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57. Het testament van Anna Theresia Mus 
 

In het notariaat van Seraphin Ketelers, 
dat berust in het Rijksarchief te 
Brugge, is heel wat te vinden over 
inwoners van Pervijze. Eén van de 
akten die opgesteld werden door deze 
notaris die kantoor had te Pervijze, 
handelt over het testament en 
nalatenschap van Anna Theresia Mus, 
echtgenote van wijlen Philippus Hosten 
en dochter van Henri en Delphina 
Rambaut. Zij overleed te Pervijze op 27 
januari 1876 zonder nog levende 
kinderen achter te laten. In haar 
huwelijk had ze één dochter, Rosalie, 
die op jeugdige leeftijd overleed en nog 
een zoon Hendrik, die ook reeds 
overleden was in 1876. Derhalve moest 
haar nalatenschap verdeeld worden 
onder de andere familieleden, t.t.z. 
onder haar broers, zusters en hun 
nakomelingen en dat waren er heel 
wat. Deze notariële akte geeft dan ook 
een zeer uitgebreid overzicht van alle 
familieleden van Anna Theresia. Alle 
nog levende nakomelingen over vier 
generaties van Henri Mus en Delphina 
Rambaut krijgen elk hun part. 

Op donderdag 24 februari 1876 komen 
daarvoor notaris Ketelers en 7 andere 
personen samen in “het kamerken van 
het gesticht der Zuster van Liefde te 
Pervijze”, waar de overledene verbleef 
tot haar dood. Louis Derudder, 
rentenier te Pervijze, is er uitvoerder 
van het testament. Frans Bouche, 
winkelier te Pervijze, is gevolmachtigde 
voor een hele reeks familieleden 
waaronder twee broers en een zuster 
van Anna Theresia en verscheidene 

kinderen en kleinkinderen van andere broers en zusters die reeds overleden zijn. Eén van deze 
laatsten is Benedictus Montez, notarisklerk te Veurne, een achterkleinkind van Henri Mus. De akte 
vermeldt hem als “erfgenaam van zijn oude moei, Anna Theresia Mus”. Al deze familieleden wonen 
niet alleen te Pervijze, maar ook in Zande, Leke, Keiem, Booitshoeke, Oostende en zelfs Parijs. 

Verder is Anna Mus aanwezig die gehuwd is met Eugeen Lahaye. Zij is een dochter van Karel die een 
broer is van de overledene. Zij zijn landbouwers te Oostkerke. De volgende in de rij is Benedictus 
Mus, landbouwer te Zevekote, zoon van Pieter en kleinzoon van Josephus die ook een broer is van de 
afgestorvene. Sophia, echtgenote van Pieter Mus, nog een broer, is ook aanwezig als de moeder van 
haar drie kinderen die ook erfgenamen zijn. Zij is werkvrouw te Pervijze. Dan hebben we nog Charles 
Storme, werkman te Ramskapelle als voogd van Josephina Storme. Zij werd geboren te Parijs in 1867 
als dochter van Henri Storme en Julia Mus. Zij allen werden door de notaris opgeroepen voor het 
opmaken van een inventaris van alles wat zich bevindt in de kamer van de overledene, in het gesticht 
van de Zusters van Liefde te Pervijze. 

Daarnaast komen we nog heel wat te weten uit de twee testamenten die Anna Theresia Mus naliet. 
Sommige zaken zijn zeker het vermelden waard. Zo schreef zij : “ik wille dat er naer mijne begraving 
gevraagd en geroepen worden : de zusters religieuzen van het klooster der Zusters van Liefde te 
Pervijze, met de pensionnairen en schoolkinders van het gesticht en dat er hun alsdan een maaltijd 
gegeven wordt”. 
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De kerk zal vol gezeten hebben. 

Ook doet zij in dit testament reeds een schenking van 1.000,-fr aan Stephania St.Martin, dochter van 
Pieter en Mathilde Mus, en eveneens 1.000,-fr aan Joannes Mus, jongman, allen Pervijzenaars. Haar 
tweede testament geeft nog meer informatie. Zo moeten er na haar overlijden 1.000 missen gelezen 
worden aan 2,-fr ieder : 500 voor lafenis van wijlen haar dochter, 100 voor haar overleden man, 100 
voor wijlen Hendrik Hosten en echtgenote, beiden overleden te Zarren. De overige 300 missen zijn 
voor lafenis van haar eigen ziel. Met betrekking tot de begrafenis schrijft zij het volgende : “Er moeten 
200 mensen gevraagd worden naar mijn begraving met behoorlijke maaltijd in de herberg de 
Wijngaard voor de pensionnairen en religieuzen van het klooster en voor de overige in de herberg van 
Joannes Michiels en Charles Decat voor elk de helft. Ik wil gedragen worden door 6 mannen uit de 
werkende klasse die elk 5,-fr zullen krijgen als beloning”. 

Tot slot vermeldt haar tweede testament wat er moet gebeuren met alles wat zij nalaat in het 
klooster. “Al mijn kleren moeten verkocht worden en de opbrengst is voor de armen van Pervijze. Het 
meubileer in mijn kamer van het gesticht is voor zuster Justina Peel. De matras waarop ik sliep is voor 
zuster Theresia Haverbeke en mijn monter is voor Seraphien St.Martin, zoon van Pieter en Mathilde 
Mus. De rest (geld en goederen) te verdeelen onder de erfgenamen zoals de wet het voorschrijft”. 

Zo komen we bij de eigenlijke erfenis die voor die tijd zeker de moeite moet geweest zijn. Zo werd er 
14.520,40,-fr nagelaten bij de notaris en is er nog de erfenis van haar overleden zoon, Hendrik 
Hosten, overleden te Zarren in 1867, die 16.326,25,-fr bedraagt. Op haar kamer werd er tenslotte 
nog “banknoten, zilver en kopermunten” gevonden ter waarde van 1.115,70,-fr. 

Van dit alles moeten natuurlijk alle nog te vereffenen schulden worden afgetrokken, dit voor een 
totaal bedrag van 1.469,09,-fr. Daarvan strijkt de pastoor alleen al 560,-fr op. Spijtig wordt hierbij 
niet vermeld hoe mijnheer pastoor aan deze gepeperde rekening komt. Verder moet het klooster 
betaald worden voor tafel- en kamerkosten (96,-fr). Pieter Brigou leverde het vlees (200,-fr) voor de 
lijkmaaltijd (250,-fr) die gehouden werd bij August Decat, Charles Decat en Joannes Michiels. Bakker 
Pieter Depoot en de weduwe Peiren leverden koeken en brood (150,-fr). Louis Carette maakte voor 
50,-fr de doodskist en koster Charles Balanck rekent 25,-fr voor zijn aandeel in de begrafeniskosten. 
Tot slot moet dokter Hoedt nog betaald worden “over visieten en medicamenten” en strijkt notaris 
Ketelers ongeveer 100,-fr op voor het verlijden van deze akte. 

 


