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Vooraf
Deze bijdrage is vooreerst een biografische schets van Anna (Elisabeth) De Ruysscher, die op
ongeveer 21-jarige leeftijd intrad in de abdij van Roosendael en er geprofest werd tot
lekenzuster. Zij was afkomstig van Kapelle-op-den-Bos.
De talrijke publicaties over Roosendael handelen uiteraard over haar rijke geschiedenis, haar
abdissen, de iconografie van het klooster, de restauraties van het Pesthuis, het Poortgebouw en
het Koetshuis, de archeologische vondsten, de toekomst van de site, e.d.m.
Over de kloosterlingen zelf zijn we vrij goed gedocumenteerd, soms door toevalsvondsten in de
archieven, die bijkomende informatie verschaffen over de nonnen, hun familiale achtergrond en
status.
Maar voor het eerst komt een lekenzuster van de abdij van Roosendael uitvoerig aan bod en
aan de hand van een genealogische schets van de familie De Ruysscher (en varianten in de
schrijfwijze) tijdens het Ancien Régime, trachten wij een beeld te geven van haar familie en
voorouders.
Deze bijdrage biedt ook een gelegenheid om de familierelatie te verduidelijken tussen Anna
(Elisabeth) en de priester Joannes Baptist De Ruysscher, tussen Anna (Elisabeth) en Pieter De
Ruysscher, de luitenant van de compagnie Brigands van Kapelle-op-den-Bos en tenslotte
tussen haar en Coleta De Ruysscher, de moeder van kanunnik dr. Jaak Muyldermans. Korte
notities over enkele De Ruysschers in Kapelle-op-den-Bos illustreren deze familie.
De abdij van Roosendael1
Anna (Elisabeth) De Ruysscher trad in, in de vermaarde cisterziënzerinnenabdij van Roosendael
bij Walem. Deze abdij werd gesticht in het begin van de 13de eeuw op gronden geschonken door
de familie Berthout.
In de eerste eeuwen verwierf de abdij verschillende goederen en voorrechten in de onmiddellijke
omgeving, maar ook in Duffel, Berlaar, Itegem en Leffinge. Eind 15de, begin 16de eeuw bereikte
Roosendael een eerste grote bloeiperiode. Tussen 1566 en 1580 werd de abdij verschillende
malen geplunderd en ten tijde van het Calvinistisch Bewind (1580-1585) afgebroken. De
kloosterlingen die zich in 1579 hadden teruggetrokken in hun refuge aan de Bleekstraat in
Mechelen, vluchtten naar Duitsland en keerden na lange omzwervingen terug naar Mechelen na
de Reconciliatie van de stad.
Abdis Joanna Van Laethem startte in 1649 met de wederopbouw van de abdij bij Walem. Pas in
1660 konden de kloosterzusters er opnieuw hun intrek nemen. In 1673 was de basisstructuur
van Roosendael praktisch voltooid. Het was een complex in barokstijl met een ringgracht, die
vandaag nog grotendeels bestaat.
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In de 18de eeuw en zeker onder het bestuur van abdis Agnes Haegens kende de abdij een
nieuwe bloeiperiode met de bouw van het Poortgebouw (1777) en het Koetshuis (1781).

Zicht op de abdij van Roosendael (schilderij van ca. 1720 – anoniem), zoals ze gebouwd werd
onder abdis Joanna Van Laethem.
Het originele schilderij wordt bewaard bij de Zusters van Overijse te Mechelen aan de F. de Merodestraat.
De abdij van Bornem bewaart een kopie, het Mechelse stadsarchief heeft er een aquarel van (C8417).

Graaf de Ferraris, onder wiens leiding in die periode de Oostenrijkse Nederlanden in kaart
werden gebracht, noemde Roosendael “na Mechelen de merkwaardigste plaats in de
omgeving”.

De abdij van Roosendael gezien vanaf de Nete. Aquarel van J.B. De Noter.

Om het afschaffingsdecreet van de contemplatieve kloosters van keizer Jozef II te omzeilen,
richtte abdis Agnes Haeghens in Roosendael een kostschool op.2
De kloostergemeenschap bezat omstreeks 1790 meer dan 1.000 ha gronden, o.a. te Melsbroek,
Boortmeerbeek en Wiekevorst. Zij verpachtte 21 hoeven waarvan negen alleen al in SintKatelijne-Waver en bezat twee windmolens, die van Battenbroek en die van Hooik (Berlaar).
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Maar dat hoogtepunt van rijkdom en macht werd echter onmiddellijk gevolgd door het definitieve
einde van de abdij.
In 1797, onder het Franse bewind, werden de religieuzen manu militari uit Roosendael
verdreven. Datzelfde jaar verkocht de overheid de gebouwen aan Pierre de Meulenaer, een
Antwerpse opkoper van verbeurdverklaarde kerkelijke goederen. Hij liet het complex
grotendeels slopen om het te gelde te maken als bouwmateriaal. Slechts enkele gebouwen
bleven gespaard waaronder het monumentale Poortgebouw, het zogenaamde Pesthuis, het
Koetshuis,3 een deel van de ommuring, een deel van het abdissenkwartier…
Het is tijdens de bloeiperiode van Roosendael in de tweede helft van de 18de eeuw dat Anna
(Elisabeth) De Ruysscher de abdij leerde kennen, de grote bouwcampagnes meemaakte, de
turbulente periode van de Franse bezetting en de abrupte neergang.
De intrede van Anna (Elisabeth) De Ruysscher
Agnes Haeghens (1703-1788) was vijf jaar abdis van Roosendael toen Anna (Elisabeth) De
Ruysscher er op 6 mei 1759 geprofest werd.4

Portret van abdis Agnes Haeghens ( 1703-1788)

Domproost en vicaris-generaal De Riddere had de aartsdiaken Jan Baptist Foppens van het
bisdom gemachtigd om haar het “verhoor” af te nemen, zoals dat gebruikelijk was vóór het
afleggen van de professie.
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Enkele dagen voordien, op 26 april, verklaarde ze dat ze Anna De Ruysscher heette, nu zuster
Dorothée5 met haar kloosternaam en geboren werd anno 1736 in de prochie van Capelle op de
vaert uijt wettigh houwelijck, beijde haer ouders noch levende.
Zij deelde mee dat ze in Roosendael zeven maanden scholiere is geweest en sedert één jaar
novitie.
Aartsdiaken Foppens akteerde over Anna Dorothea De Ruysscher … dat sij ontrent een jaer
heeft gesolliciteert en daer er tuschen Godt heeft gebeden en raedt gevraeght, over haeren
roep, oock wetende waer in bestaet de verbintenisse van haere beloften, buijten de w:[elcke] sij
geene andere gedaen en heeft, nochte aen niemant verbonden. Eijndelijk sonder eenigh
lichaemelijck ongemack, noghte schulden….
Zoals dat de traditie was, werd ter gelegenheid van haar professie een lofdicht geschreven, dat
ook gedrukt werd, in haar geval bij boekdrukker en boekverkoper Joannes Fransicus Vander
Elst op de Grote Markt te Mechelen.6

Lofdicht voor Anna De Ruysser – SAM, Varia, nr. 2/38.
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Het lofdicht voor Anna (Elisabeth) De Ruysscher vat aan met: Dorothea verciert met bloemen.
Geestelyck verbeêldt in de Godt-minnende Bruydt van Jesus. Dorothea (eertyds) Anna De
Ruysser doende haere solemnele professie in de vermaerde abdye van Roosendael by Walem
uyt het orden van den honingh-vloedende ende heylighen vader Bernardus. Den VI mey M.
DCC. LIX. Het lofdicht zit vol verwijzingen naar Roosendael door de allusies op bloemen i.c.
rozen; het bevat vermaningen, goede raad, en (heils)wensen.
Uiteraard haalde de auteur inspiratie uit de bijbel, (zoals Gen. 8.11.), maar ook in de
anagrammen van haar familienaam: van De Ruysser maakte hij (of zij?) Vredes Rys, Rys des
Ure en Dures Rys. Onder het lofdicht staat het chronogram: ProfICIat. Langh Leeft Dorothea
De RUYsser tot RoosenDaeL. Telt men de Romeinse cijfers op, waarbij de “U” gelezen wordt
als “V” (5) en de “Y” als “II” (2), dan bekomt men 1759, het jaar van haar professie. Een lied van
zes strofen op de melodie van “Ik zag Cecilia komen”, sluit het lofdicht af.
Anna (Elisabeth) De Ruysscher maakte van toen af deel uit van de gesloten
kloostergemeenschap van Roosendael, niet als koorzuster, maar als lekenzuster.7 De
koorzusters van de abdij waren traditioneel adellijke jongedames en afkomstig uit de zeer
gegoede burgermiddens van bijvoorbeeld hoge ambtenaren. Zij alleen waren bijvoorbeeld
gerechtigd een nieuwe abdis te kiezen.
In 1787 verbleven in de abdij Roosendael 30 koor- en 13 lekenzusters en een confessor. Ze had
22 personen in dienstverband, 15 mannen en 7 vrouwen, voor de werkzaamheden in de
bakkerij, de brouwerij, de wasserij, de stallingen en het koetshuis. De abdij had ook tijdelijke
ambachtslui in dienst, zoals metselaars, schrijnwerkers, schaliedekkers en arbeiders die de
Netedijk onderhielden. Kortom de abdij was een behoorlijk uitgebouwde, zelfstandige
leefgemeenschap, met een strikte hiërarchie en taakverdeling.

Portret van abdis Theresia De Coninck (1732-1795)
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Op 21 mei 1788 overleed abdis Agnes Haeghens en werd Theresia De Coninck als haar
opvolgster gekozen op 2 mei 1789. Wie van de kloosterlingen aan deze verkiezing deelnam, is
niet bekend.
Uit de naamlijst van de kloosterlingen uit 1793 blijkt dat Roosendael dat jaar 32 koorzusters
telde.8
In 1794 werden onze gewesten bezet door de Franse troepen. Op 14 ventôse van het jaar III (4
maart 1795) stelde commissaris M.J. Speeckaert de inventaris op van de inboedel van
Roosendael, zeer waarschijnlijk van de kamers in het abdissenkwartier.9
De inventaris bevat ook de lijst van de aanwezige nonnen, die één na één hun handtekening
plaatsten, zo ook zuster Dorothea, om te bewijzen dat zij kennis hadden gekregen van de
opdracht voor de inventarisatie. We vernemen hiermee met wie Anna (Elisabeth) De Ruysscher
tijdens haar kloosterleven omging. Het waren:
1. Theresia De Coninck, de abdis.
2. Catherine Schockaert, afkomstig van Enghien, priorin.
3. Marie Coomans
4. Emmanuelle Trudet, van Brussel
5. Victoire Van Lamoen
6. Ludovine Weydemans van Waelwijck in Holland
7. Angela Cléar
8. Françoise De Grave, van Sint-Niklaas
9. Célistine De Cort
10. Caroline Van den Bossche
11. Cécile Raedts
12. Josepha Van Heeswijck
13. Julienne Cornelissen
14. Mechtilde Van der Linden
15. Agnes Willems
16. Séraphine Du Bois
17. Régine De Backer, van Mechelen
18. Rosalie Van Rennecom
19. Bernarda Wijns
20. Constance de Billemont
21. Scholastica Van den Berghe
22. Jeanne Servaes
23. Marie-Thérèse Vermeulen
24. Norbertine Van Geel
25. Alexandrine Nerinck
26. Sophie Huybrechts
27. Robertine De Sagher, van Lokeren
28. Hélène Ridderbosch
29. Benedicta Van den Gheyn, van Leuven
30. Eleonore Wouters
31. Magdalena De Saeger
32. Barbara Van Dijck
33. Maria Van Boeckel
34. Emmerantia Loockx
35. Antonia Boets
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36. Elisabeth Peeters
37. Ierseva van Bostraeten
38. Petronella Frans
39. Amelberga Van Erp
40. Lucia Cools
41. Susanna Torfs
42. Anna Wauters
43. Cornelia De Vocht
44. Gerlindis Stessens
45. Agatha Verschaeren
46. Dimpna Cassouwiers
Abdis Theresia De Coninck was afwezig op de dag dat commissaris Speeckaert de inventaris
opstelde. Zij was kort na Pasen dat jaar met nog vijf andere zusters naar Holland vertrokken.

Handtekening van zuster Dorothea in de naamlijst van de inventaris van Roosendael
d.d. 14 ventôse III, (4 maart 1795).

Abdis Theresia De Coninck overleed op 63-jarige leeftijd op 31 december 1795. Na haar werd
geen nieuwe abdis gekozen.
In 1796 verklaarden de Fransen de abdij Roosendael tot nationaal goed, net als zovele andere
kerkelijke gebouwen. Omdat de zusters de abdij niet uit vrije wil verlieten, werden zij door
Franse militairen op 7 januari 1797 met dwang uit hun abdij gedreven.
Waar de nonnen naar toe gingen is niet duidelijk. Waarschijnlijk gingen velen opnieuw naar hun
familie. Toch blijkt dat een aantal van hen zich te Mechelen vestigde in de Koestraat. Onder
impuls van Maria Theresia Vermeulen, (°Mechelen 10.8.1765, professie 25.9.1791), namen de
laatste kloosterlingen hun intrek in een ruim pand in de Koestraat, (nu de Frederik de
Merodestraat), waar nu nog de Zusters van Overijse gevestigd zijn.
Drie jaar na hun verdrijving uit de abdij van Roosendael, op 13 ventôse van het jaar VIII (4 maart
1800) om 12.30 uur, overleed Anna (Elisabeth) De Ruysscher op 65-jarige leeftijd te Mechelen
in de Koestraat. In haar overlijdensakte, opgesteld op 15 ventôse van het jaar VIII, (of 6 maart
1800), staat expliciet dat zij sœur supprimée de l’ abbaije de Roosendael was en dochter van
Augustijn De Ruysser geboortig van Kapelle-op-den-Bos en Anna Maria Verbruggen, geboortig
van Leest.
Jean De Nies, 28 jaar, domestique en Jean Baptist Peulders, bakker, 53 jaar, deden de aangifte
van haar overlijden op de burgerlijke stand.10
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Kanunnik Van Caster noteerde haar naam echter als Elisabeth De Buyser in zijn transcriptie van
de kroniek van Roosendael, met name in de lijst van de religieuzen die in Mechelen overleden
na de definitieve opheffing van de abdij.
Hieruit vernemen we wie de andere kloosterlingen waren, waaronder enkele lekenzusters, met
wie Anna (Elisabeth) De Ruysscher dagelijks had omgegaan sedert haar intrede in 1759.11
Het gezin van Augustijn De Ruysscher
Hoewel in haar overlijdensakte vermeld staat dat Anna (Elisabeth) De Ruysscher geboortig was
van Kapelle-op-den-Bos, wat zij trouwens ook verklaarde vóór haar professie, is haar doopakte
onvindbaar in de parochieregisters van Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk, Londerzeel,
Grimbergen, Humbeek, Beigem, Leest, Meise, Zemst of Mechelen.
Zeer waarschijnlijk was zij het jongste kind van Augustijn De Ruysscher, (°Kapelle-op-den-Bos,
28 juli 1696, zoon van Joannes en Cecilia Meuldermans), x Kapelle-op-den-Bos, 20 mei 1723
met Anna Maria Verbruggen.
Het echtpaar had volgende kinderen, gedoopt te Kapelle-op-den-Bos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petrus, °21.06.1724
Catharina, °3.9.1726
Jan, °11.10.1728
Anna, °26.02.1731
Jacob, °21.04.1733
Jan Baptist, °19.12.173512
Anna (Elisabeth), 1736, (zuster Dorothea). Omdat Jan Baptist midden december 1735
werd gedoopt, moet Anna (Elisabeth) in het najaar van 1736 geboren zijn.

Augustijn De Ruysscher en Anne Marie Verbruggen waren beiden landbouwers te Kapelle-opden-Bos.
Hun 50ste huwelijksverjaardag werd op dinsdag 13 juli 1773 gevierd samen met die van drie
andere echtparen, waaronder Aegidius Huysmans en Anna De Ruysser gebeurtenis die
aangekondigd werd in het Wekelijks Bericht voor de Stadt ende Provincie van Mechelen, nr. 25
van 4 juli 1773.13
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Wekelijks Bericht, nr. 25 van 4 juli 1773, p. 237.

Augustijn De Ruysscher werd begraven te Kapelle-op-den-Bos op 19 november 1774; hij was
83 jaar. Anne Marie Verbruggen werd er eveneens begraven op 17 februari 1782; zij werd 88.
De voorouders van Anna (Elisabeth) De Ruysscher
Voor zover kon nagegaan worden was de vroegste rechtstreekse voorvader van Anna
(Elisabeth) De Ruysscher:
I.

N.N. De Ruysscher (en varianten in de schrijfwijze: De Resser, De Reusser, De
Reusscher, De Ruysser).
Van wie:
1. Joannes. Volgt onder II.
2. Willem
3. Hans. Gezworen erflaat voor de schepenbank van Kapelle-op-den-Bos in 1639.

II.

Joannes (°ca. 1590) x Ramsdonk 1618 met Magdalena Van den Broecke,
(°Ramsdonk ca. 1590, fa. Joannes +1596 en Maria Smets).14
Van wie:
1. Joannes. Volgt onder III.
2. Aert. Schepen van Kapelle-op-den-Bos, (cit.1660).
3. Anna
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Het gezin verhuisde van Ramsdonk naar de Cuyermanstraat te Kapelle-op-den-Bos
waar Joannes De Ruysscher vlas verbouwde. In 1627 kocht hij cijnsgrond van het
Hof van Lier, gelegen naast de Cambos te Ramsdonk. Net als zijn broer Hans, was
Joannes (Jan) gezworen erflaat van de schepenbank van Kapelle-op-den-Bos.
III.

Joannes (Kapelle-op-den-Bos ca. 1619) x Ramsdonk 31.12.1645 met Joanna
Leyssens. Hij + Kapelle-op-den-Bos, 18.02.1672.
Van wie:
1. Petrus, °Ramsdonk, 02.08.1646. Hij x Joanna De Wachter.
2. Joannes, °Kapelle-op-den-Bos ca. 1647. Volgt onder IV.
3. Gerard, ° Kapelle-op-den-Bos.
Joannes De Ruysscher was gezworen erflaat in de schepenbank van Kapelle-opden-Bos (cit. 1644) en schepen van deze gemeente samen met zijn broer Aert, (cit.
1660). Hij erfde de cijnsgoederen van zijn vader, woonde eerst te Ramsdonk, maar
verhuisde naar de ouderlijke woning in de Cuyermanstraat te Kapelle-op-den-Bos.15

IV.

Joannes, °ca.1647, x Kapelle-op-den-Bos 1.05.1679 met Cecilia Meuldermans,
(°Kapelle-op-den-Bos 6.9.1657, fa. Egidius x Anna Van Vaeck en +Kapelle-op-denBos 1.1.1737). Hij +Kapelle-op-den-Bos, 30.9.1722.
Van wie te Kapelle-op-den-Bos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petrus, °18.12.1679, + 30.12.1679.
Joannes, °25.05.1681, Volgt onder Vbis.
Antonia, °27.01.1684
Joanna, °27.01.1684
Aloysius, °20.8.1689
Maria, °30.7.1683, x Willem De Raeymaker.
Augustinus, °28.7.1696. Volgt onder V.
Nicolaus, °25.9.1701, + oktober 1701.
Jacoba, °25.9.1703.

Joannes ontving in 1683 een som van 11 gulden per jaar voor een jaer huere van
een camer daer den schoolmeester de kinderen deser parochie heeft geinstrueert
gehadt…16
V.

Augustinus. Zie hiervoor het gezin van Augustijn De Ruysscher.

Vbis. Joannes, °25.5.1681, x Anna Maria De Prins, (+Leest 11.8.1712), xx Maria
Schuerwegen.17
Van wie uit xx te Kapelle-op-den-Bos:
1. Philippus x Anna Van den Brande. Van wie o.a. Joannes Baptist, (zie hierna).
2. Gillis
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De familieband tussen Anna (Elisabeth) en priester Joannes Baptist De Ruysscher
Op 22 december 1780 stelde Gillis De Ruysscher uit Kapelle-op-den-Bos zijn huis te Leest als
borg voor de priesterlijke titel van zijn neef Joannes Baptist De Ruysscher, die op dat ogenblik
onderpastoor was in Kwerps.18
Joannes Baptist was een zoon van Philippus De Ruysscher en Anna Van den Brande, die
verhuisden naar Peutie. Philippus had ook al borg gestaan voor het bekomen van diens
priesterlijke titel op 16 mei 1778.19
Gillis en Philippus waren zonen van Jan De Ruysscher en Maria Schuerwegen en dus de volle
neven van Anna (Elisabeth) De Ruysscher.
De familieband tussen Anna (Elisabeth) en Pieter De Ruysscher, luitenant van de
Brigands van Kapelle-op-den-Bos20
Jacob (Jaak) De Ruysscher, °21.04.1733, +10 fructidor van het jaar XIII (28.8.1805), was een
broer van Anna (Elisabeth). Hij huwde Elisabeth Coeckelberch (°Kontich, fa. Livinius en Maria
Clara Puttemans en + Kapelle-op-den-Bos 18.12.1828). Zij hadden te Kapelle-op-den-Bos
volgende kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maria Clara, °18.4.1769
Joanna Maria, °8.10.1770
Petrus, (Pieter), °18.10.1772
Jan Frans, °10.10.1775
Petronella, °8.8.1778, x Pieter Jan Verbruggen.
Jan Baptist, °6.12.1781

Jaak De Ruysscher was landbouwer. Hij werd op 6 december 1798 door Franse militairen
aangehouden en weggevoerd naar Brussel waar hij in de Hallepoort werd opgesloten. Hij
verkreeg kort daarop een gunstige verklaring van de commissaris en de vrederechter van
Londerzeel met als gevolg dat hij op bevel van generaal Béguinot vrijkwam op 26 december
1798.
Hun oudste zoon Petrus (Pieter) werd tweemaal in de lijst opgenomen van de aan te houden
personen tijdens de Franse bezetting in het arrest van 26 november 1798.
Pieter werd luitenant van de compagnie Brigands van Kapelle-op-den-Bos en ondertekende
(samen met Pieter Jan Goossens) een brief aan Rollier, die als volgt luidde:
Vrijheid, Broederlijkheid, Van onze Jonkheid. Ik ben ten uiterste verwonderd u dit
bevel (ordonannce) te zien uitvaardigen, zonder er eenigszins op te kennen te
geven, dat gij bekleed zijt met het gezag van Bevelhebber.
Voor alle verzekering dan vraag ik, dat uw bevel worde weergezonden, opdat gij er
uwe hoedanigheid uitdrukkelijk zoudt op te kennen geven.
Mijnheer Rollier, Wij vragen UE, een middel om de onwillige Jongens te dwingen
van naar het leger te komen. Wij durven hopen dat gij ons het middel zult kunnen
aanwijzen. Pieter Jan Goossen foerier; Pieter De Ruysscher luitenant.
Pieter De Ruysscher overleed te Hoogstraten op 1 mei 1851 in het Bedelaarswerkhuis;
Ludovicus Bausart, directeur van de instelling en Arnoldus Duys, de eerste beambte, deden
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hiervan de aangifte. Pieter De Ruysscher werd dagloner en is ongehuwd gebleven. De akte
staat overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Kapelle-op-den-Bos.
Zuster Anna (Elisabeth) was dus de tante van de luitenant van de Brigands van Kapelle-op-denBos.
Een familieband tussen Anna (Elisabeth) en Coleta De Ruysscher, de moeder van
kanunnik dr. Jaak Muyldermans?21
Van Coleta De Ruysscher, de moeder van kanunnik dr. Jaak Muydermans, kan met zekerheid
volgende genealogische schets samengesteld worden:
I.

Fransiscus, x Wolvertem 8.5.1741 met Anna Lamberts
Van wie te Kapelle-op-den-Bos:
1. Magdalena, °26.02.1742
2. Martinus, °30.10.1743. Volgt onder II.
3. Antoon, °5.2.1745. Meisenier op 22.12.1787. Stravers waren Jan Van Dorsselaer en
Anthoon Robberechts.22
4. Elisabeth, °19.2.1748
5. Barbara, °21.2.1750
6. Maria Anna,°23.5.1752
7. Mathias,°31.3.1755

II.

Martinus, °30.10.1743, x Kapelle-op-den-Bos, 6.10.1778 met Joanna Van de Meuter,
°Kapelle-op-den-Bos, 9.12.1754, + na 1796, fa. Jan en Joanna Verholen. Hij + Kapelleop-den-Bos 31.8.1794.
Van wie te Kapelle-op-den-Bos:
8. Anna Catharina, °6.8.1779, + Kapelle-op-den-Bos 21.10.1841. Ongehuwd.
9. Joannes, °9.10.1781, + Kapelle-op-den-Bos, 12.6.1834. Hij x Maria THielemans
10. Adrianus, °4.11.1783. Volgt onder II.
11. Elisabeth, °28.7.1786
12. Joannes Josephus, °27.2.1789
13. Antonius, °29.11.1791
14. Marie Anna, °25.2.1794.
Het gezin woonde in 1796 in de Bormstraat.

III.

Adrianus, °4.11.1783, x Kapelle-op-den-Bos, 6.5.1813 met Joanna Maria De Maeyer,
°Kapelle-op-den-Bos, 19.3.1791, + Kapelle-op-den-Bos, 7.4.1862, (fa. Petrus Joannes
en Anna Catharina De Raedemaecker). Adrianus + Kapelle-op-den-Bos, 5.1.1844. Het
echtpaar woonde in de Bormstraat.
Van wie te Kapelle-op-den-Bos:
1. Petrus Joannes, ° 8.2.1814, + Gent 23.10.1835 in het militair hospitaal.
2. Anna Catharina, °31.10.1815, + Kapelle-op-den-Bos, 6.11.1816.
3. Maria Theresia, °8.7.1818, + Kapelle-op-den-Bos, 7.4.1819.
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4. Philippus, °17.1.1820, + Kapelle-op-den-Bos, 19.1.1820.
5. N.N. + 17.1.1820.
6. Coleta, °17.2.1821. Volgt onder IV.
7. Josephus, °4.2.1824
8. Joannes Baptist, ° 25.12.1825
9. Maria Magdalena, °6.3.1828
10. Maria Catharina, °31.12.1830
11. Ludovicus, °23.1.1835, + Kapelle-op-den-Bos, 24.6.1836.
IV.

Coleta, °17.2.1821, + Kapelle-op-den-Bos, 25.6.1881, x Fransiscus Joannes
Muyldermans.

Voor de afstamming van Fransiscus De Ruysscher x Anna Lamberts is in Kapelle-op-den-Bos
en omgeving maar één mogelijkheid gevonden, echter zonder bijkomend sluitend bewijs, nl.:
Petrus De Reusscher, ex Ramsdonk, x Kapelle-op-den-Bos, 9.2.1703 met Jacoba De Prins, ex.
Ramsdonk.
Van wie te Kapelle-op-den-Bos:
1.
2.
3.
4.

Petrus, °22.8.1703
Jan, °15.7.1705
Franciscus, °12.10.1707
Martinus, °13.4.1710. Ramsdonk, meisenier op 15.7.1753. Stravers waren Peeter
De Ruysscher en Jan Van Doorslaer.23
5. Barbara, °Ramsdonk, 4.12.1712
6. Anna, °21.4.1715
7. Antoon, °6.10.1717

Er is een Jan Van Doorslaer x Maria De Ruysscher, van wie o.a. een zoon Jan, die
waarschijnlijk de respectievelijke stravers waren bij het bewijzen van het meisenierschap. Heel
waarschijnlijk was deze Maria De Ruysscher een kleindochter van Jan en Joanna Leyssens,
zodat Petrus x Jacoba De Prins ook een kleinzoon zou kunnen zijn van deze Jan en Joanna
Leyssens.
Zoals vermeld was laatstgenoemd echtpaar zonder twijfel de overgrootouders van zuster
Dorothea.
Coleta De Ruysscher was stellig verwant met de andere naamdragers De Ruysscher in Kapelleop-den-Bos, Ramsdonk, Leest, Meise,… maar hoe die verwantschappen heel precies waren
kan enkel achterhaald worden door verder onderzoek, ook buiten de parochieregisters.
Enkele korte notities over familieleden De Ruysscher in Kapelle-op-den-Bos
Constant Theys nam in zijn geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos enkele vermeldingen op over
De Ruysschers die niet onmiddellijk kunnen gesitueerd worden in de genealogische schetsen,
maar die toch het beeld vervolledigen van deze familie tijdens het Ancien Régime.
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In de lijst van de schepenen van Kapelle-op-den-Bos24 vanaf 1596, vinden we in 1661 Jan De
Ruysscher (dit moet de echtgenoot geweest zijn van Joanna Leyssens), in 1682 Pieter De
Ruysscher en in 1705 Jan De Ruysscher.
Waarschijnlijk was het dezelfde Pieter De Ruysscher die in 1683 samen met Jan Goossens
2.000 busselen stro en 4.000 staken moest leveren aan het campement van Hollandse troepen
gelegerd in Hombeek en vijf veertelen en 2 mokens bonen aan de Hollandse dragonders aen de
Capelle bruggge gelegen.25
Theys verwijst naar de inventaris van het sterfhuis van een Jan De Ruysscher in 1639, waarin
een brandereel werd verkocht, dat een wapen was bestaande uit een houten of ijzeren bol aan
een riem.26
Kapelle-op-den-Bos had een schuttersgilde. De boogschutters hielden ten minste eenmaal per
jaar een teerfeest. In 1724 ontving Jan De Ruysscher 6 gulden over een tonne bier aen de
guldebroeders.27
Constant Theys citeert twee incidenten in de herberg van schepen Jan De Ruysscher in 1727 en
in 1733 met de maalder Peeter Van Roye.28 Omdat de situaties mooi geschetst zijn, citeren we
ze integraal.
Later, in 1727, vinden we Peeter van Roye als mulder op de molen of liever we maken met hem
dat jaar op Zaterdag 6 September kennis in de herberg van schepen Jan de Ruysscher, een
man die toen 52 jaar oud was. Koster Gabriel van Asbroeck was daar ook binnengekomen, en
tussen hem en van Roye was er twist ontstaan over het doen van een mis. Op een gegeven
ogenblik had laatstgenoemde zijn tegenstrever met een pint zo geslagen, dat deze “deerlijck
gequetst was boven de kaecke” en het bewustzijn verloor. Daarover werd dan een onderzoek
ingesteld, war als getuigen optraden, buiten de waard, deses vrouw Klara De Prins, 47 jaar oud,
J.B. van Doorslaer, 35 jaar oud, herbergier.
Mulder van Roy moet een rare gast gast geweest zijn. Op 28.12.1733 “wesende
Alderkinderendag” was hij ’s avonds tussen 7 en 8 uur, weer in de herberg van Jan de
Ruysscher komen binnengelopen “met ontknoopten hemde aen den hals”. De waardin vroeg
hem of hij kwam om ruzie te maken. Neen, zei hij, maar intusen was daar ook Jan Buelens,
knecht bij Kornelia de Bruyn, weduwe Alexis van Baelen, binnengekomen, en van Roy trok zijn
“kasack ofte juppon” uit en begon Buelens te bewerken met de vuist, zodat ze beiden opde
grond rolden. “Wat benick nu”, riep Buelens. “Een hoeren kint”, riep van Roy terug. Ze werden
tenslotte gescheiden, maar de mulder trok een mes en schreeuwde: “Ick geve den duyvel lijf en
ziele… ick ben verdoempt ofte daer en is geenen Godt voor mij oft Jan Buelens, J.B. van
Doorslaer en de Jan de Ruysscher moeten desen avondt van mijne handt sterven!”. Blaffende
honden bijten niet, zegt men, en daarbij bleef het dan gelukkig.
Even later, “ontrent den alf ure acht in den avont, ontmoette Hendrik de Ruysscher, 26 jaar oud,
zoon van de schepen, van Roy met Kornelis van Thienen, 45 jaar oud, en JanLauwers,
Janssone, pachter, 33 jaar oud, “Daer is desen careldonder (!?) die mij fleus geslagen heeft”.
“Cosijn”, antwoordde de Ruysscher, “mij dunkt dat gij uwe handt heft om mij te slagen.” “Neen,
cosijn”, antwoordde van Roy, “wij sijn vrienden”… en ging nu naar de Ruysscher toe hem
“kussende”. “Is dat eenen Judaskus”, vroeg de Ruysscher… en zo eindigde dan die ruzie.
Theys vermeldt dat in 1732 J. B. Van Doorslaer en Maria De Ruysscher 500 gulden lichtten op
een seker schoon huys, schuere, stalle, met de brauwerije daer op staende ende alnoch te
bouwen… hof ende landt ½ bunder… aende vaert …. aen de Brugge.29
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In 1760 verkochten Jan De Ruysscher en Klara De Prins aan meier David Lemmens hun
behuysde hofstede… met schuere… brauwerije… aen de schipvaert genaamd den Hert…30
Nawoord
Met deze bijdrage illustreerden wij de intrede van een jonge vrouw uit Kapelle-op-den-Bos in
Roosendael, een voorname abdij met een bewogen en rijke geschiedenis, aan de hand van
nieuw, ongepubliceerd materiaal uit het archief van het Aartsbisdom Mechelen en het Mechelse
stadsarchief.
Voor zover kan nagegaan worden, was zij de enige uit Kapelle-op-den-Bos die in Roosendael
intrad als lekenzuster. De status van koorzuster in deze abdij was niet voor haar weggelegd,
want voorbehouden aan jonkvrouwen, dochters van edellieden, van hoge ambtenaren, ...
De biografieën van de abdissen van Roosendael zijn goed gedocumenteerd, zo ook deze van
enkele koorzusters. Deze bijdrage was ook de schets van een lekenzuster, over wie tot nu toe
helemaal niets bekend was.
Aan de hand van enkele genealogische schetsen en enkele verwijzingen uit het werk van
Constant Theys, kunnen we concluderen dat Anna (Elisabeth) De Ruysscher uit één van de
belangrijke families kwam van Kapelle-op-den-Bos en Ramsdonk, met voorouders die
bestuursfuncties hadden, uit een gezin dat een voortrekkersrol speelde in het verzet tegen de
Franse bezetting en een familie waarin een sterke, katholieke traditie in ere werd gehouden.
Wellicht is deze bijdrage de aanzet om de genealogie van de familie De Ruysscher, (en
varianten in de schrijfwijze), eens grondig uit te tekenen.31

Mechelen, 19 november 2005
François van der Jeught
Marvin Olbrechts
Frans Beukelaers
Geüpdated op 6 augustus 2010 door Marvin Olbrechts
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J. SERNEELS, Het landbouwkundig patrimonium van de abdij Rozendaal. Pachthoeven te Sint-KatelijneWaver, uitgave van Erf en Heem, 1997, 190 p.
W. TIRI, Abdij Roosendael. Werkingsverslag opgravingscampagne 1997, uitgave van vzw Roosendael en
vzw Jeugd en Kultureel Erfgoed, s.l., 1997, 31 p.
I. ADRIAENSSENS, Het domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver, in Monumenten & Landschappen,
tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Monumenten en Landschappen,
ste
Brussel, 23 jg.,nr 6, november – december 2004, p. 5-27.
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Dit decreet van 7 maart 1783 werd afgekondigd “in het belang van de godsdienst en de mensheid”, tot
afschaffing van “de kloosters van beiderlei kunne, waarin slechts een louter bespiegelend leven geleid
wordt dat de godsdienst, de Staat en de evenmens volkomen nutteloos is..”

3

Voor een virtueel bezoek aan de voormalige abdijsite, bezoek: www.roosendael.be
Het Pesthuis is volledig gerestaureerd en wordt bewoond door de beheerder van het domein. De
restauratie van het Poortgebouw werd in 2004 voltooid; momenteel is de restauratie aan gang van het
Koetshuis. Het domein is sinds kort eigendom van de N.V. Stichting Kempens Landschap en heeft o.a.
een functie als jeugdverblijfcentrum.
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Archief Aartsbisdom Mechelen, Cisteaux – Roosendael, Walem, 3. De “verhoren”, (en enkele lofreden)
van 201 kloosterlingen van Roosendael zijn hier bewaard. Wij danken Willy Hendrickx, medelid van De
Ware Vrienden van het Stadsarchief voor zijn mededeling van deze zeer interessante bron.
5

Dorothée: Dorothea, of “geschenk van God”, (Grieks).
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Stadsarchief Mechelen (SAM), Varia, 2, een farde (60x50cm) met 37 druksels en handschriften:
nr. 38. Onder nr. 39: het gedrukte lofdicht voor Maria Catharina Nericx, (°Ninove), met als kloosternaam
Alexandrina, eveneens geprofeste non in Roosendael, (1792).
7

SAM, Varia, V 161, Register in folio: Chronycke der Abdije van Roosendael der Ordre van Cisteaux 12201797.(Copie van de copie gemaakt door Kanunnik G. Van Caster) met gekleurde illustraties.
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Th. PLOEGAERTS, Les moniales de l’ Ordre de Cîteaux dans les Pays-Bas meridionaux depuis le XVIe
siècle jusqu’a la Révolution Française, Westmalle, 1937, p. 108-113.
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Provinciaal Archief Antwerpen, Reeksd A, 93, 20: Liste des dames religieuses de l’ abbaije de
Roosendael présente et absente signée par eux meme. De inventaris werd ook getekend door schepen E.
Joostens en burgemeester J.B. Van Craen. Met dank aan Wim Tiri, voorzitter van de Mechelse Vereniging
voor Stadsarcheologie (MVSA), voor een kopie van dit dossier.
Humbeline Focque en Ida Ten Dijck overleden tussen 1793 en 1795 aangezien zij opgenomen staan in de
lijst van de koorzusters in Th. PLOEGAERTS, o.c.
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SAM, Burgerlijke stand, overlijdensregisters, jaar VIII, f° 90r°. Jean De Nies was inwonend personeelslid:
hij deed bijvoorbeeld ook de aangifte van het overlijden van Juliana Cornelissen, Theresia Schockaert,
(samen met Jean Van Goedtshoven, eveneens inwonend personeelslid), van Maria Josepha De Backer
en Elisabeth Loockx (zie noot 10).
Erf en Heem – Sint-Katelijne-Waver, Fonds Serneels, transcriptie van het obituarium van het klooster van
Roosendael, opgesteld door Norberta de Berghe (begonnen in 1773). Op 4 maart: soror Dorothea De
Ruysser. Achter haar naam staat het jaartal 1800. Het origineel van het obituarium bevindt zich in het
archief van de abdij van Bornem.
SAM, Varia, Kroniek, f° 42-43: Religieusen der abdije van Roosendael binnen Mechelen overleden na
hunne vernietiging.
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De eerste die in Mechelen overleed begin 1800 was Juliana Cornelissen, dan 59 jaar. Nadien overleed
dus Anna (Elisabeth) De Ruysscher op 4 maart en in datzelfde jaar Maria Theresia Billemont, dan 49. In
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1801 overleed Theresia Schockaert, 80 jaar; in 1802: Maria Josepha De Backer, 54; Elisabeth Loockx,
lekenzuster, geboortig van Walem, 81 en Francisca De Grave, 70 jaar oud. In 1803: Maria Elisabeth
Frans, lekenzuster, geboortig van Walem, 46 jaar. In 1804: Aloïsa Trudet, 79 en Isabella Van Boeckel,
lekenzuster, 80 jaar. In 1810: Ludwina Weydemans, (in de wereld: Cornelia, Leonia, Maria), 88 jaar. In
1817: Maria Theresia Van Heeswijck, 81 jaar. In 1820: Brigitta Norbertina De Sagher, 78 jaar. In 1822:
Catharina Buts, lekenzuster, geboortig van Walem, 87 jaar. In 1825: Joanna Catharina Fransisca Van den
Gheyn, 75 jaar oud. In 1845 overleed Norberta Van Geel, 72 jaar.
De laatste religieuze, als lekenzuster, van de abdij was Agatha Verschaeren. Zij overleed in 1851, dan 81
jaar oud. De laatste non van Roosendael was Maria Theresia Vermeulen. Zij overleed op 1 maart 1856 en
was eveneens 81.
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waarschijnlijk te vereenzelvigen is met Anna Maria Verbruggen.
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De vroegste vermelding van een mogelijke verre voorouder dateert van 25 september 1452, toen Jan De
Ruysscher, een wever, gekochte poorter van Mechelen werd. Zie:
M. KOCKEN, De gekochte poorters van Mechelen (1400-1795), Handzame, 1975, p. 101.
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