
Hier past de oude Latijnse spreuk : Errare humanum est, perseverare diabolicum" — vergissen is 
menselijk, vergissingen volhouden is duivels ! 
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* * * 

DICHTER BIJ HET ONTSTAAN VAN Ste CATHARINA-WEST 

Bij het herlezen van het boek " Een oord genoemd Bredena " (1) werd mijn aandacht getrokken 
door een vermelding Ste Catherina West — "Ste Catherine de West et de Bredene". 

Deze komt voor in een "Vidimus" van een brief uit de maand juli 1216, gemerkt "XI Prioratus de 
Bredene. Dit is een van de 26 stukken uit het "XIIe kapittel-Priorij Bredene'"' dat vervat is in het 
"Cartularium van St Riquier" (abdij in Ponthieu, Somme). 

Dit Cartularium werd opgemaakt door abt Eustache LE QUIEUX, bijgestaan door Jean DE LA 
CHAPELLE, apostolisch notaris, in 1489. Het werd echter door brand vernield op 29 maart 1719. 

In de "Archives Departementales de la Somme, te Amiens bestaat evenwel nog een 18 e  eeuwse 
copie ervan. 

Voornoemde brief betreft een regeling van een betwisting omtrent "de Me garve van het tiende van 
het terroir van Ste Catherine West en Bredene". 

De vermelding juli 1216, brengt ons weer een klein stapje dichter bij het ontstaan van de verdwenen 
Ste Catharinaparochie. Ze bewijst tevens dat er op haar gebied toen reeds landbouwopbrengst was, 
en wellicht ook een bescheiden bidplaats onder aanroeping van de H. Catharina. 

Als oudste vermelding betreffende het bestaan van de parochie stond voorlopig het jaar 1222 (2) 
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