 'Staat' België, 19 0, p. 91 .
r) Retorica= laa te jaar in d Gri ks-Latijn humani ra.
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latere aartsbisschop en kardinaal van
Lyon. ln sep tember 1809 treedt Van
Crombr ugghe in het Groo t Seminarie
te Gent en kreeg er op 24 december
1810 de tonsuur, in 1811 de drie
lagere wijdingen en de wijding tot
subdiaken (6). Zijn w ijding tot diaken
vond plaats op 21 december 1811 in
Namen, terwijl hij op 19 december
1812 priester werd gewijd in Brussel,

6
( )

vertroebelde wat de goede gang van
zaken verstoorde. De zaak zit zo:
Napoleon had op 15 juli 1801 met de
paus een concordaat gesloten, maar
wou deze laatste nadien bijkomende
regelingen, de zogeheten 77 articles
organiques, doen slikken. Dit lokte een
non possumus 0 uit vanwege de paus
omdat de Kerk daardoor volledig aan
de Staat onderworpen zou worden.
Uiteindelijk palmde Napoleon op
17 mei 1809 de pauselijke staten in
en liet op 9 juli daaropvolgend de
paus gevangen nemen. Napoleon
had ook een "nationaal concilie"
samengeroepen in Parijs om nieuwe
bisschoppen te benoemen voor de
onbezette zetels. De Gentse bisschop,
mgr. De Broglie (8) zetelde in deze
conunissie maar verklaarde ze
onbevoegd. Daarop hief Napoleon
het concilie op en zette de Gentse
bisschop prompt gevangen ... Na de
val van het Keizerrijk keerde bisschop
De Broglie in mei 1814 naar Gent
terug.
Het is in die periode dat de mogendheden in Parijs C) respectievelijk
Londen C0) beslisten België te
verenigen met Nederland onder
Koning Willem I, prins van OranjeNassau.
Inmiddels, namelijk in november
1812 was Van Crombrugghe
aangesteld tot onderpastoor in
om precies te zijn in de kapel van
mgr. Van de Velde, oud-bisschop van Moeskroen en deed tevens vrijwillige
dienst in het Franse militair lazaret
Roermond.
Maar hoe komt het dat die wijdingen gelegen in Akkergem. In maart 1814
werd hij onderpastoor in Heusden bij
niet alleen in versneld tempo
gebeurden maar ook op verschillende Gent.
Op 11 september van ditzelfde
plaatsen? Een en ander is het gevolg
jaar stelt bisschop De Broglie Van
van het conflict dat de relaties
Crombrugghe aan als directeur van
tussen de Kerk met Paus Pius VII en
het college in Aalst, college dat door
Frankrijk met apoleon Bonaparte,

De tonsum is een symbolische hm1deling die plaats vindt een jaar voor de priesterwijding en waarbij de hoofdkruin wordt
geschoren. ln de preconciliaire priesteropleiding wm·en er drie zogeheten kleine wijdingen en drie grote wijdingen nmn elijk en
achtereenvolgens subdiaken, diaken en ten slotte priester. Er is een groo t onderscheid tussen de pre- en postconciliaire diakens.
Vààr Vaticanum li (1962-1965) waren er alleen diakens in voorbereiding tot en als laa tste stap naar het priesterschap; zij waren
reeds vanaf het subdiaconaa t verplicht tot celibaat. Met Vaticanwn II zijn er zogeheten permanente diakens bijgekomen; zij
kwmen reeds gehuwd zijn. Het subdiaconaat werd door Vatica.num II afgeschaft.
(l) Non pass umus: Latijn voor "dat kwmen we niet aanvaarden, dat nemen we niet", of doodgewoon: "neen".
8
( ) Maurice Jean Madela.ine de Broglie (1766-1821), van een Frm1se adellijke familie die afkomstig was uit Piemont (Italië), werd in
1807 bisschop van Gent. Hij verdedigde op het Concilie van Parijs (1811) de rechten van de paus tegen de plmmen vm1 a pol on
die zelf de bisschoppen w ilde amLStellen en werd verbannen. De Broglie was een hevig tegenstander van koning WilJ mI. Hij
overleed in Parijs in 1821.
9
( ) Verdrag van 30 mei 1814.
r o) De VIIT artikelen van 20 juni 1814.

22

Gerardimontium 2007/ 212

Constant van Crombrugghe (1789-1865)

dt.> n'gt.>t1tit.>mad in de handen van de
bis..."Chop was gespeeld. Hij drukt op
de school de jezuïtische (11 ) stt>mpel
\'an tvtontdidier-Saint Acheul : hij
legt t>en hechte vriendschapsband
tussen leraars en leerlingen waarbij
meer mogelijkheden tot initiatief
\'anwege de leerlingen zelf centraal
staan en waarbij de activiteit en
houding van de leraren berusten
op respect; hij gaat terug naar de
christelijk-humanistische beginselen,
stimuleert de leerlingen op allerlei
manieren, gebruikt degelijke en
aangepaste leerboeken. De culturele
uitstraling van Aalst lag dan ook bij
de leraars en de oud-studenten van
het bisschoppelijk college (12).
Nog is de grondwet van Willem I
niet afgekondigd of mgr. De Broglie
dreigt reeds met verzet 3). Op
18 augustus 1815 verwerpen de
Belgische afgevaardigden echter
die grond wet maar de koning
verklaart hem toch aangenomen,
na een platvloerse "Hollandse
rekensom". De bisschoppen reageren
onmiddellijk en met hun Jugement
doctrina[ des évêques du Royaume des
Pays-Bas sur le serment prescrit par
la nouvelle constitution verbieden
ze de eed van trouw af te leggen
aan een grondwet die alle erkende
erediensten op gelijke voet plaatste,
van het onderwijs een staatszaak
maakte en de eredienst politioneel
controleerde. Als men weet dat
Van Crombrugghe, specialist in
onderwijszaken, een intimus en
beschermeling is van mgr. De Broglie
die hij regelmatig ontmoet op zijn
buitengoed Pausipone in Mijlbeek
bij Aalst evenals op het kasteel
in Gijzegem (1 4), dan is het goed

r

een vijfde van de Geraardsbergse
bevolking was armlastig. Verder
kwamen er nog bij een lagere
school voor arme kinderen, een
zondagsschool, een betalende
school in 1819 en een kantschool
(2 november 1818) die, ondergebracht
in een gehuurd gedeelte van het exminimenklooster, geleid werd door
twee zusters uit Aalst. Zijn moeder,
Cecile Spitaels die kanthandelaarster
was, zou tot haar overlijden in 1826
directrice van die kantschool zijn.
Ook in Aalst sticht Van Crombrugghe
een kantschool, een zondagsschool
"deels uit sociale bewogenheid,
deels om de jonge mensen in deze
moeilijke tijd onder de hoede te
houden" (1 8). Om deze verschillende
onderwijsinstellingen te leiden
doet hij een beroep op leden van
door hem in het leven geroepen
congregaties, met name de Broeders
van de H. Jozef (Geraardsbergen,
1 mei 1815) wat uitgroeide tot de
Het is geweten dat er in het jaar 1816 Congregatie der Jozefieten (1 9), de
zustercongregatie Dochters van Maria
een nijpend tekort aan graan was ...
Van Crombrugghe ontwikkelde dan en Jozef (Aalst, 6 maart 1817, Coleta de
een enorme activiteit. Om de nood
Brandt), de Zusters van Maria en Jozef
te lenigen stichtte hij zowel in Aalst
(Geraardsbergen, 1818), de Zusters
als in Geraardsbergen zijn nieuwe
van de H. Jozef (Brugge, 1830) en de
kloostercongregaties en textielscholen Dames van Maria (Mechelen, 1838).
en liet levensmiddelen en kleding
Tijdens de volgende decennia werden
5
door de zustercongregaties her en
ronddelen (1 ). Op 1 mei 1817 richt
hij, onder de leiding van twee van
der in het Vlaamse land bijhuizen
zijn volgelingen, een weefschool op
gesticht, zo in Moeskroen, Bellegem,
Wakken, Oostende, Mesen, Watou,
in de vroegere herberg Jeruzalem in
6
de Steenstraat (1 ); op 1 november
Sint-Baafs-Vijve, Blankenberge. Ook
van datzelfde jaar verhuist men naar werden missiehuizen opgestart in
het voormalige Karmelietenklooster
Engeland, Californië en Kongo.
dat gedeeltelijk door de familie Van
In Geraardsbergen deden de Zusters
Crombrugghe werd aangekocht (' 7).
van Maria en Jozef ook aan zieken- en
D'arme werkse/wie had spoedig succes; bejaardenzorg. Tijdens de choleradit hoeft niet te verbazen want
epidemie van 1849 (212 doden!)

mogelijk dat hij de auteur is van de
brochure ll11 petit mot misonné en
réponse à Wl petit 111ot de commmtde,
gericht tot een éclnireur des idées
libémles. Bisschop De Broglie weigert
voor de Staatsraad te verschijnen
en wanneer zijn aanhouding wordt
bevolen, vlucht hij naar Frankrijk.
Hij wordt op 8 november 1817
door het assisenhof van Brabant bij
verstek veroordeeld tot deportatie.
De gevluchte monseigneur leidt zijn
bisdom vanuit Frankrijk en hierbij is
Van Crombrugghe zijn verbindingsen vertrouwensman. Alvorens op
20 juli 1821 in Parijs te overlijden,
schenkt mgr. De Broglie zijn zilveren
borstkruis aan zijn vertrouwensman.
Toen Henri-François Bracq in 1865
bisschop van Gent werd, gaf Van
Crombrugghe hem dit prestigieuze
kruis cadeau en sindsdien wordt
het door de bisschoppen van Gent
gedragen.

C1) Jezuïtisch moet hier niet worden begrepen als dubbelhartig, doortrapt zoals Van Oale het woord interpreteert (Van Dale, uitg.1995,
p. 1319), maar staat hier synoniem voor kwalitatief hoogstaand.
H. STRIJPENs, op.cit., P· 31.
rJ) lnstruction pastorale sur Ie projet de la nouvelle constitution du Royaume des Pays-Bas en Adresse au Roi.
r•) Het kasteel van Gijzegem is enkele tientallen jaren geleden afgebroken. Het was alleszins reeds in 1959 verdwenen (Cfr. A.
Bouc,sE, Oude geslachten uit het Land van Aalst: De Clippele, Overdruk uit Het land van Aalst, jg. XI, 1959, nr. 6, p. 15).
r'>) H. STRIJPENS, op. cit., p. 50.
r") Blijkens een akte verleden op 14 mei 1817 voor notaris De Clippele, verhuurde mej. Marie Vanderlinden, voor de duur
van rn:~oe j~r, de herberg Jeruzalem aan Dominique van Wijmelbeke voor de prijs van 110 Brabantse florijnen per jaar, met
mogeliJkheld onder te verhuren aan Guillaume Vandenbossche en jozef Vanderkinderen.
('7_} MAlWEL J. VAN KElKXliOVEN c.j., De Geselweide Karmelieten in het 'Dal van josnplzat' te Geraardsbergen, 1466-1796, s.l.
(Geraardsbergen?), s.d. (197R?), p. 114.
1
( ") IJ. STIUJI'EN';, op. cit., p. 203.
r~
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maakten ze zich zeer verdienstelijk.
De Jozefieten van hun kant
stichtten "broederscholen" op
het platteland (Roborst, Halle,
Maldegem) en missies in Brazilië
en Kongo. Ze bestuurden drie
befaamde onderwijsinstituten:
in Geraardsbergen, het SintJozefsinstituut (2°); in Melle, het
College der Onbevlekte Ontvangenis
(in 1837 overgenomen van Van
Wijmelbeke) en in Leuven (1842), het
college van de H. Drievuldigheid.
Van Crombrugghe voerde hier de
moderne humaniora in, naast de
oude of klassieke humaniora. Ze
richtten ook nog een Apostolische
school op in Velm, het rusthuis in
Wattripont, het noviciaat hier op
de Oudenberg en het St. Georges
College in Wegbridge (Eng.),
Croydon (1869-1884).

Hij willeraars en onderwijzers met
een erkend diploma. Vele lagere
zuster- en broederscholen worden
niet erkend en moeten hun deuren
sluiten zoals de Broederschool
der Jozefieten, of worden alleen
maar gedoogd zoals de school der
Bendictenessen van Hunnegem (21).

van Gent" (24) die nu te Gent woont,
wordt de ziel van het verzet van
clerus en adel. Hij had een sterke
reputatie verworven als pedagoog
en onderwijsspecialist, had stevige
contacten met de katholieke adel (de
Robiano, Vilain XIII, de Rodes, de
Merode, e.a.) en kon rekenen op de
sterke steun van de ultramontaanse
Schooloorlog
clerus (vicaris-generaal Ambroise
Goethals, president van het seminarie
Op 25 september 1816 valt de
Aug. Rijckewaert, en de secretaris
beslissing om drie universiteiten
van het bisdom). Daarenboven had
op te richten naast enkele
hij een klare kijk op de zaken en
athenea. Bovendien wordt
zou niet aarzelen met de liberaalhet middelbaar onderwijs der
katholieken en zelfs met de liberalen
colleges en kleinseminaries
scheep te gaan om de vrijheid in alles
onder staatstoezicht geplaatst. De
op te eisen. Ten slotte had hij een
vestiging van een atheneum in
goede en vlotte pen.
Gent was uitgelopen op een boycot De regering had sommige leerboeken
vanwege de geestelijkheid. Daarop
voorgeschreven welke door de
werd, bij wijze van vergelding,
protestantse vereniging Tot nut van
het kleinseminarie Sint Barbara
't Algemeen werden uitgekozen en
22
opgeheven ( ). Van Crombrugghe
verspreid. Van Crombrugghe neemt
Van meet af aan voert de clerus
nam een voor een de gewezen
het initiatief langs katholieke kant en
tijdens het Hollands bewind een
leraars van het jezuïetencollege
richt een Société Catholique op die tot
hardnekkige oppositie tegen de
taak heeft degelijke leerboeken op te
op in het college van Aalst. De
gelijkstelling van de godsdiensten,
Oost-Vlaamse gouverneur, graaf
stellen en in te voeren. Zelf schreef hij
zoals dit is opgenomen in de
enkele boeken voor de jeugd waarin
Philippe de Lens, beklaagt zich
grondwet van 1814-1815. De
hij zijn opvoedingsideaal" l'homme
verbanning van De Broglie in 1817
herhaaldelijk bij minister Falck over
honnête et parfait chrétien" gestalte
heeft deze houding nog verscherpt.
de insubordinatie van het Aalsterse
geeft. In 1821, Mamtel de la jeunesse
Willem I wenst de oprichting
college en hij zou zelfs persoonlijk
van een nationale Kerk, los van
gezegd hebben tegen principaal Van chrétienne contenant des instructions,
des prières et des pratiques propres à
Rome. De katholieke geestelijkheid
Crombrugghe "Je ferai fermer votre
eist een onafhankelijke Kerk
collège" (23), college dat doorging voor tous les ages et à toutes les conditions;
Manuel de l'éducation chrétienne; De
ultramontaans en pro-Frans. Op 14
onder het exclusief gezag van
Rome (Ultramontanisme) die een
juni 1825 worden de vrije middelbare l'imitation de Jésus-Christ; La pratique
de l'oraison mentale; L'étude des
bevoorrechte positie inneemt in
onderwijsinstellingen afgeschaft
sciences. Règles à observeren fonnant
de Staat (ondergeschiktheid van
omdat de leraars niet de vereiste
sa bibliotlzèque. In 1825, Art épistolaire
de Staat aan de Kerk in geestelijke
graad bezitten, ook het college van
à
l'usage de la jeunesse en in 1831,
en morele materies). De Kerk
Aalst hoort erbij. Op diezelfde datum
Règlement des professeurs (practische
had een monopoliepositie op
wordt het Filosofisch College van
gids voor priester-leraars).
onderwijsgebied en zou die met hand Leuven opgericht. Op 13 december
en tand verdedigen.
eist De Gerlache de vrije schoolkeuze In Gent staat Van Crombrugghe
nu onvermoeibaar op de bres voor
Als verlicht vorst wil Willem I
op wat meteen het startsein werd
de vrijheid van godsdienst en
vooral de uitbouw van een degelijk
voor een ware schooloorlog. Van
onderwijsnet onder staatscontrole.
Crombrugghe, "de feitelijke bisschop onderwijs. Eind 1826 sticht hij, met

--

-----

-- - - - - - -

(1 9) Congregatie der Jozefieten: in 1830 goedkeuring van de regel gevolgd door de bisschoppelijke erkenning; in 1863 congregatie
van pauselijk recht maar pas in 1893 door Rome erkend als priestergemeenschap; sinds 1924 missiewerk in Brazilië en BelgischKongo.

(2°) Over het Sint-Jozefsinstituut zie desgewenst MARCEL J. vAN KERCKHOVEN, c.j., Kroniek van het Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen
(1817-1990), Leuven, 1992.
(21) M. DE MEULEMEESTER, Histoire du monastère des Bénédictines de Hunneghem à Grammont, Brugge, 1912, p. 92-94.
22
( ) E. LAMBERTS, Kerk en liberalisme in het Bisdom Gent 1821-1857, Leuven, 1972, p. 8.
23
( ) H. STRIJPENS, ap. cit., p. 89.
(24 ) H. STRIJPENS, op.cit., p. 74.
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dt' finandl'le steun van de katholieke
adt'l"aart:-;coll~'n'atic·vell e11 jeugdige
dWt'J~·rs" (:!.~),de Catlwliquc de~ Pay~

Bas, de ultmmontaanse spreekbuis
v.m de adel en de bisschoppen,
altijd tesamen in het obscurantisme.
Van Crombrugghe had de statuten
opgesteld en omringde zich met
oud-leerlingen van Aalst of van
St.-Acheul en van oud-leraars van
Aalst. Hij beschikt over een eigen
drukkerij en vestigt de kantoren van
de krant in zijn eigen huis. Hij heeft
het volste vertrouwen van Augustin
Rijckewaert, secretaris van het
bisdom; hij is bevriend met Sterckx,
de vicaris-generaal van aartsbisschop
De Méan, met mgr. Van Bommel, de
bisschop van Luik, met de adviseur
van de aartsbisschop, Charles van
der Horst. "Nous étions bien éloignés ...
d'ériger en principes absolus les
droits désignés sous Ie nom de libertés
modemes. Nous voulons en user avec
mesure ", zegt hij ('.i>), maar dit belet
niet dat hij, in unionistische geest,
samenwerkt met liberaal-katholieken
en liberalen.
Begin 1827laat referendaris Van
Gert, secretaris van de directeurgeneraal van het Ministerie van
Onderwijs, een brochure verschijnen
getiteld "Observations sur les
libertés de l'Eglise en Bel gigue".
Daarin werd aangetoond hoe de
Belgische Kerk zich los van Rome
heeft ontwikkeld. De repliek hierop
"Réfutation des observations sur les
libertés de l'Eglise en Belgique, par
un catholique beige" was vooral het
werk van Van Crombrugghe die de
volledige onafhankelijkheid van de
Kerk tegenover de Staat bepleitte (2")
en het protestantse proselitisme van
Willem I aanklaagde.
Midden 1828 is de oprichting van het

unionisme, het monsterverbond van
katholieken en liberalen verenigd
rond het principe "liberté en tout"
een feit. De liberale kranten vallen
regering en koning aan, er volgen
processen wegens persdelicten. De
katholieken leggen de ene petitie,
voor vrijheid van pers en onderwijs,
na de andere aan. Koning Willem
haalt bakzeil en geeft toe aan de eisen
van de Kerk (211).
De internuntius, Francisio Capaccini
vond de Belgische ultramontanen
heethoofden en kleingeestige
dwepers (29). Bij de ultieme
pogingen om de houding van de
pauselijk legaat (F. Cappacini)
tegenover het Leuvense Collegium
Philosophicum te wijzigen speelde
Van Crombrugghe als adviseur,
tussenpersoon en voornaamste
informant een belangrijke doch
minder bekende rol (30). Ten einde
een unaniem standpunt te kunnen
innemen en een gelijklopende
gedragslijn ten overstaan van de
regering uit te stippelen, belegt
hij met vooraanstaanden van de
traditionalistische adel en met
ultramontaanse prominente
geestelijken van het bisdom Gent
vergaderingen in zijn buitenverblijf
Pausipone C1) te Aalst-Mijlbeek.
Op 10 februari 1829 werd J. Fr.
van de Velde, deken van Lier,
aangesteld tot bisschop van Gent.
De bisschopszetel was acht jaar
onbezet gebleven. De nieuwe
bisschop neemt Van Crombrugghe,
de onderwijsspecialist, tot persoonlijk
raadgever, benoemt hem tot
honorair kanunnik en tot lid van de
bisschoppelijke raad en geeft hem
uitgebreide volmachten. Volgens de
gouverneur van Oost-Vlaanderen
Van Doorn leek het erop dat Van

Crombrugghe de feitelijke bisschop
was in Gent C2).
Maar de jonge, Franstalige liberalen
blijven de grieventrommel
roeren. Een petitie van november
1829 met driehonderdduizend
handtekeningen eist de ministeriële
verantwoordelijkheid, wil meer
persvrijheid, het ontslag van de
minister van Justitie Van Maanen,
een evenredige verdeling van de
hoge ambten. Van uit Frankrijk
zweept een verbannen De Potter de
gemoederen op en de economische
crisis met als gevolg werkloosheid
en prijsstijgingen, drijft de arme
klassen naar verzet. De julirevolutie
in Frankrijk (1830) legt de lont in
het kruitvat. Franse revolutionaire
agitatoren zijn zeer actief. Men kent
de afloop: de opvoering van de opera
van Auber, De stomme van Portici, in
de Muntschouwburg te Brussel, op
woensdag 25 augustus 1830, steekt het
vuur aan de lont.
Affiches op de muren in Brussel
hadden het voorspeld: "maandag
vuurwerk; dinsdag verlichting;
woensdag revolutie!". En toch was
die revolutie voor iedereen in België
en daarbuiten een verrassing C3).
Even nadien volgen "les trois
glorieuses": 11 september 1830: petitie
voor personele scheiding tussen
Noord en Zuid; Septemberdagen;
26 september: Voorlopig Bewind;
4 oktober: uitroepen van Belgische
onafhankelijkheid.
Nationaal Congres

Een Nationaal Congres van
tweehonderd leden, gekozen door
dertigduizend (op zesenveertigduizend) bekwaamheids-en
cijnskiezers zal een grondwet

(2') E. LAMBERTS, op. dt., p. 34.
(21') C. PIRAERTS, op. cit., p. 138.
A E. LAMBERTS, op.cit., p. 16.
('H) Concordaat, intre~kcn der besluiten van juni 1825.- Koninklijke Besluiten van 20 juli 1829, 2 oktober 1829 en 2 januari 1830.
(2") E. LAMBERTS, op. elf., p. 48.
(!'~ G. C. GARCIA, in NBW 9,1981, kol. 169-178.
Van Crombrugghe verkocht dit buitenvcrblijf in 1833 aan de jezuïeten die hij twee jaar voordien in het Aalsterse college had
geplaat<;t. In 1959 werd dit 19'"'-(.>euwse kasteeltje vcrkocht aan de parochiale werken. Vervolgens werd het gesloopt om plaats te
ruimen voor een I'MS-ccnlrum en het "Bl•ukcnhof".

r•)

('Z} E.

LAMBEKI~,

(1") Graaf L.

op. ei/., p. 53.

DE LIU ITERVEI.DE; J,e

ConKres natiemal de 1830, Brussel, 1922, p. 6.
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opstellen.
Constant van Crombrugghe wordt
te Aalst verkozen met 419 stemmen
van 695 kiezers. Hij was een van
de negen Vlaamse priesterscongresleden in spe. Aartsbisschop
De Méan die vreesde dat al te sterke
politieke bedrijvigheid de clerus
in diskrediet zou brengen, eist het
ontslag van vijf of zes priesters.
Maar Van Crombrugghe die van
zijn bisschop vrijheid van handelen
had gekregen, gaat naar Mechelen
zijn standpunt verdedigen en
krijgt van de bisschoppelijke raad
toestemming te zetelen.
Het moet gezegd dat hij zijn
kandidatuur te Aalst ten dele te
danken had aan het feit dat zijn
oom, Joseph Spitaels-Verhaeghe,
zich had teruggetrokken.
PriesterPierreDe Ram (1794-1865),
van 1826 tot 1830 secretaris en
archivaris op het aartsbisdom, had
in november 1830 een brochure
geschreven waarin de Kerk
volledige vrijheid eiste en geen
enkele inmenging van staatswege
in kerkelijke zaken werd geduld.
Niettemin werden staatstoelagen
en bezoldiging van de clerus
geëist. Een brief van aartsbisschop
De Méan, opgesteld door vicarisgeneraal Sterckx en gereviseerd
onder toezicht van vijf invloedrijke
congresleden onder wie Van
Crombrugghe, waarin waarborgen
in die zin voor de Kerk werden
opgeëist, werd op 13 november
1830 op het Nationaal Congres
voorgelezen.
In december 1830 komt het
onderwijs aan de orde in
het Nationaal Congres. Van
Crombrugghe, op onderwijsgebied
het meest invloedrijke congreslid,
slaagt erin voor het katholiek
onderwijs volledige vrijheid te
bekomen zonder enige inmenging
van een openbaar bestuur.
Op 24 december houdt hij er

een opgemerkte "historische"
tussenkomst waarna bij stemming
de vrijheid van onderwijs wordt
opgenomen in de grondwet, het
huidige artikel17. Hij is zich zeer
goed bewust van het uitzonderlijk
belang van dit artikel wat blijkt uit
zijn commentaren ter zake (34).
Als beloning voor dit succes
benoemt mgr. Van de Velde hem
op 20 december 1830 tot synodaal
examinator, titelvoerend kanunnik en
directeur van het katholiek onderwijs
in beide Vlaanderen.
Het zo-even vernoemde artikel 17
van de grondwet zou voor vele jaren
de suprematie van het katholiek
onderwijs veilig stellen. Telkens de
Staat een eigen onderwijs met eigen
middelen wou uitbouwen zou een
echte schooloorlog doen ontstaan,
ontketend door de geestelijkheid.
Dit was het geval in 1850, 1878 en
1954.
Aan de bevoorrechte positie van
de Kerk in de Staat en aan het
onderwijsmonopolie was van
Crombrugghe fanatiek gehecht; hij
duldde geen enkele vrije mening
van andersdenkenden. Zijn exmedewerker aan Le Catholique des
Pays-Bas, Adolphe Bartels, typeerde
hem als" élément rétrograde, ( ... )
homme des préséances et des inégalités
sociales, antagoniste déclaré des
institutions libérales, depuis Ze nouvel
ordre des choses" (35).

Ultramontanen
De Catholique des Pays-Bas was
op 4 oktober 1830 van naam
veranderd en heette voortaan
Joumal des Flandres. Het blad ging
nu een meer volkse koers varen
onder invloed van Lamennais (36).
De volgelingen van Lamennais
of liberaal-katholieken onder wie
gewezen medewerkers uit Aalst,
waren voorstander van de scheiding
tussen Kerk en Staat doch sloten

overlevering en kerkelijk gezag
(Rome) toch niet uit en behielden
als geloofsinstrument "le sens
commun", het gezond verstand, en
de universele aanvaarding van het
menselijk geslacht. In zijn encycliek
Mirari vos van 15 augustus 1832
veroordeelde paus Gregorius XVI
scherp het menaissisme, liberalisme,
gallicanisme.
Op 16 juni 1832 werd het dagblad
L'Union gesticht. De redactie
bestond uit vroegere medewerkers
van Lamennais' L'Avenir. Van
Crombrugghe had één aandeel
van de honderd gekocht,
Charles Vilain XIII kocht er vijf.
De Kerk trok zich nu obstinaat
terug in haar ultramontaanse en
conservatieve stellingen, dit wil
zeggen het aanvaarden van de
Kerk als noodzakelijk en onbetwist
moreel gezag, één en verenigd
en onfeilbaar. Dit hield in dat in
geloofszaken en geestelijke en morele
aangelegenheden de Staat volledig
onderworpen diende te zijn aan de
Kerk.
Reeds voor de publicatie van de
encycliek was Van Crombrugghe
een verwoed tegenstander van de
progressisten. Nu is hij medewerker
van Ryckewaert in de ultramontaanse
Mémorial du clergé van mei 1833 tot
januari 1834 tegen de Joumal des
Flandres. Ook bij de oprichting van
de Constitutionnel des Flandres op 17
september 1834 was hij betrokken.
Niet te verwonderen want het was
door en door ultramontaans en werd
gesteund door de ultraconservatieve
en reactionaire Vlaamse adel.
L'Antagoniste prononcé des institutions
libérales had ter gelegenheid van
het wetsvoorstel van de liberalen
Séron en Robaulx voor uitbouw
van het onderwijsnet van de Staat
(1831) onophoudelijk en niet altijd
met de nodige ernst betoogd dat er
geen rijksonderwijs nodig was e'J.
Van Crombrugghe, de toegewijde

("') Zie C. VAN CROMBRUGGHE, 1830. Remarques sur le Congrès, inH. STRIJPENS, op.cit., p. 170-173.
rs) A. BARTElS, Documents historiques sur la révolution Belge, p. 258.
(-1") Félicité Robert de Lamennais (1782-1854): Frans religieus en politiek schrijver met grote invloed op het intellectuele klimaat uit de
19'ie eeuw.
r~ A. BARTElS, op. cit., p. 256.
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hop
vi
ti rf p 7 aug u tu 1
en voor
d
p\ !g in z u en verwoede
trijd \\ rd n g I
rd en ni t
11 en ht r de eh rn1en. Aan
uitram ntaan e z ijd e waren Van
ro mbrugghe en Pyck de ten
erd en (17 9-1 47) d e voornaams te
pre tend e nt n. Hun be noe min g kon
ec hter ge n gena d e \ ind e n in d e
ogen van d e libe raa l-ka tho li e ke n
die ha rl es d e Dec ke rvoo rs te ld e n
('") . Reed s in mei 1 37 had kanunnik
Raep ae t ge ra pporteerd aa n m g r.
Fomari, d e nieu we pa use lijk
nun tius:" Un nom 1enu pns teur sern
bim accucilli et respecté, ncondition
quc I'OIIS /IC nonnnie:. pas Pycke ou Va n
Crol/lbmgglze, détcstés par In nznsse rlu
clergé et rlu peuple et que 1//gr. Va n de
Velde Iu i-nzênze n 'npprécie pas" (''}
Eind jul i 1838 was d e benoeming va n
L.j. Delebecq ue, semina ri e-pres id ent
te Brugge, een fei t. Eerd e r al, in
1 3-! had Van Crom bru gghe o nts lag
genomen ui t de diocesa ne raa d ,
wat wees op in te m e geschill e n in d e
omgeving van de bissc hop, m aa r hij
keerde in sep tember 1838 te ru g. Hij
zetelde nog wel in de zeven led e n
tellende bissc hoppelij ke raa d di nu
einde 1838 afgescha ft we rd . In d e
plaat kwam een raad va n sy nod a le
examina toren, sa mengesteld uit
negen kanunnike n onder w ie Va n
Crombrugghe. H ij maakte s ind s 1830
als kanunn ik ook deel uit va n he t
Kapittel.
In 1839 we rd bisschop Delebecqu e
in e n perscampagne geleid d oor d e
journal des Flandres en De Va derlander,
aangeva ll en. Me n trok zi jn
vaderlandsli efde en zij n loya li sm
teg nov r onz constituti on I

Doodsprentje van kanunnik Van Crombrugghe.

vrijhed e n in twijfe l. In wezen g in g he t
om een conflict tu ssen ulh·am o nta nc n
rond d e bi ssc hop, die d e sc heidin g
tu ssen Kerk en Staa t a fw ezen, e n
Iibe raa l-ka tho lie ke n .

d e verk iezi nge n va n 8 juni 1847
kwa n1 d e libe ra le regering Rogier
aa n het bew ind . Deze regering
na m in itiat ie \·e n o p het vlak va n de
o rga ni scl tie van het on d e rw ijs. De
o rga ni eke we t o p het mi ddelbaar
Onderwijs
o nd e rw ijs (1 jun i 1850) vvaa rbij he t
Rij k ti e n a the nea e n vijftig middelbare
De we t va n 23 e pte mbe r 1842, d e
sc ho le n zo u m ogen o pr ichte n, waarbij
eerste we t ove r d e organi sati e va n he t d e bi ssc ho ppe n d e conh·ole o p
lage r o nd e rwijs, e rke nd e he t beginse l le raa rs e n boe ke n ve rl oren e venals
zegge nd e d a t d e god sdi e ns t het he le
he t clan stc llin gsrec ht, e n waarbij
111
o nd e rw ij s di e nt te d oo rdre nke n (" ).
d e bi ssc ho ppe li jke co ll eges geen
Ee n tri o mf voo r Va n C ro mbru gg hc!
rc brrc rin bo-ss- ubs idies krecren
b
, lokte
Men g in g hi e r nog vc rd e r d a n
hev ig vc rzet uit va n d e bi sschoppen,
a rtikel1 7 va n d e g ro ndwe t w a nt
de pa us e n d e ka tholi e ke n . Van nu
d e o nd e rw ijs we t va n 1842 had to t
a f aa n zo ud e n d e bi sschoppen de
res ultaa t d a t d e Ke rk bes la g legd e o p s l<wtssc hol e n blij ve n veroordelen en
d e o penba re sc hool (" 1) . Maar we ldra zoud e n ka tho li e ke gemeentebesturen
zo u d e e ufori e word e n ge te mpe rd ...
de vrije sc hol e n op all e manieren
Me t d e o pri htin g o p 14 juni 1846
beguns ti ge n e n s taa ts cholen
va n een lib ra le pa rtij was aa n he t
boy ottcn. In Ge raa rds berge n speelde
uniani m een e ind e geko me n. Na
he t ka tho li e ke s tad s bes tuur het

('"J f:. LAMBI-.I<re,, op. ei!., p. 220.
("~~) I I. I lAM,, Les ori:<ines du catlwlicisllle libéml Cl/ Bel:<ique 7789- /939, Leu ven, 1950..
11
( ' ) ·r' f. Luvc K , Politieke xeschiedenic; V n/1 Bel8ië, 3"'' druk, Bru ss ,,, 1973, p. 89.
(~ 1 ) E. LAMIH.f<l'>, op. ei/. , p. 279.
41
( ) Voor cl • g(.><><:hi ·cl •nis van h •l rijksonder w ijs in
rtl c rd sb ' rgen, zi • F. DE IIOU, 100 jnur officieel ondenul)s in
C ·raard~ •rg •n, 1980.

emnrdsber en,
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Stadscollege in de handen van het
bisdom (42).
Samen met de andere kanunniken
kwam Van Crombrugghe in conflict
met de bisschop in verband met
het schandaal Morel, een interne
benoemingszaak, in november
1845. In die jaren hield Van
Crombrugghe zich intens bezig
met zijn Congregatie der Jozefieten
en met haar onderwijsinstellingen.
Hij propageerde de zogenaamde
moderne humaniora steunende op
economische en wetenschappelijke
vakken. Maar de wet van 1857 op
de acadernische graden verplichtte
hem het traditionele Latijn-Grieks
onderwijs over te nemen.

Ontgraving van het stoffelijk overschot van kanunnik Van Crombrugghe in 1933 te
Gentbrugge.

Heteinde

In 1858, tijdens d e
Sacra n1entsprocess ie, werd
kanun nik Van Crombruggghe door
een zo nnesteek ge troffen (~ 3 ), wat
\oo r clc nodi ge nasleep zorgde
W<l llt s indsdie n leed hij veel. Toen
/Ij n gezo ndheidstoes tand echt
~~roble matisch werd , sc honk hij,
(n lS6-+ clcl n de Joze fi etende kapel
v<m de Ouden berg. Deze was op 4
juli 1~07 door zijn va der Ghislain
Vcln Crombrugghe aangekocht van
Emmanue l Rens di e ze als nationaal
goed c-l) had verworven.
Die gezon dheid stoes tand was
inmiddels inderdaad bar slecht
geworden: ve rschrikkelijke
zenuwpijn, gezichtsproblemen,
moeilijke spijsvertering.
Op woensdag 29 november 1865
ontving hij de laatste sacramenten in
aanwezigheid van de bisschop die
hij verraste met de woorden : "Ik wist
niet dat sterven zo zoet was, als men

enig goed op aarde heeft verricht" (45).
Twee dagen nadien, op 1 december
1865 verloste de dood hem uit dit
lijden. Zijn stoffelijk overschot werd
bijgezet in de familiegrafkelder op
een kerkhof in Sint-Amandsberg.
Bij de sluiting en ontruiming van

(

(

(

43

44

)

)

45

)

46
( )
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De Algemeen ever·ste der Paters J vzet'ieten heeft de eer

........................... _ ....... .............. _uit te nood i gen
op het plechtig o\·orbi'Cngco van de stoffelijke OYei"IJI:j f:selen van tleR

ZEEH EEHW. HEER KANU!'\NIK C. VA":\

CRO~IDR"C'GGHE,

De-

ken van hel Kapittel dei' Kathed1·aal van Gent en StichteJ' van d;; Cuo;.!Tegllteir; der Patc1·:s Jozefieten, der Dames Yan Maria, der

Zu~tcrs Yall

Sinl-Joze f. e n tlei' Zustet·s van Maria-Jozef.

WOE\'SD:\<; 1 AUGlJSTUS: Te 10 u. :30. Plccht:gc Dhnst, bij_,I'C·
W v ott d

doM zijne Exc. Mgr COPPIETERS, Bisschor. van Geut.

\a hel EYa11golie: lofi'ede uitgespoken door Z.E. P. Thcodoor. C.J.
\' a de n Dic11:--l: Lijzetten van bet lichaam i1; het mat

~;oleum

binnen

df' kel'k. In het cc l'csalon worden de hcrinneringsvoon\'Crpen Yan deu

C:et:cnlnu SlichtBI' ten toon f!esteld.
Vuu 8 tot 10 u . kunnon de leden der kloostorgemef'Dt"n en de bloedn>.t'\\' llttlr>ll

in de kapittelzaal het lichaam komen begroete n.

De Algemeen
Gee1·aa t•dsbergP.n,

~ 1 -.J ozofs6e!'ticht,

Ovel'~te.

15 Juni i 934.

De overbrenging van het stoffelijk overschot van kanunnik Van Crombrugghe ging gepaard met
passende luister (Privéarchief).

deze begraafplaats in 1886, werden
de stoffelijke resten overgebracht
naar de grafkelder der familie
Van Wijmelbeke-De la Croix in
Gentbrugge.
Op 4 juli 1933 werd de lijkkist
ontgraven en op 5 januari 1934 naar
Geraardsbergen overgebracht. Op

1 augustus 1934 werden de resten
plechtig bijgezet in een nieuw
praalgraf in de rechter zijbeuk
van de kerk der Jozefieten. Aan
deze gebeurtenis werd passende
ruchtbaarheid gegeven en ze werd
afgesloten met een feestmaal voor
tweehonderd vijftig genodigden (46) .

Folder uitgegeven door Pater Overste van het Sint-Jozeisinstituut in maart 1960. (Privéarchief)
Nationaal goed staa t tegenover patrimonieel goed. Door de Franse bezetter werd beslag gelegd op eigendonunen die aan kloosters
toebehoorden, vandaar de uitdrukking "nationaal goed", dit is genationahseerd goed, in de volksmond "zwart goed" genoemd.
Zie voet:n.oot 43.
L. H. DE KORT, Constant Willem van Crombrugghe, Melk 1965, p. 129
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hom me despréséanceset des inégalités
sociales, antagoniste déclaré des
institutions Libérales, depuis Le nouvel
ordre des choses " (51).
Langs z ijn artikels in Le Cath.olique
des Pnys-Bns heeft hij het verzet tegen
Will e m I versterkt.
Aan d e bevoorrechte positie van de
Ke rk in d e Staat en aan het katholiek
o nd e rwijs monopoli e was van
C ro mbru gg he fanatie k gehecht. Hij
li g t aa n d e bas is van d e verbluffende
g roe i van he t katholie k onderwijs in
o ns la nd .
Bibliografie

Het praalgraf van kanunnik Van Cromb ruggh e in de kerk van de Jozefieten te

C hr. DE CEETER, Op<•ocdi11g m 01uienvijs bij
Co 11 ~1 11111 i'lll l Cro/1/hrugglle, Thes is KU Leuven,
l lJ71.
U I. DE KORT, c.j., Co11~tn11t Willen1 un11

Geraardsbergen.

Cro111/Jmgglle.

Het mausoleum is uitgevoe rd naJr
ontwerp en plan van kanunnik
Lemaire, hoog leraar aan de Leuvense
uni\·er iteit. Het marmeren ged ee lte
is ,·an de gebroeders M. enG. Vits uit
\l e lie, de zes bronzen bas-re li ëfs op
d e z ijkanten zijn voortreffelijk we rk
\·an medaillist Floris De Cuypere uit
Antwe rpen; het hoofdwerk te n s lo tte,
de liggende beeldenaar in brons
\·a n Constant van Crombrugg he,
in o rn aa t van kanunnik, is van
de Bru s else beeldhouwer Henri
Hole mans. Dadelijk na de opgrav ing
on ts to nd een bewegin g om de
Zal igvc rklaring te bekomen van
Co ns tant van Cromb ru gg he.
Slotbeschouwingen

Kan unnik Van Cromb ru gg he was
niet a lleen een man van init iat ief
maar ook een man van de daad. Zo
liet hij zi c h niet onbe tui gd tijdens de
re vo lutiedagen van se ptember 1830
e n hij w •rd hiervoor ondersc h •idc n
m e t het lj zcrkrui'> (111 ) . f lij was

een m a n van g rote vroo mhe id e n
di e p ge loof, een waardig pries te r,
ee n soc iaa lvoe le nd m ens e n een
we lmenend pedagoog. Hij was
hoffe lijk, nede ri g, bescheiden,
hulp vaa rdi g, vrij gevig. Hi e ro ve r
ge tui ge n o nd e r mee r m g r. C.
Pi e ra e rts e n Ad. Des m e t c.j. (~ ) in
hun levensbesc hrij v in g va n kanunnik
C. va n C ro mbru ggh e ('11 ), welke
ze aa n va tte n me t d e woo rd e n :
9

" f'cntrcprcnd~ d'écrirc In uie d'un IIOIIIIIIL'
de bicn, (. . .) d'un infnti~nb/c tmuni//cur
nu seruicc de f'éducntio n cl!réticnnc, d'un
prétrc exeinplairc .. ."

In de ogen van z ijn ideologische
en politieke tegen s tanders was hij
te rec htlijni g o rth od ox, kortz ichti g
ultramontaans, s tar fanatiek
katholiek, niet be re id tot co mpro mi s,
behept met een Jncien régi mc v is ie
over Kerk e n maatschapp ij . Hij
duldde geen e nke le vrije m e ning
va n a nd ersdenkenden . Z ijn exmedewerker aa n Lc Cn tlwliquc (b
Pnys- Bns, Adolphe Bartcls, ty pee rd e
hem a ls "élé!llclll ré t ro~rndc, (. . .)

Prie~lcr.

Pedagoog. Ordes ticllter,

ML·IIl', I LJ65.

M . IX \ ' ROEDE, De pL'liagogi~cile opleiding
de /t •:e(ielcn I 8 I 7'- 7851, in Tijtl~cilrifl uoor
Ol'l'ocdkulltle, jg. I~ . nr . 6, 196R.
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C l 1 l l :lnl R J'S & :\d . DES I ET, c.j ., Vie ct
t't'llî'rt''

,/u

tlulll<'lllt' Ct'll,/11111 î'tlll

Crolllhruggilc,

J)ru ""l'l. llJ:>/.
\ '. <.,CI I()J)I31 ::'\:S & \\'. \ ',\ N IIILLE,
j)<',tt'lfl liln"' de I H. SJ•IIat'l~, Brugge, 1958, p.
1 \ 9 - I~J, 1 -1 7- 1~9 .

11 . liT I ~ III'I . :'\:S , (io ...:t- l 'llltllldtTt'll: Houzuileer un11
d,· Sloul lit'l,.,;_l<'. I 'an Crtlllli'lï'XSilc <'llin·t Sint/ o:,·f~t

t•l"·s,· t,· i\al,l , 1981 .

I \ ',\:'\: KERCKIIOVE c.j.,
,\ 'nt'lll<'ll'il'lltlrtligc llltlllllt'll t'll î'l'tllllUl' ll
uil l11·1 ri1J"c î'<Tictlcn 1'1111 Ccmani~/Jc rgc n ,
!\ l.ncl· l

( ;l•r,1,1 rd ~ bl'r g cn , 1977.
\' 1\N vVFD I) INC EN, Noticc /Jiosmt•lliquc Sllr Ie
, iltllloin,· I 'u11 Crolll l•mg,..;llc, in Rcl' uc Catlio/ique,
186(1.

('' ) 1- ·n afl aa t i'> · ·n '>Oort "prem ie" die aan een gebed kc1n worden vc rbonden en betekent de kwijt sc hl'lding van sh-a ffen.
('·') \tl .\/\', l i'l'vfi'(J~I, f)e Ceman/~ herg~c' ,arde iviquc' ofHurgerwaciJI ( 1795- 1920), Cc ra<Hd sbergen, 1997, p . 29-30. Het Ijzerkruis werd
ing ~te ld bij wet va nHoktober 1H33 "lwudcnrlc inrigting uan el'lle Yzac Kruys (Croi.r dcjá), OJ!Ic dmgcnaen burgers die hl'lli)JS hebben
f<Cf<L'Ve/1 va11 voorlreffelyke lteldendru/cn in de gevecl tlen ontlcrs lacn uoor r/c nolionale otu~flui/IJ..clyklll'ljd, o(uytslckcndc dicnslcnltebben gedaen

aen hetla11d"
(''') D · afkorting r.j. c.;taa l voor ongrcxa lio joseplti, d .i. ' de co ngregatie va n Joz ,f', m .a.w . L'l'n Jnzcfic t. N iet te vcrwa rren m e t d e
afkorting ~ I wal '>Laat voor Socil'las jcsu, d .i. ' d e so iëteil Vc1n J ·zus', m .a.w . ee n }l>zuïct.
(n) Viee l oeuvre~ du cltanoinc ons/ani vat/ rutnlmt;<;<ill', 13russc l, 1937.
1
( ) A. BAVI II .'>, op. ei I., p . 2'5H.

erardimontimn 2007 / 212

29

