
MARTENSLINDE: EEN VROME GEMEENTE! 
 
100 jaar geleden was Martenslinde een plattelandsgemeente waar de kerk een sterke rol speelde in 
het leven van haar inwoners. Nagenoeg iedereen was katholiek, ging naar de kerk en was lid van een 
of meerdere christelijke verenigingen, zoals bijvoorbeeld het Broederschap van H. Franciscus Salesius 
(zie ledenlijst Broederschap). 
Ook waren er veel jonge (22!) mensen die geestelijke werden (zie lijst ‘Roepingen in Martenslinde’). 
Meer zelfs, de hele gemeente werd in 1930 toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus! 
 
 
MARTENSLINDE WORDT TOEGEWIJD AAN HET HEILIG HART  

 
Op 5 juni 1930 wordt op de zitting van de gemeenteraad van Martenslinde 
besloten om de gemeente toe te wijden aan het Heilig Hart.  
Dit gebeurt op verzoek van pastoor Smeets. 
De gemeenteraad, die voorgezeten wordt door burgemeester J.J.Nassen, 
stemt hiermee in.  
 
In het verslag van deze vergadering staat het volgende vermeld: 
“Dit voorstel wordt onmiddellijk en met algemene goedkeuring 
aangenomen, wetende dat de gansche bevolking daarmee zal instemmen. 
Gezien dat onze bevolking Katholiek en Christelijk is, vermits dat reeds in 
1928, ter gelegenheid der groote Missie, alle huisgezinnen zich hebben 
laten toewijden aan het Heilig Hart van Jezus. 
Rede te meer om deze toewijding officieel en plechtig en in 
tegenwoordigheid van de burgerlijke overheid nu te doen. 
 

De gemeenteraad besluit dat ze: ”Hare volle en algemene toestemming geeft tot toetreding tot de 
plechtige toewijding der gemeente aan het Allerheiligste Hart van Jezus”. 
 
 
22 ROEPINGEN IN MARTENSLINDE  

 
Op veel familiefoto’s is duidelijk te 
zien dat er veel geestelijken waren 
in Martenslinde. Dit is zeker het 
geval bij de familie van Victor 
Nassen en Hubertine Zegers. Maar 
ook in andere families zijn er nogal 
wat geestelijken, zoals 
bijvoorbeeld in de families 
Willems, Zegers, Moors en Hardy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
22 Martenslindenaars, geboren tussen de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20 eeuw, zijn 

priester geworden of zijn in het klooster gegaan.  Het zijn: 
1. Anna Maria Potargent (°1863)  
2. Egidius Hubertus Zegers (°1880) 
3. Arnoldus Nivelle (°1889) 
4. Catharina Emmanuel Moors (°1893) 
5. Irma Maria Charlotta Willems (°1893)  
6. Cornelia Josephina Honinx (°1899) 
7. Maria Constantina Josephina Willems (°1902) 
8. Louise Marie Antoinette Nassen (°1904) 
9. Joseph Emile Hubert Nassen (°1908)  
10. Josephine Thijsen (°1909) 
11. Florent Gilles Nassen (°1913) 
12. Catharina Elisabeth Moors (°1914)  
13. Albert Marie Moors (°1917)  
14. Elisa Merken (°1917)  
15. Alphonse Joseph Moors (°1918) 
16. Gerard Nassen (°1918) 
17. Paul Zegers (°1922) 
18. Victor Zegers (°1925) 
19. Pierre (Petrus Jozef) Gijsen (°1926) 
20. Piet Peters (°1930) 
21. Antonie Hardy (°1939) 
22. Lucienne Hardy (°1941)  
 
  
Bijgaande foto’s geven een impressie van deze mensen en hun families.  
Verder onderzoek over het leven van deze geestelijken zal het onderwerp zijn van een van de volgende 
projecten. 
 
 

Via deze link kunt u het filmpje bekijken dat gemaakt werd bij de Eremis van Piet Peters in 
Martenslinde in 1956 
 
https://youtu.be/Fp1PK4U1rcI 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Fp1PK4U1rcI


 



    



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROEDERSCHAPPEN 
Aan het eind van de 19e- begin 
20e eeuw werden de inwoners 
gestimuleerd om lid te worden 
van ‘godvruchtige’ verenigingen. 
Zo was er het Broederschap van 
de Heiligen Rozenkrans, het 
Broederschap van de Heiligen 
Franciscus Salesius, het 
Broederschap der Heiligen 
Kindsheid, het Broederschap der 
Verlatene Zielen van het 
Vagevuur, het Broederschap van 
de Heilige Familie en het 
Broederschap van het Heilig Hart 
van Maria. 
Vele inwoners van Martenslinde 
waren lid van een of meerdere 
van deze Broederschappen (zie 
bijgevoegde lijst van het 
Broederschap van de H. 
Rozenkrans). In ruil voor een 
jaarlijkse betaling van 0,25 frank, 
was men verzekerd van “eene 
zingende mis na zijn dood”.  


