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Inleiding en situering 

 
Dit is het tweede deel van een bijdrage 
die de Latijnse opschriften in kerken en 

kapellen op het huidige grondgebied van 
de gemeente Kapellen bestudeert. Deze 

bijdrage verzamelt de Latijnse opschrif-
ten die je vindt in kerken en kapellen op 

het huidige grondgebied van de ge-
meente Kapellen. De teksten worden ge-

situeerd in hun architecturale context, 
uitgegeven, vertaald en becommentari-

eerd.1 

Teksten aangebracht op hard materiaal 
als steen vormen het studiegebied van 

de epigrafie. Traditioneel worden de 
rouwborden of obiits (beschilderde pane-

len met het wapenschild van een adel-
lijke familie en de vermelding van dag, 

maand en jaar van overlijden) tot het do-
mein van de heraldiek gerekend. Omdat 

deze panelen bovendien goed bestu-
deerd zijn voor de Kapelse kerken, be-

handel ik ze niet in deze bijdrage.2  
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           
1 Zie ook Chr. Laes, "Latijnse opschriften in kerken en ka-

pellen van Kapellen. 1ste deel - Sint-Jacobuskerk", ’t Brug-

geske 49, 1 (2017) p. 19-31. 
2 J. Goolenaerts, "Obiits in de Sint Jacobuskerk te Kapellen", 

't Bruggeske 34, 2 (2002) p. 49-55 behandelt vier obiits, het 

oudste uit 1821, het recentste uit 1981. Alle panelen bevatten 

een Latijnse wapenspreuk. Op p. 53 transcribeert Goole-

naerts het Latijn foutief: NOSTRUM PRAESIDEUM DEUS 

i.p.v. NOSTRUM PRAESIDIUM DEUS ("God is onze be-

scherming"). J. Vanummissen, "Grafschriften en monumenten 

in en rond de St. Jozefskerk te Hoogboom - Kapellen", 't Brug-

geske 35, 2 (2003) p. 69-71 vermeldt acht obiits, tussen 1900 

 
 

 
 

Het idee voor het aanleggen van een lo-
kale verzameling kerkelijke opschriften 

is beslist niet nieuw, maar een laatste 
poging dateert van meer dan een eeuw 

geleden, behandelt niet uitsluitend La-
tijnse teksten en besteedt voornamelijk 

aandacht aan opschriften in stedelijke 

kerken en kloosters.3  
 

Voor Kapellen is de documentatie tot 
dusver slechts heel verspreid beschik-

baar. Bovendien zijn sommige opschrif-
ten nooit uitgegeven, laat staan vertaald 

of bestudeerd. 
De kerken en kapellen staan hier alfabe-

tisch gerangschikt. Voor het oplossen 
van afkortingen in de Latijnse tekst 

maakte ik gebruik van de gebruikelijke 
annotatie, namelijk haakjes. Door schui-

ne strepen wordt aangegeven waar een 
nieuwe regel op het origineel begint. 

 

 
 

 

 

 

 

 

en 1994. Voor sommige zijn de namen van de maand in het 

Frans geschreven. 
3 Het project Verzameling der graf- en gedenkschriften van de 

provincie Antwerpen/ Inscriptions funéraires et monumenta-

les de la province d'Anvers (Antwerpen, 1856-1903) bestrijkt 

elf luxueuze volumes uitgegeven door Imprimerie J.-E. Busch-

mann. De facto kwamen in deze verzameling enkel de paro-

chiekerken en kloosterkerken van de steden Antwerpen, Lier 

en Mechelen aan bod, samen met de kantons Kontich en He-

rentals.  

http://anet.ua.ac.be/brocade/brocade.phtml?UDdesk=uantwerpen&UDses=54236126%3A263372&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=_EntryC%3Abopwexe&RDcgi=buttonselectfull&CDopSe=440521647&CDopSt=7&CDopLv=1&CDopOp=opacuantwerpen&RDrecord=c:lvd:338420
http://anet.ua.ac.be/brocade/brocade.phtml?UDdesk=uantwerpen&UDses=54236126%3A263372&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=_EntryC%3Abopwexe&RDcgi=buttonselectfull&CDopSe=440521647&CDopSt=7&CDopLv=1&CDopOp=opacuantwerpen&RDrecord=c:lvd:338420
http://anet.ua.ac.be/brocade/brocade.phtml?UDdesk=uantwerpen&UDses=54236126%3A263372&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=_EntryC%3Abopwexe&RDcgi=buttonselectfull&CDopSe=440521647&CDopSt=3&CDopLv=1&CDopOp=opacuantwerpen&RDrecord=c:lvd:338420
http://anet.ua.ac.be/brocade/brocade.phtml?UDdesk=uantwerpen&UDses=54236126%3A263372&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=_EntryC%3Abopwexe&RDcgi=buttonselectfull&CDopSe=440521647&CDopSt=3&CDopLv=1&CDopOp=opacuantwerpen&RDrecord=c:lvd:338420


 

2. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heuvels 
 
Deze kapel werd gebouwd in 1939 naar 

een ontwerp van architect Albert Van 

den Bergh en hoort bij het gehucht de 
Heuvels op grondgebied Stabroek. Geo-

grafisch behoort dit eenvoudig beschil-
derd bakstenen gebouw onder pannen 

zadeldak tot het grondgebied van Kapel-
len. Recent werd een uitvoerige en uit-

stekende publicatie aan deze kerk ge-
wijd: W. Mous, "De geschiedenis van de 

Heuvels", Molengalm 17, 3 (2015) p. 2-
98. Vreemd genoeg besteedt de auteur 

geen woord aan het Latijnse opschrift. 
Zie ook: Agentschap Onroerend Erfgoed 

2017, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de 
Heuvels, Inventaris Onroerend Erfgoed 

[online], https://id.erfgoed.net/erfgoed-

objecten/13412. 
 

 

 
 

 

 

Presentatie:  
De steen met opschrift bevindt zich links 

van de hoofdingang. Paleografisch op-
vallend is het gebruik van superscript 

boven de letter m in de tweede regel. 
Merkwaardig zijn ook het liggend 

streepje op de eerste regel en de fou-
tieve afkorting op de vierde regel, waar 

de letter R met de letter P werd verward. 

 

 

2.1. Inwijdingsopschrift 

 

Tekst en vertaling: 
In hon(orem) B(eatae) M(ariae) V(irginis) Aux(iliatricis) __ Me benedixit / 

Ill(ustrissi)mus D(o)m(in)us J(oannes) M(aria) Van Cauwenbergh / Ep(iscopus) 
Tit(ularis) Syn(ai) Auxil(iarius) Arch(iepiscopatus) Mechl(iniensis). / + 24.9.1939 + 

Ter ere van de Heilige Maagd Maria van Bijstand. Zeer Eerwaarde Heer Jean Marie 
Van Cauwenbergh, titulair bisschop van Synaus, hulpbisschop van het aartsbisdom 

Mechelen, zegende mij in op 24 september 1939. 
 

 

Commentaar: 
Bisschop Jean Marie van Cauwenbergh 
(1879-1950) was sinds 1930 hulpbis-

schop te Mechelen. De titel van titulair 
bisschop verkreeg hij voor Synaus in 

Phrygië (vermoedelijk de huidige Turkse 
stad Simav in de antieke landstreek 

Phrygië), een bisdom dat bestond in de 
vroege eeuwen van het christendom. 

Door de wijding krijgt een titulair bis-
schop dezelfde rechten en privileges als 

een zetelende bisschop, zonder dat hij  
 

 

 
zelf jurisdictie heeft over een nog functi-

onerend bisdom. Zie ook opschrift 6.1.  
voor van Cauwenberghs rol bij de inwij-

ding van de kerk van Zilverenhoek op 5 
mei 1940. Zie over van Cauwenbergh de 

informatie in Catholic Hierarchy [online],  
http://www.catholic-hierarchy.org/bi-

shop/bvcauw.html. 

De keuze voor de Heilige Maagd Maria 
van Bijstand is verbonden met de dag 

van de inwijding van het heiligdom. Vol-
gens het Breviarium Romanum wordt op  

 



 

24 september het hoogfeest gevierd van 
Maria Auxiliatrix, ook Maria de Mercede 

genoemd. 4  De plechtigheid in het ge-
hucht de Heuvels vond plaats op een 

zondag. In Polen was op dat ogenblik de 
Tweede Wereldoorlog al uitgebroken.  

 

 

 

 

 

3. Kapel van de Zusters van het Heilig Hart van Maria, Dorpsstraat 
 

Juffrouw Maria Pauwels, die verschil-
lende huizen in de Dorpsstraat bezat, 

had in februari 1892 een huis met tuin in  
de Dorpsstraat aan de Zusters van Ber-

laar geschonken. In de tuin lieten de zus-
ters drie klassen bouwen, waar de arm-

ste kinderen van het dorp kosteloos on-
derricht kregen. Onder impuls van pas-

toor Bausart werd de woning van de zus-
ters met de hulp van liefdadige schenkin-

gen omgebouwd tot een weeshuis voor 

meisjes. Het huis werd op 1 januari 1894 
officieel geopend. Ook voor de bouw van 

de kapel deed juffrouw Pauwels een 
schenking in 1895. Het heiligdom werd 

gebouwd tussen het woonhuis/weeshuis 
van de zusters en het huis waar Maria 

Pauwels zelf woonde.  
Op 18 juli 1896 overleed Maria Pauwels. 

Door een schenking bij erfenis konden de 
zusters nu ook haar huis deels kopen. De 

rest van de som werd met halfjaarlijkse 
interesten afbetaald. Bij elke verjaardag 

van Maria Pauwels' overlijden moesten  
de zusters een getijde met vigilie bidden 

voor haar nagedachtenis.  

 
In 1925 viel de oude kapel in puin. De 

nieuwe kapel, die vandaag nog bestaat, 
werd gebouwd rechts van het klooster.  

De inwijding gebeurde in juni 1926, en 
voor de financiering door liefdadigheid 

was vooral de familie Geelhand belang-
rijk.  

 

                                           
4 Toen de christelijke alliantie op 7 oktober 1571 bij Lepanto 

de zeeslag tegen de Turken won, voegde paus Pius V in de 

litanie van Maria de aanroeping Auxiliatrix Christianorum 

("Helpster van de Christenen") toe.  

 

 
Zie Y. Segers, C. Dujardin, G. Kwanten, 

P. Quaghebeur, J. De Maeyer, 150 jaar 
(1845-1995) Zusters van het Heilig Hart 

van Maria van Berlaar. In eenvoud en 
dienstbaarheid (Leuven, 1995) p. 77; Ju-

bileumboek 75 jaar Mater Salvatorisin-
stituut Kapellen (Kapellen, 2014) p. 16-

25; W. Dreessen, "Historiek van het 
weeshuis van Kapellen", 't Bruggeske 

40, 4 (2008) p. 173-181, spec. p. 173-

176; R. Balbaert, "Bij het afscheid van de  
Zusters van Mater Salvatoris", 't Brug-

geske 41, 4 (2009) p. 112-121, spec. p. 
114-115. 

 

3.1. Gedenksteen van de stichtster 
 

Presentatie: 
De gedenksteen behoorde ongetwijfeld 

tot de oude kapel. Waar de steen was 
geplaatst is niet meer te achterhalen. 

Het opschrift overleefde de oude kapel, 
maar in de nieuwe kapel had het op-

schrift naar alle waarschijnlijkheid nooit 
een plaats. De gedenksteen was op een 

onbekend tijdstip aangebracht in de bui-
tenmuur van de wasplaats van de zus-

ters en werd bij de viering van 75 jaar 
Mater Salvatoris van een bijna zekere 

ondergang gered. De steen wordt nu be-
waard in het voormalige klooster.5 

 

 

5 Met dank aan Walter De Raedt, directeur van de school, 

voor de mondelinge informatie en de rondleiding doorheen 

de gebouwen. Peter Van Wellen, een van de initiatiefnemers 

van het jubileumboek, lichtte me voor het eerst in over het 

bestaan van dit opschrift, en bezorgde me een uitstekende 

foto. Ik ben ook hem bijzonder dankbaar. 



 

Zowel de typografie als de presentatie 
van de letters doen vreemd aan. Cursief 

wordt afgewisseld met recht schrift zon-
der aanwijsbare reden. Het jaar 1892 is 

weergegeven met Romeinse kapitalen, 
terwijl de andere jaartallen in Arabische 

cijfers staan. Ongebruikelijk voor op-
schriften in hoofdletters is het conse-

quent gebruik van de punt op de letter i. 
De komma verschijnt normalerwijze niet 

in dergelijke opschriften, is volstrekt on-
nodig na scholam en zou enkel verant-

woord zijn na sacellum. Ook het split-

singsteken in sodalitati is ongewoon voor 
opschriften. 

 

 

 

Tekst en vertaling: 
Piae memoriae / Joannis Cornelii Pauwels / et Isabellae Franciscae Pelgrims / dilec-

torum suorum parentum / Celina Maria Pauwels / nata Antverpiae anno 1848 / vita 
functa in Cappellen anno 1896. / Anno MDCCCXCII / monialium S(anctis)s(imi) Cor-

dis Mariae / domum et scholam, atque hoc / sacellum puellarum sodali-/tati addic-
tum, erexit.  

In vrome nagedachtenis van Johannes Cornelius Pauwels en Isabella Francisca Pel-
grims, haar beminde ouders. Celina Maria Pauwels, geboren te Antwerpen in het jaar 

1848, gestorven te Kapellen in het jaar 1896. In het jaar 1892 heeft ze het huis 
gesticht van de zusters van het Heilig Hart van Maria, samen met de school en deze 

kapel die bij het meisjesinstituut hoort. 

 

Commentaar: 
Taalkundig is het voornaamwoord suo-

rum op de vierde lijn volkomen overbo-
dig en weinig idiomatisch.  

 
 

3.2. Glasramen 

 

Presentatie: 
De glasramen aan de oostkant werden 

onlangs gerestaureerd, en zullen worden 
besproken in een van de volgende edities 

van dit tijdschrift. In de vorm van een 
wapenschild zijn Latijnse teksten aange-

bracht onder de beeltenis van Maria 

(links) en van Jozef (rechts). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst en vertaling: 
Links: Animo et fortitudine 

Rechts: Fortiter et fideliter 

 
Links: Met moed en kracht 

Rechts: Dapper en trouw 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zoals boven vermeld, gebeurde de stich-
ting van de kapel drie jaar na de oprich-

ting van de school. 
 

Commentaar: 
Hetzelfde wapenschild (gele hand, beer, 

klaverblaadjes en een valk) en spreuk 

vindt men op een rouwbord in de Sint-
Jacobuskerk voor Melanie Marie de 

Meester (1858-1926), echtgenote van 
Edward Geelhand.  

Zie Goolenaerts, Obiits, p. 51-52.  
Ook de tweede spreuk is blijkens het wa-

penschild gelinkt met de familie Geel-
hand. 

 
 

 

 

 

 

4. Lievenskapel 

De Lievenskapel werd in 1882 opgericht 

door de heer Lievens, onder impuls van 
pastoor August Bausart, en meteen ge-

schonken aan de parochie. De kapel is 
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van 

Zeven Smarten of Onze-Lieve-Vrouw 
van La Salette en bevindt zich op een be-

boomd perceel op de hoek gevormd door 
Oude Heidestraat en Heidestraat-Noord. 

Aan de zuidzijde werd het gesmeed ijze-
ren kruisbeeld op een gecementeerde 

sokkel opgericht in 1900. Kleine devotie-
kapelletjes (de "Zeven Weeën-weg") 

vormen een kring aan de zuidzijde van 

de kapel. 

Zie Agentschap Onroerend Erfgoed 
2017: Lievenskapel, Inventaris Onroe-

rend Erfgoed [online], https://id.erf-
goed.net/erfgoedobjecten/13330;  

P. Veulemans, De Lievenskapel en de 
Mariadevotie te Kapellen (Kapellen, 

1987) spec. p. 17-18 (over het kruis-
beeld, maar zonder uitleg over het op-

schrift). 

 

 

 

 

4.1. Marmeren plaat onder het kruisbeeld 

 

Presentatie: 
In 1900 liet pastoor Bausart onder het 
kruisbeeld bij deze kapel een marmeren 

plaat met Latijnse inscriptie zetten. De 
steen heeft de tand des tijds niet perfect 

doorstaan, en het mos bemoeilijkt de 
leesbaarheid. Ook voor dit opschrift val-

len het systematisch gebruik van de punt  
op de letter i en het superscript met dub-

bele onderlijning op. 

 

 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13330
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13330


 

Tekst en vertaling: 
Ao Jubri Saec(uli) XXi / Io die Augti XIXa / 
Christo Regi crucem / hanc erexit / 

Aug(ustus) Bausart / parochtūs sui ao 
XXIVo. 

In het eerste jubeljaar van de twintigste 
eeuw, op 19 augustus, heeft August 

Bausart dit kruis opgericht voor Christus  
Koning, in het 24ste jaar van zijn pas-

toorsambt. 

 

Commentaar: 
Het jaar 1900 was door paus Leo XIII uit-

geroepen tot jubeljaar. August Bausart 
was pastoor te Kapellen vanaf 1877. Zie 

over deze markante Kapelse zielenher-
der: Chr. Laes, "Een Latijnse brief van 

pastoor August Bausart d.d. 
26.09.1878", 't Bruggeske 48, 1 (2016) 

p. 12-19.

 
 

 

 

 

 

5. Mulskapel 
 
Ook deze kapel bevindt zich op het 

grondgebied van Kapellen, in de Vijvers-
lei van de wijk Kapellenbos. De kapel 

werd in 1920 opgericht door de familie 
Muls, als dank voor de behouden terug-

keer uit Rusland van hun zoon August 
(1878-1958), die tijdens de Oktoberre-

volutie werkzaam was geweest als mijn-
exploitant in de Kaukasus. De architect 

was Van Nuffel. August Muls was de 

broer van de bekende letterkundige Jo-
zef Muls (1882-1961), die in Kapellen 

overleed. 
Zie http://www.gzvka.be/Kerken% 20en 

%20Kapellen.htm met uitstekend en 
waardevol fotomateriaal.  
 

5.1. Groet aan Maria 

Presentatie: 
De Latijnse tekst is geschilderd op de 

witte kapel. 
 

Tekst en vertaling: 
Ave Maria Fons Hortorum. O(ra) p(ro) 
n(obis). 

Wees gegroet, Maria, bron van de tui-
nen. Bid voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar: 
Maria als bron van de tuinen is een aan-

roeping die vooral in de middeleeuwen  
populair was, ontleend aan het Hooglied 

4, 12. 

 

 

 



 

6. Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

 
Sinds 1937 bestond in de wijk Zilveren-

hoek een noodkapel. Op 5 mei 1940 
werd de eerstesteenlegging van de in op-

bouw zijnde kerk gevierd. Ondanks de 
oorlogsomstandigheden was het gebouw  

voltooid in juni 1941. Het werd op 5 ok-
tober 1941 plechtig in gebruik genomen 

met twee Heilige Missen, en ingezegend  
door monseigneur van Cauwenbergh. 

De neoromaanse constructie werd in 

1951 parochiekerk. Van 1948 tot 1969  
 

 

 
werd de kerk geflankeerd door een Ma-

riagrot.  

M. Dondelinger, "Het ontstaan van de 
parochie van Zilverenhoek", 't Brug-

geske 27, 2 (1995) p. 4-14 biedt een uit-
stekend overzicht van de geschiedenis 

van deze parochie. Zie ook Agentschap 

Onroerend Erfgoed 2017, Parochiekerk  

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 

Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjec-

ten/13303. 
 

6.1. Gedenkplaat voor de eerstesteenlegging 

 

Presentatie: 
Deze gedenksteen werd in het hoogkoor 
aangebracht. In de steen werd in een lo-

den buis een perkament ingemetseld 
met de vermelding van de gebeurtenis-

sen en de namen van de personen be-
trokken bij het project. Zie Dondelinger, 

Ontstaan Zilverenhoek, p. 8, die evenwel 
geen vertaling van het opschrift biedt. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tekst en vertaling: 
Me posuit / Ill(ustrissi)mus ac R(everendissi)mus D(omi)nus / J(ohannes) M(aria) 

van Cauwenbergh / episc(opus) auxil(iaris) Mechliniensis. / Templum istud tituli / 
B(eatae) M(ariae) V(irginis) Immaculatae / angulari gaudet lapide Christo. / Die V 

Maii MCMXL.  
De Zeer Verheven en Eerwaarde Heer Jean Marie van Cauwenbergh, hulpbisschop 

van Mechelen, heeft mij geplaatst. Deze kerk met de naam Onze Lieve Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen verheugt zich in Christus over haar hoeksteen. 5 mei 1940. 

 

Commentaar: 
Zie reeds 2.1 over van Cauwenbergh en 
de kapel van de Heuvels. In deze ge-

denksteen wordt het titulaire episcopaat  
van van Cauwenbergh niet vermeld. Het 

opschrift doet klassiek aan: de courante 
term ecclesia ("kerk") is niet gebruikt,  

 

 
terwijl templum als meer algemene term 

op een heiligdom wijst.  
Vijf dagen na de inwijding van de kerk 

brak de Tweede Wereldoorlog in België  
uit, maar toch was het gebouw voltooid 

in juni 1941. 
 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13303
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13303


 

6.2. Gedenksteen voor de kerkwijding 
 

Presentatie: 
Ook deze gedenkplaat werd in het hoog-

koor aangebracht, meer bepaald aan de 
rechterzijde.  

 

 

 
 

 
Zie Dondelinger, Ontstaan Zilverenhoek, 

p. 10, die evenwel geen vertaling van het 
opschrift biedt. 

 

Tekst en vertaling: 
In honorem S(anctis)s(im)ae Trinitatis / ac Beatae Mariae Virginis Immac(ulatae) / 

die VI, mensis Augusti anni sacri / MCML, hujus templi dedicatio / peracta est ab 
illustrissimo / ac reverendissimo Domino / Em(ilio) De Smedt / episcopo aux(iliari) 

Mechlin(iensi) / par(ocho) V(ictorio) L(udovico) Ceulemans.  

Ter ere van de Heilige Drievuldigheid en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen op 6 

augustus van het Heilig Jaar 1950, is de inwijding van deze kerk voltrokken door de Zeer 

Verheven en Eerwaarde Heer Emiel De Smedt, hulpbisschop van Mechelen, terwijl Victor 

Ludo Ceulemans pastoor was. 

 

 

Commentaar: 
Bemerk opnieuw het klassieke Latijn in 
de formulering (zie 6.1.), maar ook de 

overbodige komma’s na VI en MCML. 

Emiel-Jozef De Smedt (1909-1995) was 

op 16 mei 1950 hulpbisschop van Meche-

len geworden en zou slechts twee jaar  
later tot bisschop van Brugge worden ge-

wijd. In 1950 was hij tevens titulair bis-
schop van Elusa (Petra, Jordanië), maar 

net als van Cauwenbergh vermeldt hij 
deze titel hier niet. Overigens was van 

Cauwenbergh op 14 april 1950 overle-
den. 

Zie over De Smedt de website Catholic 
Hierarchy [online], http://www.catholic-

hierarchy. org/ bishop/bdesmedt.html. 

Victor Ceulemans was sinds 1937 aange-
steld als kapelaan van Zilverenhoek.  

Aangezien Zilverenhoek bij Koninklijk 
Besluit van 23 oktober 1951 als parochie 

werd erkend, werd hij op 9 december 
1951 als pastoor van de nieuwe parochie 

aangesteld (merk op dat hij in het op-
schrift de titel van pastoor juridisch ge-

zien een jaar te vroeg voert). In 1960 
nam deze pionier afscheid van zijn paro-

chie. Hij overleed te Antwerpen op 23 
april 1975. Zie Dondelinger, Ontstaan 

Zilverenhoek, p. 11-13. 

 

 

 

 

 



 

7. Putte (oude kerk, later Sint-Dionysius) 
 
Pas in 1676 werd de herberg die occasi-

oneel dienst deed als lokaal voor cate-

chese en voor de eredienst omgebouwd 
tot een permanente stenen kapel, gewijd 

aan de heilige Elisabeth. Na de uitbrei-
ding van 1769 kan men van een echte 

kerk spreken. Deze werd door een brand 
volledig verwoest in 1894: enkel de bui-

tenmuren stonden overeind. De kerk 
werd herbouwd en Sint-Dionysius ge-

noemd, maar liep op 13 mei 1940 zware 
oorlogsschade op. In de huidige vorm 

bestaat het gebouw sinds 1948.  
 

 
Zie Goetschalckx, Kerkelijke geschiede-

nis, p. 393-425 aan te vullen met W. Bei-

naerds-Spur, "Een greep uit de voorge-
schiedenis van de kerk te Putte", 't Brug-

geske 10, 1 (1978) p. 5-13 en R. Bal-
baert, "De kerk van Putte Ertbrand", 't 

Bruggeske 30, 1 (1998) p. 30-33. 
Zie ook Agentschap Onroerend Erfgoed, 

Parochiekerk Heilige Dionysius, Inventa-

ris Onroerend Erfgoed [online],  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjec-

ten/13411 

7.1. Een verdwenen opschrift uit de oude kerk 

 

Presentatie:  
Deze tekst is enkel bekend uit het getui-

genis van Goetschalckx, Kerkelijke ge-
schiedenis, p. 404: "het opschrift zijner  

 

 

 
grafzerk, staande in den muur der oude 

kerk, nabij den ingang derzelve". 

 

Tekst en vertaling: 
Monumentum / adm(odum) R(everendissimi) D(omini) Petri Francisci Wyten / per 45 
annos in Putte Brab(antiae) Sep(tentrionalis) / pastoris vigilantissimi / qui natus Ant-

verpiae 30 Junii 1751 / obiit in pastorali sua domo / die sexta Julii 1824. / R(equi-
escat) i(n) p(ace). 

Grafmonument van de Zeer Eerwaarde Heer Petrus Franciscus Wyten, gedurende 45 
jaar zeer toegewijd pastoor te Putte in Noord-Brabant. Hij werd geboren te Antwer-

pen op 30 juni 1751 en overleed in zijn pastorie op 6 juli 1824. Moge hij in vrede 
rusten. 

 

Commentaar: 
Ook in dit opschrift is de annotatie van 
getallen niet consequent: de sterfdatum 

van de pastoor wordt plots voluit ge-
schreven, terwijl de andere data in Ara-

bische cijfers zijn weergegeven. 
Petrus Franciscus Wyten (1751-1824) 

was pastoor te Putte Ertbrand van 1781 
tot 1824. Tijdens de Franse Revolutie 

weigerde hij in 1797 de eed aan de 
Franse Republiek te zweren. Hij vluchtte, 

vond aanstonds onderdak in het Neder-
landse Putte en keerde terug begin 

1801. In de volgende jaren ontspon zich 

een vinnige discussie of Putte Ertbrand  
 

 

 
 

tot het vicariaat Breda, gelegen in de Ne-

derlandse provincie Noord-Brabant, dan 
wel tot het nieuw gestichte aartsbisdom 

van Mechelen behoorde (bij de Napole-
ontische hervorming hield het oude bis-

dom Antwerpen immers op te bestaan). 
Zie Goetschalckx, Kerkelijke geschiede-

nis, p. 403-408, die nog in 1914 (!) een 
krachtig pleidooi houdt voor het exclu-

sieve recht van het Mechelse aartsbis-
dom op de Putse parochie, ondermeer 

verwijzend naar het feit dat pastoor Wy-
ten was begraven door "den deken van 

het landdekanaat van Antwerpen" (p. 
407). 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13411
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13411


 

Tot 1814 lag de moeilijkheid ook in het 
feit dat de kerk, de pastoor en de pasto-

rie zich binnen de grenzen van Zuid-Ne-
derland onder Napoleontisch bewind be-

vonden, terwijl een groot deel van de pa-
rochianen op het grondgebied van 

Noord-Nederland woonde.  

Van 1814-1830 maakten beide Neder-
landen deel uit van het Verenigd Konink-

rijk der Nederlanden. Bij de begrafenis 
van pastoor Wyten in 1824 was de bena-

ming Noord-Brabant staatkundig zeker 
niet problematisch. 

 

 

7.2. Portaal van Sint-Dionysius 

Presentatie: 
Alleen bij het portaal uit 1948 vindt men 
een korte Latijnse tekst voor deze kerk. 

 

Tekst en vertaling: 
Sancto Dionysio. 
Aan de heilige Dionysius 

 

 

Besluit 
 
Het verhaal van Latijn in Kapelse kerken 

en kapellen is allerminst een successtory 
van grote aantallen.  

Deze bijdrage kon volstaan met de be-
spreking van een tiental, eerder korte 

teksten. Opvallend is hierbij ook het ver-

haal van de afwezigen. De inmiddels tot 
cultureel centrum omgebouwde Onze- 

Lieve-Vrouw van Vrede (gebouwd in 
1958-1959), de kapel Onze-Lieve-Vrouw 

van Fatima (ingewijd in 1948, eveneens 
door van Cauwenbergh), de Sint-Jozef-

kapel (ingewijd in 1965 en herbouwd in 
2001) - geen van deze heiligdommen be-

vat ook maar het minste spoor van een 
Latijns opschrift. Hetzelfde geldt voor de 

Sint-Jozefkerk te Hoogboom, die welis-
waar in de glasramen enkele heraldische 

Latijnse sporen bewaarde.6  
Dit artikel is ook geen verhaal over hoog-

staande staaltjes literair Latijn. De tek-

sten zijn grammaticaal correct, maar 
doorgaans gesteld in standaardformu-

leringen die geen ruimte laten voor vir-
tuoos taalgebruik. 

 

                                           
6 Voor Onze Lieve Vrouw van Fatima, zie E. Van Dooselaer, 

"50 jaar paters oblaten in Kapellen", 't Bruggeske 25, 4 

(1993) p. 5-13. Over de Sint-Jozefkerk van Hoogboom, zie R. 

 

En toch... moest dit verhaal worden ver-

teld. Al was het maar omdat doorheen de 
eeuwen, ook in landelijke contreien, 

mensen ervoor opteerden plechtige be-
krachtigingen van bouwprestaties in een 

oude cultuurtaal uit te drukken, die hun 
door de liturgie beslist bekend in de oren 

klonk. Ook omdat deze opschriften in de 
meeste overzichten schitteren door af-

wezigheid, en vaak nooit werden ver-
taald. Omdat deze teksten ons meer ver-

tellen over lokale geschiedenis en de 
mensen die haar maakten.  

 
Omdat "stenen spreken" - of, zoals men 

dat in het Latijn veel treffender ver-

woordt: saxa loquuntur. 
 

Over de auteur: 

Prof. Dr. Christian Laes doceert geschie-

denis van de oudheid en Latijn aan de 
Universiteit Antwerpen.  

Hij is cultuurhistoricus van de Romeinse 
en de late oudheid. Zijn belangstelling 

voor Latijn reikt verder dan de oudheid. 
Als Kapellenaar is dit zijn tweede 

bijdrage over de lokale geschiedenis.  

Roelands, Restauratie van een monument. Sint-Jozef 

Hoogboom (Kapellen, 2001). 


