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Bijzonderen
van de parochie

1848
Pastoor Johannes Van den Eynde
Was hier pastoor van december 1810 tot januari
1848 - hij pleitte voor de vergroting van de kerk
met ondermeer de hernieuwing van het orgel door
Pieter Van Peteghem.
Pastoor Charles Josephus Verschelden
Opvolger van pastoor Van den Eynde in 1848.
Was pastoor bij de brand van de kerk in 1869.
Maakte de beslommeringen mee voor de heropbouw van een nieuwe kerk.

1849
Ludovicus de Sadeleer
°Haaltert 6 oktober 1852 + Brussel 22 maart 1924.
Begraven op het kerkhof van Haaltert.
Senator, Minister van State, lid van de Kroonraad
gedurende WO I.
Gemeenteraadslid van 1878 tot 1884.
Provincieraadslid van 1878 tot 1882.
Volksvertegenwoordiger van 1882 tot 1912 - Voorzitter van 1900 tot 1901.
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Senator (Arr. Aalst) van 1912 tot 1924. Hij behaalde
meer voorkeurstemmen dan Charles Woeste en
Priester Daens.
Om zijn verdienstelijk werk voor zijn land in de
Verenigde Staten van Amerika gedurende de WO I
werd hij in 1922 tot de adelstand verheven, met de
rang van baron. Zijn leuze was: “Semper memoria
Patria”.

Isidoor Lecler
Onderpastoor van 1852 tot 1858.
Willem Breckpot
Notaris in Haaltert van 1832 tot 1864.

1857
Charles Josephus Verschelden
zie 1848

1861
Gustaaf Van Meldert
°Ninove 14 september 1813 + Gent 30 september
1883.
Gemeentesecretaris van 1836 tot 1860.
Als liberale burgemeester behaalde hij de volstrekte
meerderheid in Haaltert. Hij bleef burgemeester van
1861 tot 1879.
Als voornaamste verwezenlijkingen kunnen wij
aanstippen: bouw van de gemeenteschool, modernisering van de buurtwegen (kalseidewegen), afschaffen van de bedelarij.
Samen met zijn zus Pelagie had hij een ‘Fabrique de
toile’ in Haaltert (Donkerstraat) en in Aalst (Grote
Markt).
Hij ijverde voor de volledige scheiding van geestelijke en burgerlijke machten.
Bij zijn herverkiezing in 1866 dichtte zijn vriend
Victorinus Van de Weghe:
‘De kiesbus geeft een tweede maal
In Haaltert vrij gemeentezaal
Uw naam vooruit: Van Meldert
Een naam die uit ’t verleden gloort
En hoopvol aan de toekomst, ’t oord
met zegelicht verheldert’ enz…..

Medestichter van Davidsfonds Aalst in 1875.
Huwde met Madeleine Maria Van Hoorde, dochter
van senator Van Hoorde er kwamen drie kinderen:
Paul (de latere burgemeester), Etienne (oorlogsvrijwilliger en gesneuveld in WO I) en Marie-Louise,
gehuwd met Ferdinand de Meurs. Stichtte het
‘Steunwerk voor noodlijdende Belgische vrouwen
en kinderen’ tijdens en na WO I.

1853
Maria Theresia Fernanda Cosyns
Echtgenote van Jaak de Sadeleer (vader van Ludovicus), zij was een brouwersdochter uit Meerbeke.
Domenicus de Sadeleer, grootvader van Ludovicus,
had reeds in 1833 een brouwerij ‘De Boomgaard’ in
de Warande.

Charles Arents en echtgenote Christina Meuleman
Zeer gegoede landbouwers, woonden op het dorp
in de huidige Groene Poorte.

1865
Angelina Van Sinay en Jan Baptist Van Londersele
Jan Baptist zetelde in de gemeenteraad als katholiek
raadslid. Zijn oudste zoon werd koster, de tweede
Philemondus zetelde eveneens in de gemeenteraad.
Sylverius werd priester en een vierde werd geneesheer. De familie Van Sinay leverde bijna 200 jaar
lang de kosters!

1869

1874

Ferdinand en Modest De Noyette
Broers architecten, gespecialiseerd in kerkenbouw.
Ferdinand tekende de plannen van de nieuwe kerk
maar overleed tijdens de werkzaamheden. Zijn
broer Modest zette de werkzaamheden verder. Het
was zijn eerste belangrijke opdracht. Later tekende
hij ook de kerken van Welle, de Sint-Jozefskerk van
Aalst, Merelbeke, Zwalm en vele andere.

Constant de Sadeleer
°Haaltert 7 augustus 1806 + Haaltert 19 november
1880.
Brouwer in brouwerij ‘De Boomgaard’ op het
Dorp, opgericht in 1833 door zijn vader Domenicus.
Hij was gemeenteraadslid voor de Katholieke Partij
van 1861-1879 en stichtte o.m. de fanfare ‘De jonge
kunstminnaars’.

1870
Arseen Van Wassenhove
Was hier onderpastoor van 1858 tot 1872. Hij was
een onmisbare hulp bij de bouw van de kerk.
Jean-Baptist Vercruyssen
Koster van 1850 tot 1882, werd opgevolgd door
Amand Jooris, toondichter van het nog gekende
Walputlied.
Judocus Raes en Sophia Langelet
Werden op 15 janari 1870 als eersten begraven op
het nieuwe kerkhof.

1873
Constant Saey
Af komstig an Lede, was grondeigenaar en voorzitter van de Kerkraad.
Maria Angelica de Sadeleer
Ongehuwd. ° Haaltert 10 juli 1801 + 21 augustus
1879.
Zij was de dochter van brouwer en ‘practizijn’ Domenicus de Sadeleer.
Desidereus Van Gansbeke
Af komstig van Sint-Maria Oudenhove was hier
pastoor van 1873 tot zijn dood op 30 oktober 1882.
Zijn taak was hoofdzakelijk de binneninrichting van
de kerk (lees: bedeltocht bij de gegoede burgers!)
Juffrouwen Delphine en Maria Schouppe
(Bijzonderen!) Waren de dochters van heelmeester
(officier van gezondheid of dokter) Jacobus Bernardus Schouppe en Catharina Van Landuyt. De
oudste dochter was kloosterlinge en is overleden in
Chambery op 1 augustus 1846.

1875
Jaak de Sadeleer
Brouwer samen met zijn broer Constant. Hij huwde
de brouwersdochter Marie-Thérèse Cosijns, uit
Meerbeke.
Ze kregen 5 kinderen waaronder Lodewijk, de latere senator en Minister van State en Emiel, burgemeester van 1884 tot 1920.

1876
Livinus De Graeve
Bekende molenaarsfamilie in Haaltert en Mere.
Livinus was molenaar op de watermolen in Gotegem.
Juffrouw Petronella Nicolas
°10 december 1839 en + 05 augustus 1929.
Echtgenote van Dokter Alexander Arents.
Petrus Arents
Notaris te Haaltert van 1857 tot 1878.

1881
Benedictus Roelants
Katholiek dd burgemeester, volgde Gustaaf Van
Meldert op in 1879. Van Meldert verhinderde nog
de benoeming van Lodewijk de Sadeleer als burgemeester.

1882
Eugeen de Pessemier
°Oudenaarde 13 januari 1832 +Haaltert 2 november
1918.
Pastoor van 1882 tot 1918.
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Marie Dewolf
Jozef Dierickx, landbouwer, 1918 gehuwd met Maria De Wolf.
Ze kregen 4 kinderen waarvan er drie overleden in
hun eerste levensjaar.

1885
Juffer Mathilde Arents
Charles Arents, gehuwd met Joanna Meuleman vestigden zich in de hoeve op het dorp (nu De Groene
Poorte). Het echtpaar kreeg vijf kinderen. De oudste dochter huwde met Karel Lodewijk Baetens,
burgemeester van Nieuwerkerken.
De jongste dochter Mathilde bleef op de hoeve tot
haar dood in 1929. Zij was heel royaal bij de opbouw van het kerkgebouw. Talrijke kerkattributen
heeft zij bekostigd. In 1909 schonk zij vier titels
van de Belgische Staatsschuld voor een bedrag van
5500 BFr voor een aantal missen ‘tot lafenis harer
ziel en die van haar vader en broer en jaarlijks eene
brooduitdeeling te doen onder de armen van Haaltert’.
De jongste zoon, Alexander werd ‘doctoor in de
medicijnen’ en vestigde zich in de Stationsstraat
(huidige rijkswacht). Diens zoon, Joannes Baptist
werd notaris en woonde in de Stationsstraat, naast
het rustoord Sint-Anna (‘de Made’).
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1886
Kinderen De Loose van ’t Stampkot
Kinderen van Bernardus De Loose en Albertina
Van den Bruelle.
Gestart als ‘peerdenstampmolen’, later werkend op
stoommachine. Verwerking van lijnzaadolie. (hoek
Houtmarkt-Stationsstraat).
Na WO II omgevormd tot mechanische maalderij
door Antoon Boeykens.

1899
Kinderen van Benedictus Van den Bruelle
en Petronella Muylaert
Woonden in de Hoogstraat.

1901
Weduwe Frans Reynaert
Frans Reynaert was gemeentesecretaris, liberaal en
vriend van burgemeester Van Meldert.
Jean Lauwereys en Avidia Coppens
Kantuitgevers in de Windmolenstraat.

1904
Emiel de Sadeleer
Burgemeester van 1884 tot 1920. Werd beschuldigd
van spionage in WO I en 17 maanden opgesloten in
een kamp in Holzminden (D).

1907
Dokter Benoit Hendrickx
Woonde in de Windmolenstraat.

1927
Familie Cuddeman - Van Crombrugghe
Bouwden de kapel van het H. Hart van Jezus in de
Molenstraat (kapel aan de ‘de Mazjoor’).

1928
Amand Jooris
Koster van 1822 tot 1928
(auteur van het lied: de Walput).
Paul Jooris
Koster van 1928, nam ontslag in 1983 (+1985).

1895

1930

Kinderen Jaak de Sadeleer
Louis (Ludovicus), minister van State, Angelica en
Mathilde, beiden ongehuwd en Emiel (burgemeester) ongehuwd en Joseph (notaris en gemeenteraadslid in Erembodegem).

Charles Lauwereys
Katholiek burgemeester van 1922 tot 1938, lag regelmatig in de clinch met het Sporenkomiteit.
Belangrijke kantzaak aan het Bruulplein.
Lauwereys werd benoemd ondanks de verkiezingsoverwinning van de liberale fractie. Normaal moest
Camiel De Graeve burgemeester worden, maar dit

stuitte op een onwrikbaar ‘njet’ van pastoor Van der
Mynsbrugge en door een liberale ‘overloper’ Emiel
Coppens.

1941
Margriet Lauwereys
Zus van de burgemeester, was voorzitster van de
Burgerjeugd (de witte mousjen), zeg maar de Middenstandsvrouwen.

1943
Karel De Middeleer
Landbouwer op ‘Moortgattenshof ’, BeernaardstraatWatervoor.
Door de afwezigheid van burgemeester Paul de
Sadeleer (gevlucht naar Frankrijk) werd Karel De
Middeleer aangeduid als dienstdoende burgemeester
(katholiek).
Hij werd door de bezetter ontheven uit zijn ambt en
opgevolgd door Theo Van Driessche.
Paul baron de Sadeleer hernam zijn burgemeestersfunctie na WO II.

1957
EH. Louis Bosteels
Onderpastoor van 1949 tot 1961 en proost van de
mannenverenigingen.
Bouwheer van het Jeugdheem.

1966
Jozef Mertens
Schrijnwerker. Was ook de klusjesman van de kerk
en pastorie en ontwierp een nieuwe kerststal.

1967
EH. Jozef De Brouwer
°Haaltert 28 februari 1909 + Aalst 7 juli 1984.
Gewaardeerd heemkundige, medestichter van de
Geschiedkundige kring Land van Aalst, erevoorzitter Heemkundige Kring Haaltert.
Borstbeeld aan zijn geboortehuis (Bruulstraat).

1948
Eerw. Broeder Denis De Schepper
Hoofd van de Broeders van de Christelijke Scholen.
Legaat EH. Ronsse
°Eine 1874. Was onderpastoor te Haaltert van 19041924.
Proost van de vrouwenbewegingen en congregaties,
bezieler van de zondagschool voor meisjes.
Zette zich in voor de voedselbevoorrading tijdens
WO I (o.a. soepbedeling).

1952
Massaspel Bernadette
Onder impuls van onderpastoor Hendrik Moortgat.
Succesrijke opvoeringen op het Dorpsplein. Alle
Haaltertse verenigingen werkten mee: een voorbeeldige vorm van samenwerking!
Stichtte de zondagsontspanning voor meisjes in het
Sint-Lutgardisheem (onderdeel van de verdwenen
kloostergebouwen op de Bruul).
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