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HET LEVEN VAN APOTHEKER PIERRE MATTELAER ( 1880 - 1941 ) 

" Geschiedenis is de rekonstruktie 

voor en door levenden van het 

leven der doden " 

( Raymond Aron ) 

Dit werkje werd opgesteld en uitgegeven naar aan-

leiding van het twintigjarig bestaan van de familiegroep 

" Al met Raet ", familiegroep die alle kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkinderen van wijlen Pierre Mattelaer 

en Philomène Briers jaarlijks bijeenbrengt. 

In het besef dat de band tussen de leden van een-
zelfde familie de basis vormt voor een soliede levensge-

meenschap, draag ik dit werkje op aan al mijn broers en 

zusters. 

Bernard Mattelaer uit de Voorstraat, 7  oktober 1984 
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Het is 30 oktober 1880. Op deze late najaarsdag wordt Petrus 

Joannes Jacobus Maria Mattelaer te Kortrijk geboren als jongste 

zoon van Victor Emiel en Paulina Theresia Vandendriessche. (1) 

Victor woont nu in het deftige huis n° 25 van de Groeninghe-

straat, schuin over de Arme Klaren, waar de stilte alleen 

soms verstoord wordt door hotsende koetsen of krakende karren. 
In_ zijn jonge jaren was Victor als stro- en mattenhandelaar 
begonnen in de Leiestraat waar hij in een winkeltje riet, stro 

en stoelen verkocht; daarna verhuisde hij naar het Cockelaere-

straatje, maar nu woont hij al een tijdje met zijn groot ge-

zin hier, terwijl zijn werkplaats in de Sint Jansvestingstraat 
ligt. (2) 

Hij is niet alleen bedreven handelaar, hij is ook "armen-
meester" van de stad. In dit ambt van hoofdopziener van het 

weldadigheidsbureel - in Kortrijk kortweg de armenkamer ge-
noemd - is hij o.m. verantwoordelijk voor de wekelijkse 

"Dissche", de zondag na de hoogmis in de Sint Maartenskerk, 

en met de opbrengst van deze omhaling wordt dan aan de armen 

van de stad gratis brood uitgedeeld. (3) 



Victor was op 4 september 1865 met Pauline getrouwd, en ze 

had hem tien kinderen geschonken: met de jonge Pierre zijn 

nu nog zes zonen en een dochter in leven. De eerste jaren 

van Pierre gaan kommerloos in dit grote gezin voorbij, maar 

amper is hij zes jaar oud wanneer zijn moeder sterft. 

Met het talrijk gezin kan zijn vader het niet lang uithouden, 

en het jaar daarop hertrouwt Victor met Elisabeth Reynaert 

op 23 mei 1887. 

Dit huwelijk blijft zonder kinderen, Elisabeth bijt zich vast 

in de zware taak van het grote huishouden, maar een gemakkelijk 

karakter heeft ze niet. De oudere zonen gaan al vroeg hun eigen 

weg, Marie wordt kloosterzuster; Elisabeth kan haar genegen- 

heil vooral overdragen aan de jonge Pierre, en het kind wordt 

onder haar leiding opgevoed. (4) 

Als knaap gaat hij naar school in het gesticht der Voorzienig- 

heid, bestuurd door de Broeders van de Christelijke Scholen, 

waar hij een flinke leerling is en uitstekende resultaten be- 

haalt, en op zondag 23 maart 1893 mag hij dan zijn Eerste 

Heilige Communie doen in de 0.L. Vrouwkerk.(5) In die tijd 

is dertien jaar de normale leeftijd voor deze gebeurtenis, de 

opvoeding in school is streng katholiek en kerkelijk. 

Na zijn lagere klassen sturen Victor en Elisabeth de adolescent 

naar het bisschoppelijk college van Tielt, waar hij in de 
poësisklas de dichter Cyriel Verschaeve als leraar heeft; 

deze draagt Pierre een oprechte genegenheid toe en prent 

hem de noden van het Vlaamse volk in het hart. (6) 

In Kortrijk is priester - dichter Guido Gezelle, die van 

1894 tot 1899 in de 0.L. Vrouwstraat woont, zijn geestelijke 

leidsman. 
De humaniorastudies zijn voorbij, en Pierre mag van zijn 

ouders naar de Universiteit; in Leuven vangt hij de studies 

van burgerlijk ingenieur aan, maar na een zware ziekte in 

zijn eerste jaar schakelt hij over naar de farmacie. Het is 

in die eerste studentenperiode dat hij zijn stiefmoeder Elisa- 
beth'verliest, en op 7 april 1902 hertrouwt zijn vader voor 

de derde maal, nu met Maria Sidonia Baetens (1852 - 1931). 

In de laatste jaren farmacie krijgt Pierre les van enkele 

merkwaardige professoren. Vooreerst prof. Charles Blas, die 

de feitelijke stichter van het farmaceutisch instituut is 

geweest, verder prof. Gustave Bruylants die in organische 
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scheikunde, toxicologie en bromatologie les geeft en ten-

slotte prof. Fernand Ranwez die hem de farmacognosie en de 

praktische farmacie aanleert. (7) 

Vanaf zijn eerste studentenjaren is Pierre de grote bezieler 

en propagandist van het opkomende Esperanto. 

Reeds in de tweede helft van de 19e eeuw zag men uit naar de 

invoering van een neutrale hulptaal om de Talen-babeltoren, 

die een der belangrijkste hinderpalen was op de weg naar een 

internationale verstandhouding, uit de weg te helpen. 

Zo publiceerde de oogarts Ludovic Lazarus Zamenhof in 1887 

te Warchau zijn " Lingvo Internacia ", uitgave die hij te-

kende met " Dr. Esperanto "; die laatste naam ging dan over 

op de nieuwe taal zelf. Zamenhof (1859 - 1917) werd uit 

Joodse ouders in Bjelostok geboren, waar Russen, Polen, 

Joden en Duitsers samenwoonden. Hij werd er als idealist 

door zijn vader opgevoed, die leraar aardrijkskunde en mo-

derne talen was, en de jonge Zamenhof zag vlug in hoe een 

taal sociale en nationale spanningen kon veroorzaken. (8) 

Met het idealisme van Zamenhof bezield wijdt Pierre voortaan 

al zijn krachten aan de verspreiding van het Esperanto onder 

de studenten. In 1903 woont hij op kot aan de Universiteits-

plaats n° 3 en is sekretaris van de Esperanto-studentengroep 

van Leuven. (9) Dat deze groep studenten zeer aktief is blijkt 

uit het feit dat in hetzelfde jaar een "drukperstochtt' wordt 

ingericht en artikelen verschijnen in de plaatselijke bladen. 

Te Wevelgem wordt door de letterkundige kring "De Breydel-

zonen" een vergadering belegd waar "door Pierre Mattelaer in 

't Vlaamsch een schitterende redevoering werd gegeven, die 

warm werd toegejuicht". Het resultaat is dat in Wevelgem een 

Esperanto kursus start met 50 deelnemers. 

Pierre laat aan "La Belga Sonorilo" weten dat zijn Esperanto-

groep door de academische overheden toegelaten wordt, en vele 

professoren laten zich als erelid inschrijven. (10) 

Maar studeren en Esperanto aanleren zijn niet de enige be-

zigheden in Leuven. Op het einde van zijn studententijd 

wordt hij verliefd op Philomena Briers, de dochter van Bernard 

en Melanie Dewit, en die op 29 augustus 1883 in het Brabantse 

Linden werd geboren. Vader Briers stamt uit een oud boeren-

geslacht en vestigt zich nadien te Pellenberg. Net  zijn eerste 

vrouw heeft hij vijf kinderen, waarvan Philomène de oudste 
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dochter is, en na het overlijden van Melanie hertrouwt hij 

met de weduwe Antoinette Goffin, met wie hij nog twee kinde-
ren krijgt. (11) 

" Phileke " Briers is als kinderjuffer bij een rijke Leuvense 

familie aangeworven, en regelmatig wandelt ze de Statiestraat 

(nu Bondgenotenlaan) op en neer, waar ze de bewonderende 

blikken van de student Pierre opvangt, 

Op 10 april 1907 is het groot feest in Pellenberg'want Pierre 
en Phileke trouwen dan, maar aanstonds daarna vertrekken ze 

naar Kortrijk; immers na zijn apothekersstage in Leuven heeft 

Pierre op 2 januari van hetzelfde jaar een apotheek in de 

Voorstraat geopend. (12) 

De drie eerste jaren blijft het jonge gezin zonder kinderen, 

maar in 1910 wordt dan hun eerste zoon Hubert met de helm 

geboren; in de veertien daaropvolgende jaren zullen nog 

negen kinderen volgen. (13) 
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Een drukke periode vangt aan, zowel in de apotheek als in 

het huishouden. Rond 1910 zijn er te Kortrijk elf apothekers 

gevestigd, het werk in de officina's is nog grotendeels op 
magistrale bereidingen gebaseerd, en alle apotheken blijven 

open van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds ! Een wacht-

dienst bestaat er niet, en Pierre wordt in de week regel-

matig uit zijn bed gebeld om een zieke te helpen, iets wat 
hij nooit geweigerd heeft. (14) 

Ook in het huishouden krijgt Philomène hulp van haar zusje 
Maria, die uit Pellenberg naar Kortrijk komt inwonen.(Later 

zal Maria met de kunstschilder Jozef Lesaffre trouwen.) 

Stilaan dreigt de beklemming van de Eerste Wereldoorlog, 
het Esperanto - idealisme van verstandhouding onder de vol-

keren krijgt een harde deuk bij Pierre. In 1914 breekt de 

oorlog uit en Pierre wordt bij de civiele bescherming in-

geschakeld, waarbij hij regelmatig wacht moet houden in de 
Halletoren op de Grote Markt. 
Op het einde van de oorlog wordt de situatie in Kortrijk te 

gevaarlijk en Philo vertrekt met de kinderen naar Brabant, 

waar ze op 9 juni 1918 te Lubbeek hun dochtertje Germaine 
ter wereld brengt. (14) 

Na de wapenstilstand op 11 november wordt heel het gezin 
weer in Kortrijk verenigd en komt Philo's halfzuster Ger-

maine ook naar Kortrijk om bij te springen en te helpen in 
het grote gezin. 

Het huis in de Voorstraat n° 46 wordt stilaan te klein: wel 

hebben de vier oudste kinderen er goeie dagen met de twee 
honden en een tamme ekster, maar in 1920 ziet Pierre de kans 

om het mooie burgershuis n° 40 in dezelfde straat aan te 
kopen, en daar een ruimere apotheek in te richten. 

Om de lasten van zijn gezin op te vangen en de studies van 

zijn kinderen te verzekeren tracht Pierre zijn inkomen in 

zijn goed beheerde apotheek te vermeerderen door het bereiden 

van huisspecialiteiten die veel sukses kennen. (16) 

Maar als apotheker bekommert hij zich ook om de noden van 
zijn volk, en vooral de armen komen bij hem aankloppen, 

" Menière Pierre " wordt geacht en bemind door zijn klien-

teel. 
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Van karakter is Pierre eerder zwijgzaam en gereserveerd, 

dikwijls is hij aan neerslachtige buien onderhevig. Met 

zijn zin voor rechtvaardigheid en zijn diep kristelijke 

overtuiging bewerkt hij grote samenhorigheid onder zijn 

kinderen, daarbij steeds aangemoedigd door zijn geliefde 

Philomène. 
In de apotheek leidt Pierre enkele stagiaires op waaronder 

Aimé Maenhout, die later met Germaine Briers zal trouwen, 
maar. hij wordt ook bijgestaan door bekwame assistenten zo-

als Marcel Reynaert, Hermine Bourdoux en Maria Berteele 

(later mevrouw Bruynooghe). 
Het enthoesiasme voor het Esperanto flakkert weer op en 
in 1926 wordt de Esperantogroep Kortrijk weer opgericht, 



met als voorzitter Pierre Mattelaer. Een eerste suksesvolle 

publieke leergang wordt in de benedenzaal van het stadhuis 
gehouden met meer den 200 deelnemers ! (17) 

Vanaf de jaren dertig gaan de oudste zonen naar de Leuvense 

Universiteit, terwijl Mieke en daarna Jeannot als assisten-

ten in de apotheek meehelpen (universitaire studies voor 

meisjes zijn in die tijd nog een zeldzaamheid). 

Die periode wordt gekenmerkt door een rustig familieleven, 
waar de geuren van verse leverpastei en gerookte "boekstering" 
in de keuken blijven hangen, waar Pierre's broer Jean iedere 

zondagmorgen na de hoogmis de porto komt drinken, en in de 

namiddag Philo's zuster Germaine serenades zingt met piano-
begeleiding van Eugeen. 

Maar vanaf 1937 dreigt de waanzin van een nieuwe wereld-

oorlog, twee jaar later wordt de algemene mobilisatie af-

gekondigd, en op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land 

binnen. Het wordt een zware beproeving voor Pierre en Philo-

mène: Eugeen zit als geneesheer-officier in het fort van 

Namen vast, Jaak moet met zijn compagnie apothekers wijken 
tot in het Franse Les Sables d'Olonnes, Hubert (van mili-
taire dienst ontslagen als oudste van een groot gezin)) 

Bernard en Frans moeten op bevel van de minister van Binnen-

landse Zaken naar Frankrijk vluchten. Pierre en Philomène 
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blijven met hun drie dochters Mieke, Jeannot en Lieve alleen 

in de Voorstraat achter: het verdriet kent geen grenzen meer. 
Op 26 mei komt een scheutist de apotheek binnen met het be-

richt dat luitenant Karel Acke, Mieke's eerste man, te Korte-

mark zwaar gekwetst werd bij een poging om de vijandelijke 

omsingeling te doorbreken; twee dagen later is de achttien-

daagse veldtocht voor ons land voorbij, en op 31 mei sterft 

Karel aan zijn verwondingen. 

Gelukkig komen Pierre's zonen geleidelijk naar huis terug, 

alleen Eugeen wordt als krijgsgevangene naar Duitsland over-

gebracht. 

Tengevolge van een in 1939 doorstane geelzucht en het diepe 

oorlogsleed verslecht de gezondheid van Pierre begin 1941 

zeer snel, hij zoekt nog zelf naar inlichtingen over nieuwe 

geneesmiddelen, maar zijn toestand wordt hopeloos en ten-

slotte sterft hij op 29 maart 1941 in zijn huis, omringd 
door zijn geliefde Philomène en al zijn kinderen. Amper 

zestig jaar oud verlaat Pierre voorgoed het leven. (18) 

Op dinsdag 1 april is de uitvaart. De rouw wordt door de 

kinderen geleid, waarna alle apothekers van Kortrijk en 

omliggende volgen, terwijl de bestuursleden van de Kortrijkse 

Apothekersvereniging de pelder dragen. 
Maar eerst brengt de voorzitter Robert Mulier een laatste 

groet aan Pierre in de Voorstraat, zijn woorden maken grote 

indruk. (19) 
.... God heeft hem tot zich geroepen om hem rust te geven 

die hij zich in zijn welgevuld leven schaars heeft gegund. 

Voor een 35-tal jaren heeft hij, pas uit de hoogeschool te-

rug in zijn vaderstad, deze apotheek gesticht, die hij gaande-

weg tot een hoogen bloei heeft weten te brengen, en tot een 

kostbare hulpbron om zijn talrijk kroost die opvoeding te 

geven die het heeft doen uitgroeien tot eene in nit opzicht 

vooraanstaande burgerfamilie. 

Hij zelf was onbetwistbaar een persoonlijkheid in zijn 

vaderstad, en met hem gaat iets over tot het verleden, 
waar velen met achting en ook met liefde zullen op terug-
blikken. Hij was een man van eenvoud en stage plichtsbe-

trachting, trouw in het uitoefenen van zijn beroep, recht-

geaard en menschlievend: bij de aangereikte medecijn kon 
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hij een woord uit het hart meegeven omdat hij de nooden 

van zijn volk kende.... en ook dat volk zal hem dankbaar 

indachtig wezen. 

Hij was ook een vooraanstaand collega : de voortvarendheid 

van de jongeren onder ons temperde hij door zijn voorzichtig-

heid, al was hij gehecht aan het traditioneele toch was hij 

niet wars van het nieuwe. In hem groet ik den trouwe voor-

ganger, wien ik menigmaal om raad vroeg, en van wie ik de 
soms nuchtere-berekende bezadigdheid zeer op prijs stelde...." 

De wagen, door twee zwart-omfloersde paarden voortgetrokken, 

rijdt langzaam over de hobbelende kasseien van de Voorstraat 

naar de Sint Maartenskerk. De uitvaartmis is er om 10 uur en 
de kinderen hebben samen het doodsprentje opgesteld. 
Tenslotte wordt Pierre dan op het Sint Janskerkhof begraven. 

Adieu, goeie vader van ons allen. (20) 

0 Gij, die kommrend sterven moest, en Vader waart, 

en mij liet leven, en me teder leerde leven 

met uw zacht spreken, en uw strelend hande-beven, 
en, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard; 

(uit het gedicht "Wijding aan mijn vader" 

van Karel van de Woestijne) 
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VOETNOTEN 

1. Victor Emiel Mattelaer werd te Kortrijk geboren op 21 mei 
1841 en overleed er op 19 februari 1911. 
Paulina Theresia Vandendriessche werd eveneens te Kortrijk 
op 20 september 1838 geboren, en overleed er op 31 januari 
1887. 

Over de oorsprong van de naam MATTELAER, zie art.F.Debra-
bandere: "De namen Maddens en Mattelaer". De Leiegouw 
n° 2-3, juli 1980. 

Over de oorsprong van "Al met Raet", het anagram van 
Mattelaer: zie theodor Sevens "Twee Kortrijksche 
Kunstenaars", weekblad Ons Land, 8°Jg., n°42, jan.1927. 

2. In de "Gazette van Kortrijk" van 1890 vinden we een aan-
kondiging van Victor Mattelaer met o.m. volgende tekst : 
"Fabriek van genaaide en gewevene matten in geverwd en 
ongeverwd strooi, in alle grootten en vorms: vierkante 
en ovale gewone matten, halve manen, ronden; matten voor 
deuren en voor bedden, groote matten voor gangen, eet-
plaatsen, billards, cuisinièren, enz..." 

3. Op zijn doodsprentje staat o.m. het volgende: "Hij was 
gedurende 43 jaar ten dienste zijner behoeftige mede-
menschen, om benevens officieele hulp en stoffelijken 
onderstand, troost te geven in ellende, moed te verwekken 
in tegenspoed, kracht te verleenen in beproevingen". 

4. De enige zuster van Pierre, nl. Marie werd kloosterzuster 
bij de Zusters van Liefde (°Kortrijk 1872 - +Melle 1940). 
De vijf oudere broers van Pierre waren: 
Stanislas, griffier (°Kortrijk 1866 - +Kortrijk 1951) 
Hilaire, griffier (°Kortrijk 1867 - +Kortrijk 1945) 
Gabriël, deurwaarder (°Kortrijk 1874 - +Kortrijk 1942) 
Paul, schilder (°Kortrijk 18?5 - +Brussel 1949) 
Jean, strofabrikant (°Kortrijk 1878 - +Kortrijk 1944) 

5. Gegevens genoteerd uit het Eerste Kommunieprentje van 
Pierre. Ook uit rapporten van het Sint Jozefsinstituut 
te Kortrijk. 

6. Bij het overlijden van Pierre stuurt Cyriel Verschaeve 
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volgend kaartje naar de familie: "Cyriel Verschaeve treurt 
met U mede om den goeden mensch en trouwen Vlaming, dien 
hij eens als leerling lief had". (Familiebezit) 

7. Zie A.Meulemans: "Farmaceutisch onderwijs te Leuven van 
1794 tot 1968". -Farmaceutisch Instituut K.U.Leuven 1982. 

8. Zie B.Mattelaer: "Apotheker Van Schoor en het Esperanto". 
Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 50e Jg.,n°5, 9/1973. 

9. In het tijdschrift "LA LUMO", en Montrealo, Kanado, 11a 
Jaro n°12, Decembro 1903, staat o.m.: Pierre Mattelaer, 
sekretarrio de la Esperantista Katolika Universitata Grupo, 
3 Universiteitsplaats, Leuven, Braband, Belgique. 

10. In "La Belga Sonorilo" n°8, apx-il 1903, wordt Pierre ver-
meld in het bestuurscomité van de Esperantista Katolik-
Universii:ata Grupo. Ook in het "Tutmondo Jarlibro Espe-
rantista" van 1906, door Dr. Zamenhof zelf samengesteld 
en door Hachette in Parijs uitgegeven komt het volgende 
voor: "Pierre Mattelaer, studento, r.de Groeninghe, 

Courtrai". (dokumentatie Cesar Vanbiervliet., Kortrijk) 

11. De kinderen uit het eerste huwelijk Briers-Dewit waren 
in volgorde: Jacques, Ferdinand, Philomena, Maria,Leopold. 
Uit het tweede huwelijk Briers-Goffin volgen dan nog: 
Albert en Germaine. 

12. Daar het getuigschrift afgeleverd door de stad Kortrijk 
aan B. Mattelaer cp 12/9/1975. 

13. De kinderen uit het huwelijk van Pierre Mattelaer en 
Philomena Briers (overgenomen uit het trouwboekje) : 
1° Hubrecht, Hendrik, Antoon (°K 15/7/1910 - +K 24/7/1976) 
2° Eugène, Marie, Bernard (°K 26/7/1911 - 
3° Maria, Jozefina, Melania (°K 14/10/1913 - 
4° Jaak, Maria, Gabriël, Albrecht (°K 8/4/1915 - +Antwerpen 

10/5/1961) 
5° Lodewijk, Jan, Maria, Dominiek (°K 27/12/1916 - +K 27/1/1917) 
6° Germania, Aemilia, Fernandina, Feliciana (°Lubbeek 

9/6/1918 - +K 16/10/1925) 

7° Joanna, Maria, Appolonia, Hubertina (°K 4/11/1920 - 
8° Bernard, Louis, Marie, Eugène, Hugo (°K 2/4/1922 - 
9° Frans, Hubrecht, Maria, Benedikt (° K 6/4/1924 - 
10° Godelieva, Joanna, Gertruide, Maria (° K 6/4/1924 - 
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14. Zie apr. J. Supply: "Geschiedenis van het apothekerswezen 
van Kortrijk". - 1942.- Eigen beheer. 

15. Louis Mattelaer leefde amper 1 maand, en Germaine overleed 
te Kortrijk op 7-jarige leeftijd tengevolge van een 
meningitis. Na haar dood kreeg Pierre een zware inzinking, 
die hij traag te boven kwam. 

16. Het waren huisspecialiteiten met ronkende namen : 
"Embrocation Starkk", een smeersel dat als sportmassage, 
vooral voor renners, werd aangeprezen. Pierre maakte regel-
matig publiciteit in de dagbladen voor deze specialiteit 
(wat in die tijd nog toegelaten was) en hij had verkoop-
punten over heel het land, zowel in apotheken als bij 
fietsenmakers. 
"Wondersmoutsel van San Palmos", tegen rheuma. 
"Borstsiroop van San Palmos" voor kinderen. 
"Bloodpearls", een fameus ijzerpreparaat, dat gedeponeerd 
werd. 

"Bloedzuiverende Groene Pillen". 

1'7. Zie "Esperanto"-Mededelingen van het Esperanto Aktiecomité 
Zuid-West-Vlaanderen. -Febr. 1973. 

18. Op 25 januari 1941 schrijft hij naar zijn zoon Jaak volgend 
briefje: "Jaak, Acide Cholique. Hebt gij een boek waarin 
deze stof beschreven wordt? Zooja: welke is de werking en 
waarom (tegen wat) wordt dit ingenomen ? (get.P.Mattelaer) 
P.S. Acide Cholique is een der bijzonderste bestanddeelen 
van Felamine Sandoz." 
Zie ook: medisch rapport Dr. H.Mattelaer. 

19. Het "In memoriam apotheker P.Mattelaer" verscheen op 6 april 
1941 in het plaatselijk weekblad "De Waarheid". 

20. Op het doodsprentje staat o.m. te lezen: "Vader, geef ons 

een laatste kruiske. Gebroken door schrijnende smart zijn 
wij allen, want gij waart ons te lief.` Moeder, uwe edele 
Vrouw, zet uw onvoleind werk voort; geschaard rond haar, 
zullen wij uw sterke voorbeeld naleven, en uwe grote deugden 
beoefenen. Gij waart een vriend der armen. Uw geest blijft 
levend in den stam dien gij hebt opgewekt en ons leven 
worde een dagelijksch gebed voor U, vader, die goedheid 
waart. Bij God ligt het loon voor al wie Hem dient: nu 
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zijt ge samen met uw kinderen Louis, Germaine en Karel, 

uw ouders en zuster, bij den Heer.' 

Na de dood van Pierre zette Philomène moedig zijn taak 

verder. Zij overleed op haar beurt op 10 juni 1957 na 
een kortstondige ziekte in de Sint Maartenskliniek te 

Kortrijk, omringd door al haar kinderen en schoonkin-

deren, op 74-jarige leeftijd. 
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