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De pastorie is gebouwd in 1737, ten tijde van pastoor Schoutteet. De 

woning in laagbouw met mansardedak had dezelfde hoogte als die 

van omliggende dorpshuizen, maar pronkte met haar Lodewijk XIV stijl 

die toen in de mode was. De indeling is dan weer typisch Vlaams, met 

de kenmerkende centrale gang die dwars door de woning loopt. De 

voorgevel vandaag is wit gecementeerd en herinnert aan de oorspron-

kelijke bepleistering. De achtergevel is in zichtbaksteen. 

In 1785 heeft men de spreekkamer laten decoreren met elf schilderijen 

op doek. Het zijn taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament van de 

hand van P. Brunet. Een vrij onbekende meester die wel een schilderij 

in het paleis van Versailles heeft hangen.

Nadat Uitbergen in 1969 afscheid had genomen van pastoor Den 

Haerynck, bleef de pastorij onbewoond. Omdat de ambtswoning toe 

was aan grondige renovatiewerken, nam de nieuwe pastoor Achiel 

Goossens zijn intrek in het rusthuis ernaast (tegenwoordig woonblok 

Berginna n.v.d.r.). Het gemeentebestuur van Uitbergen slaagde erin 

het gebouw bij wet te laten klasseren in 1974. Op die manier betaalde 

het ministerie van Nederlandse Cultuur 80% van de renovatie. Met de 

restauratie van de wandschilderijen in de spreekkamer eindigden in 

1984 de werken. Pastoor Goossens verhuisde en zou er nog twee jaar 

verblijven, tot aan zijn dood in 1986. Na hem kwamen nog pastoor 

Alfons Berlengée (tot 1992), pastoor Johan De Baere (tot 2000) en als 

laatste pastoor Daniël De Backer. 

Eind jaren ’80 kreeg het achterste deel van de tuin al een nieuwe 

bestemming: het werd speelplaats voor de gemeenteschool, omdat 

de oorspronkelijke koer te klein was geworden na het bouwen van 

kleuterklassen, refter en turnzaal. Nu krijgt ook de woning zelf een 

kindvriendelijke invulling. “Dit najaar verhuist de gemeentelijke bui-

tenschoolse kinderopvang naar de pastorij”, kondigt burgemeester wn 

Katja Gabriëls (Open vld) aan. “We verhuizen omdat de huidige locatie 

absoluut niet meer voldoet. De aanpassingen zouden ingrijpend en 

duur zijn. Daarom is het interessanter om naar de pastorij te trekken. 

De buitenruimte is er ook veel comfortabeler en het kerkplein biedt 

een veilige parkeergelegenheid. In de pastorij laten we een aantal kin-

dertoiletten en een brandtrap plaatsen, maar verder vraagt de verhuis 

geen grote ingrepen. En de cultuurhistorisch waardevolle spreekkamer 

blijft verboden terrein voor de kinderen. Daarom ook had het agent-

schap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed (vroegere Monumenten 

& Landschappen n.v.d.r.) geen bezwaren toen we ons bestemmings-

voorstel hebben ingediend.”

met dank aan Werkgroep Erfgoed Uitbergen

De pastorij van Uitbergen behoort tot de mooiste historische huizen van onze gemeente. 

Sinds pastoor De Backer vorig jaar met pensioen ging, is het pand niet meer bewoond. 

Daar komt dit najaar verandering in: de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang neemt er zijn intrek in.
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meer info: 

Bezoek de pastorij op zaterdag 10 september (17 tot 22 uur), 

zondag 11 september (10 tot 12 uur en 15 tot 19 uur) 

of maandag 12 september (10 tot 12 uur en 16 tot 20 uur)

Gemeente brengt kinderopvang onder in voormalige pastorij

274 jaar en weer springlevend


