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De heilige Benoit Labre staat bekend als een verwaar-
loosde zwerver, die als gratis vervoermiddel diende voor 
vlooien en luizen. We hebben in vorig nummer zijn relatie 
tot de H. Eucharistie even naar voor willen brengen. Na 
zijn pogingen om in te treden bij Kartuizers en Trappisten 
ervaarde hij een roeping om midden in de wereld te bli-
jven maar toch in eenzaamheid God alleen te zoeken en 
Hem ook te dienen doorheen de dienst aan allerarmsten. 
Toen hij eenmaal Rome als zijn thuishaven had gevonden, 
trok hij – zoals we in vorig nummer reeds meedeelden 
- naar elke kerk in de omtrek waar er eucharistische 
aanbidding was; maar ook trok hij in Italië en doorheen 
West-Europa rond naar alle mogelijke Mariale bedevaart-
soorden. Bijna elk jaar trok hij naar Loreto. Er zijn wel wat 
aanwijzingen dat Benedict Labre, zelf een Frans-Vlaming, 
ook in Vlaanderen verscheidene bedevaartsoorden heeft 
‘bezocht’. In zijn Boek over Benedict-Jozef Labre geeft 
Robert Houthaeve nogal wat verwijzingen naar mogelijke 
bedevaarten van onze heilige vagebond. 
zijn er bepaalde aanwijzingen die zeker een openheid laten 
en sommige daarvan haalt ook Robert Houthaeve dan 
ook aan in zijn boek over Benoit Labre. Zo bv. vermeldt 
hij dat Benoit Labre, althans volgens Gaquère, in 1772 
veel bedevaartplaatsen in de Zuidelijke Nederlanden heeft 
bezocht 
Er bestaat zelfs een bepaalde traditie, die nogal concreet 
beweert dat Labre, ter gelegenheid van zijn bedevaart naar 
O.L.Vrouw van Gaverland, in Melsele (Waas) zou gelo-
geerd hebben in de schuur van een hoeve “Euverbraeke” 
in de huidige Brielstraat (nr. 83), in de wijk Melsele-Dijk, 
bij de familie van Jozef Van Broeck. Vele jaren later werd 
vóór de hoeve een kleine kapel gebouwd ter ere van Benoit 
Labre; deze kapel bestaat nog steeds. 

Houthaeve geeft nog een andere traditie weer waar hij in 
een notitie verhaalt hoe de H. Benedictus Labre vanuit 
Antwerpen naar Gaverland wou gaan en hij in Antwerpen 
overnachtte bij kousenhandelaar Van Heldick aan de 
Kammenstraat (een andere bron spreekt over de Zusters 
van de Kammenstraat). Vandaar bezocht hij Gaverland.  
Hij bracht een afbeelding mee in steendruk van de kapel 
voor de gezusters Van Heldick die ze na zijn dood bewaard 
hebben. Ook zou Benoit Labre aan een medepelgrim uit 
Melsele, Ludovicus Francq meegedeeld hebben dat hij de 
kapel van Gaverland had bezocht. 

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat bv. in St-.-
Andrieskerk in Antwerpen een kunstwerk met de kapel 
van Gaverland aanwezig is waarbij ook Benoit Labre 
geknield wordt afgebeeld. 

OOK VLAMINGEN IN DE FRONTLIJN 
VOOR BENEDIKT LABRE. 



V. Gelukzalige Benedictus Labre, 
bid voor ons.

A. Opdat wy de beloften van Jésus-
Christus mogen weerdig worden.

O Almagtige en eeuwige God, die, 
om ons van de vergankelyke en 
bedriegelyke goederen dezer wereld 
te onthechten — en om ons de 
weerde der eeuwige goederen, alléén 
waerachtig, aen te pryzen, hebt in 
armoede willen geboren worden — 
leven, sterven en herleven in armoede 
en verachting met den gelukzaligen 
Benedictus Labre, verleen, door 
uwe gratie, dat wy, indien wy den 
moed niet hebben, ons van alie 
onze bezitting te ontmaken , toch 
ten minste den moed hebben er een 
christelyk gebruik van te maken, 
zelfs de verliezeu en ontnemingen, 
waeraen wy, in den loop ons levens, 
zyn bloodgesteld, verduldiglyk 
verdragen, door Jesus-Christus 
onzen Heer, die met u leet’t en heerst 
in de eeuwigheid der eeuwigheden. 
Amen.
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Verblijf in gastenkamer...
Met onze actieve boerderij in het 
Waasland, bieden we bed & breakfast 
formules aan voor korte B&B-
verblijven of langere vakanties.
Bedrijfsvergaderingen, meetings & 
meer!
Onze hoeve is uitgerust om grotere 
groepen te kunnen ontvangen, hetzij  
voor de organisatie van evenementen, 
meetings, vergaderingen of 
bedrijfsfeesten.

Contacteer ons
Hoeveverblijf Euverbraeke
Familie Van de Vyver - Van 
Laere.

TEL.: 03/755.72.59
GSM: 0032 (0)472/445.811
http://www.euverbraeke.be/

Welkom op de Euverbraeke hoeve in Melsele


