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ER WAS EENS…. een pastorie in Letterhoutem
De pastorie van Letterhoutem: wie opgroeide in de buurt kent het dorpszicht en
dagelĳks passeren heel wat mensen dit, sinds 2003, beschermd monument.
Sociale Huisvestingsmaatschappĳ Denderstreek zorgde, samen met aannemer
Monument Vandekerckhove, architectenbureau Mas en in samenwerking met het
agentschap Onroerend Erfgoed, voor een totale restauratie aan buiten- en binnenkant. De pastorie werd niet alleen gerestaureerd maar ook herbestemd en ingedeeld
in 3 appartementen die weldra hun nieuwe bewoners verwelkomen.
De pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie werd in 1780 opgericht.
Dat gebeurde in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij, die was toen de rijkste abdij der Nederlanden. Deze rijkdom
spiegelde dan ook af op de door de abdij
opgerichte pastorieën.
Het is een grote en zware constructie, met
een kelderverdieping die verdeeld was in
kleinere kamertjes om te dienen als wijnkelders. De plattegrond beantwoordt aan
het klassieke pastorietype met een brede
centrale gang die de woonvertrekken aan
weerszijden ervan ontsluit en die deel uitmaakt van de achttiende-eeuwse kern van
de pastorie.

Achtergevel 1978

Er is ook een ommuurde voortuint. Het plan is een dubbelhuistype met twee bouwlagen
van vijf traveeën onder een zadeldak gedekt met leien. Ze staat evenwijdig met de straat. Op
een gevelsteen boven de deur in achtergevel staat het jaartal 1780.

Wapenschild
Boven de voordeur van de
pastorie werd het
wapenschild van abt
Gudwalus Seiger van de
Sint-Pietersabdij verwerkt.
Hij was de voorlaatste abt
van de Sint-Pietersabdij
(1760-1789) en
een kunstverzamelaar.

De bisschopskamer
In de bisschopskamer is een mooie 19e-eeuwse schouwmantel aanwezig.

Bisschopskamer vroeger

In de loop der jaren
Zowel in de 19de – als in de 20ste eeuw gebeurden er verschillende bouwkundige aanpassingen. Zo werd er eind 19de-eeuw aan de linker
zijgevel een druivenserre aangebouwd en in 1904
werd het pand aangepast en verhoogd.
Aan de rechter zijgevel bevonden zich de stallingen waar de ezels waarmede de bisschop en zijn
gevolg zich verplaatsten, ondergebracht werden.
De kribben hiervan zijn in het jaar 1975 door E.H.
Coorevits afgebroken.
Na de dood van E.H. Coorevits werd het interieur
van de pastorij opgeknapt terwijl ook de buitenmuren werden bewerkt met een vochtwerend
middel. Er werd centrale verwarming aangelegd, met mazout als brandstof. En één van de
slaapkamers werd omgebouwd tot badkamer.
Er werd eveneens een toilet geïnstalleerd op de
gelijkvloerse verdieping.
De pastorie deed dienst als pastoorswoning tot in
1997, toen pastoor Van den Abbeel op pensioen
ging, en daarna als opvanghuis voor een familie
wiens woning door brand was geteisterd.
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Foto’s vroeger en nu

Luchtfoto met rechts zicht op de pastorie (Foto Verleyen-Mabilde)
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Tĳdens de verbouwingen

Deze brochure kwam tot stand dankzij de medewerking van Heemkunde Houtem, en Ignace Van
der Kelen in het bijzonder, voor het bezorgen van de historiek, de input en de oude foto’s.
Foto’s van: Ignace Van der Kelen, Mieke Dobbenie, Luc Van Muylem, Frans Verlee
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De beroemde druivenserre werd geherinstalleerd.

De pastorie werd feestelijk ingehuldigd op donderdag 21 april 2022
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