HERNIEIIWING LIDMAATSCHAP HEEMKIJNDIGE KRING
In dit nummer zit een stortingsbulletin waarmee je je lidmaatschap kan vernieuwen.
Mogen wi.1 op jullie steun rekenen 7
Het gewone lidniaatschapsbedrag bedraagt slechts 250 fr. Hiervoor ontvang je vier
nuniiners niet een schat aan gegevens over onze dorpen.

1 Gelukkig zijn er ook een aantal STELTNENDE LEDEN die wij langs deze weg oprecht
danken Zi.i betalen een minimumbijdrage van 300 fr.
Het bedrag lian gestort [borden op rekeniny 439-5083061-63 van Heemkundige Kring
Haaltert
knkele gegevens
1 ?de , g \lededelingen

IK Haaltert verscheen 4x in 1902

I ;O gewone leden
43 steunende leden
40 gratis rui lnummer, u crden bezorgd aan Bibliotheken, Heemkundige Kringen en
li-c1iie1.t.n

Het leden bestand

Begin 1003 hopen wij een \,ei-riieuwde en heiwerkte uitgave te kunnen uitgeven van
"SPRAAKKUNST, SPELLING EN IDIO.TICON van het GROOT-HAALTERTSE
IlI,~\l_EC'T''.
Gilbert Redant - meer daarover in het volgende nummer.

en . . . wij zoeken nog steeds nieuwe geïnteresseerden die willen toetreden tot de
werkgroep die al s voornaamste taak heeft : gegevens verzamelen voor het samenstellen
van het ti.jdschrift.

Aan onze leden en hun familie oprechte wensen voor een vredig en gezond

1993 !!!!!!!!

I
1

De St.-Jozefkapel dringend aan herstel toe.
[Ie H Jozefkapel. op het Bruulplein, werd gebouwd in 1902 In het Memoriaal van
Pastoor De Pessemier lezen wij "1902 - Op den Brul, aan den put is eene kapel
opgericht ter eere van den Heiligen Jozef Die kapel is daar gekomen (met giften van den
eenen en den anderen) eensdeels om aan die wijk ook eene kapel te bezorgen , ook, om
tijdens de processie van O I, Vrouw Hemelvaart. eenen rustaltaar aan het H Sakrament
te verschaffen"
Ter gelegenheid van een jubelfeest (waarschijnlijk 1932) dichtte de Werkman-Dichter
F'onske Van de Maele (Erembodegem 1874 - 1938) onderstaand stukje.
DICHTJE TER EERE VAN S.-JOZEF,
VEREERD IN DE KAPEL OP DEN BRUI.
Te Haeltert. op de wijk de Brul,
In Vlaanderen dus gelegen.
Daar staat een kleine heiligdom
Voor deze wijk een zegen

En van het dorp en van alom
De vromen en de braven
Ze komen daar om hun geloof,
Te sterken en te staven

En telken jare als wanneer
Sint-Jozef's feestdag nadert
In 't maandje Maart, dan wordt er daar
Gebeden en vergaderd

Maar nooit voorhenen als dit jaar
Kwam 't volk er henen stroomen
Om van Sint Jozef hulp in nood
En gunsten te bekomen

De heele Brul is in de weer
Om 't heiligdom te sieren
En zoo Sint Jozef waardiglijk
Te eeren en te vieren

0. mocht Sint-Jozef op hun beê
Die brave menschen sparen
Van leed en nood... en in hun hart
Hun diep geloof bewaren !

Kajotters en Kajotsters zijn
Voorwaar niet van de leste
Zoo wordt de kleine buurtkapel
Gesmukt dan op zijn beste.

Alfons Van de Maele
De Kapel werd steeds piekfijn verzorgd en opgesmukt door de buren.
Doch nu zijn er dringende herstellingswerken nodig. Het dak lekt en een verfbeurt zou
niet misstaan.
De buurtgemeenschap richtte reeds een aanvraag aan het College van Burgemeester en
Schepenen. De kapel is nl. eigendom van de gemeente. Hopelijk wordt er spoedig werk
van gemaakt.

Willy De Loose.

Een groot Vlaming overleed in Amerika :
Dr. Omer De Sadeleer
linkele iai-en geleden hadden wij de eer en het groot genoegen kennis te maken en een
gezellige avond door te brengen met Dr. Orner De Sadeleer, z.g. geneesheer-specialist in
de staat C'alifbrnië- L'erenirde Staten, meer bepaald in SEAL BEACH.
T1,perend was zijn "buitengewoon" gemonc en geinakkelijke omgang met de mensen.
01ner was een en al vriendelijkheid. vertellend honderduit over zijn streek en zijn
arbeidssfeer Bijzonder opvallend leek ons zijn zeer mime fundamentele kennis van
dingen en toestanden. niet in het minst de Belgische. Dit werd helaas zijn laatste bezoek
aan zijn geboortegrond, aan Vlaanderen Na een arbeidzaani, rijk gevuld leven overleed
hi.1 in Amerika op 17 noceniber 1988
Lt'ie u a s nu deze uonde1.e man

"

/li.jn ouders uaren rasechte Oender-houtemnaren : Jozef De Sadeleer (uit de
Anderenbroek) was gehuwd met Pauline Baeyens van de Dries. Kon na de geboorte van
hiin enige zoon Onier vcrtrokken zij naar Amerika, om er aan landboiiw te doen. Hun
7oon bleef hier in goede handen achter bij tante Justine Baeyens. Teruggekeerd in 1922
kochten de ouders ban Omer een hoeve aai1 de Doorn te Ninove. Wellicht was de
lokroep "to the States" te seueldig in 1926 werd het definitief ('alifornië. Ook zoon
Oiner \.ei-liet Belgie en erd Aimerikaan Hij b a s toen veertien
%\ja
tiarde, volgehouden inspanningen slaagderi zij erin hun ondernemingen flink beloond
te weten, zodanig dat het voor de uitermate begaafde en leergierige zoon geen probleem
meebracht om langdurige studiën te bekostigeri. Na schitterende lagere en middelbare
studiën - naar verluidt was hij toen al zeven talen machtig - trok hij naar Los Angeles om
er geneeskunde te studeren. Achtereenvolgens bezocht hij de Loyola Marymount
iiniversiteit en volgde colleges aan de Californië-lnling universiteit en bekwam de
"Masters Degree". het ekwivalent van ons doktersdiploma.

Gevestigd in Seal Reach. een belangrijke voorstad van Los Angeles aan de San
Pedrobaai, richtte hij er een eigen kliniek in. Omes ontpopte er zich al heel snel tot de
zeer kommervolle arts die met alles begaan was in het leven van zijn patienten. In tal van
aktiviteiten van menslievende of kulturele aard was hij echt aktief : nooit deed riien
vruchteloos een beroep op hem. De "stille" weldoener werd vaak gezien op weg naar
niinderbedeelden, waar hij ganse pakken levensmiddelen bracht. Hij laadde soms de
wagen vol (uit zijn door lien? gesticht grootwarenhuis) en bezorgde alles aan zijn armen.
I-Ioevelen heeft hij niet jratis behandeld ?
Tal van getuigenissen wisten hen1 aktief als de man die zijn ambt uitoefende onberekeiid.
dag en nacht, om de mensen te helpen. Velen zegden van hem dat hij het niet (leed om
geld, maar uit bezorgdheid voor de lijdende mensheid Om reden van ziin grote sociale
geaardheid werd hij aangezocht deel uit te maken van het selekte gezelschap "Mel\lir?
Jones Felloxship bij the Seal Beacli L2ionsM.
Genoemd naar de stichter \\ris hii daarmee
een der met zorg uit-ekozenen van de tienduizend leden die inspringen nnì firìsncieie
hulp te verstrekken bij naiuurrampc-.

De laatste jaren had het gezin afte rekenen met een zware tegenslag : Mevr. De Sadeleer
kreeg een langdurige, ongeneeslijke kwaal : de "Alzheimer ziekte". Hierdoor behoefde zij
vele zorgen. De dokter, die heel zijn leven zielsveel van haar gehouden had, drukte zijn
grote bezorgdheid uit over haar en wenste vurig haar te zien sterven, voor zijn eigen
dood. Zo is dan ook geschied. Zijn Amerikaanse vrouw Edith Roslyn ging ter ziele op 21
augustus 1988. Hij volgde haar in het graf slechts enkele maanden later.
in een plaatselijk blad "The Journal" lezen we in een grote huldeblijk aan de dokter o.m.
dat de menigte die hem naar zijn laatste rustplaats vergezelde zo groot was dat een
speciale politie-eenheid moest ingezet worden om de begrafenisstoet te begeleiden.
Wellicht was deze volkstoeloop op de begrafenis de schoonste hulde aan de geliefde arts.

11s kzelzijdig ontwikkeld en volksbewust man vergat hij zijn geboortegrond en vaderland
niet Hij werkte mede aan de en& Vlaamse krant in Amerika : "De Gazette van
Iletroit" Fli.1 was tevens lid van het cosmopolitisch genootschap "Vlamingen in de
wereld"
Regelmatig k ~ a mhij zijn familie bezoeken in België of hij ontving die zelf royaal in zijn
gastvri.1 huis Toen wij hem onze voldoening uitten dat hij na meer dan zestig jaar verblijf
in de Li S A nog steeds perfekt en vlot Nederlands praatte, glimlachte hij hier
geamuseerd bil Vet zijn Vlaamsgezindheid had hij ook een opmerkelijke vroomheid
bewaard
Ilrie kmderen en /e\ en kleinkinderen bewaren ontelbare heerlijke herinneringen aan hun
tiin ouderpaar
lidgard Huylebroek

\let bijzondere oprechte dank aan de heer 1:r De Man voor de hulp die hij welwillend
\(erstrektebij dit artikel

Gezin Dr. O. De Sadeleer

Enkele wetenswaardigheden over
HAALTERT

t'olgens De Potter-Hi-oechaert. in h u n "Geschiedenis der Oostvlaamse Gemeenten"
(gepubliceerd rond de eeuwwisseling) was Haaltert, met zijn 914 ha oppervlakte, toen
een der fraaiste, netst bebouwde plaatsen van het voormalige Land van Aalst,
"bevochtigd" door tmee beken de Molenbeek in 't westen, van Heldergem komend en
naar h4ere vloeiende. en de tiilandbeek in 't zuiden, komende van Kerksken en te
Erembodegem in de Dender "uitwaterende" (Nota van ons vreemd dat van de
Klokpiitbeek geen gewag wordt gemaakt)
De naani van de gemeente heeft in de loop der tijden nogal mat wijzigingen ondergaan
\ an Haletrut in 1046 (eerste \icrnielding in de archieven) werd het Haltera of Haletrae in
1 104 en Haltre in l i 3 0 Gedurende de 17e en I 8e eeuw schreef men doorgaans Haeltert
of Aeltert
In de I5e eeum kende Haaltert 5 grote landbouwbedrijven
Het Goed ten Hauwe. tnet een uitgestrektheid van 18 ha
Het Goed ter Wilgen. circa 20 ha groot in Haaltert. Aaigem en Heldergem
Het Goed ter Beken, met een brouwerij
Het Goed ter Heiden, met een oppenlakte \ an -33 ha
biet Hof van Culsbrouch
In de 18e eeum werd de grond van deze gemeente tot de beste gerekend Het bouwland
\las in 1769 verdeeld als volhq de helft bezaaid met tarwe en rog2e, een achtste niet
koolzaad. een veertigste (20 ha) met vlas , op de rest teelde men klaver. aardappelen en
fruit
De teelt van vlas vermeerderde gedurende de tweede helfl van de 18e eeuw nagenoeg
met een derde, die van koolzaad met de helti
[n Haaltert waren destijds veel spinsters en wevers. Men telde er ongeveer 200
weefgetouwen, waarvan de helfl maar werkten als er op het veld of in de schuur niet veel
ie verrichten viel.
Al het hier geteelde vlas - plus driemaal zoveel dat men elders kocht - werd hier
gesponnen en geweven.

C'olgens de eerste algemene landbouwstatistieken waren er in het jaar 1846 in deze
gemeente l21 paarden en ~eulens.680 hoorndieren, 32 kalveren, 338 varkens, 227
geiten en 190 dieren voor de slachting bestemd. Men telde er toen in 't geheel 519
landbouwbedrijven, waaronder één van 25 tot 30 ha, vier van 15 tot 20, dertien van 10

t o t I. di-ie \;l11 0 tot 10, vijf van 8 tot O, twee van 7 tot 8, drie van 6 tot 7. negen van 5
tot 6, zes \.an 4 tot 5, tweeëntwintig van 3 tot 4 er1 negenenvijftig van 2 tot 3 .
In 1880 \\aren er 85 paarden en veulens, 667 koppen vee, 1-3 \voldieren, 300 zwi.jnen en

448 geiten Acht personen hielden zich bezig met de bijenteelt

De bebouwde oppenlakte besloeg 84 1 ha en 67 a. waaronder 1 14 ha weide en nog
slechts 2.36 ha bos
I'en jare 18.30 bestonden er in Haaltert twee steenbakkerijen, één suikerfabriek en vier
windmolens. Thans (omstreeks 1900) treffen we er aan: twee brouwerijen (in de I 6e
eeuw drie), een maalderij door de stoom bewogen, twee olieslagerijen, een stokerij. een
kamslagerij, een suikerijfabriek en verscheidene schietspoelmakerijen; twee windmolens
onder welke één in steen, de Topniolen genaamd; de andere werd in 1759 opgericht in 's
Gravenkerselaar
\'erdei waren hier rond de eeuwwisseling dertien kantfabrikanten met niet minder dan
800 ~ e r k s t e r s Tenslotte ook nog verscheidene lijnwaadweverijen met een honderdtal
arbeider5
Regin 1800 had Haaltert een bevolking van 2250 zielen, waaronder 2 12 ingeschreven
behoeftigen Rond i900 was het bevolkingscijfer gestegen tot 3863, of een aangroei van
niim een dei de

2 Leenroerige Inrichting
In de eerste helft can de I Ze eeu\b maakte Haaltert een bijzondere heerlijkheid uit.
waanan een deel in 1727 \,an graaf Fernand in leen \%/asgehouden door Michel van
Roelare
Eeii eeun later \ca5 de gemeente in 't bezit van Jan van Rotselaar die de heerlijkheid in
l i 3 4 cerkocht aan I-iendrik \,an \'laanderen, zoon van Gwijde van Dampierre
rot in l336 behoorde 7e toe aan Robrecht van Fiennes (of Fieules) die ze in dat jaar
afstond aan de graaf van Vlaanderen Later, in 1453. werd ze eigendom van Jan
Cabilliau
In l558 werden Haaltert. Ninove en I-Ierlinkhove door Philips 11, konin2 van Spanje, als
leeiipand overgelaten aan de hertog van Brunswijk die ze larer op zijn beurt afstond aan
de graaf van Egmond
Hoe de heerlijkheid nadien terugkwam aan de heren van Rotselaar is niet bekend .
althans zij bleef aan dezen toebehoren tot het einde van de 18e eeuw. Zodoende maakte
Haaltert deel uit van het Land van Kotselare.
Met Kerksken stond Haaltert onder één vierschaar, bestaande uit een meier en vijf
schepenen. In geval van onmacht om vonnis te vellen ging men de hulp inroepen van de
vierschaar van Aalst.

l.;en te 1 laiiltert rond lict Jaar I í00 gepleegde misdaad mag hier worden vernield. Een
7ekei-e [,ie\-en kan I iuddegem. door de meier in hechtenis genomen. werd door deze
naai. de ge\ angenis geleid Verre c.an gewillig mee te gaan maakte hij opstand en, met de
meier over de brug \,an een wal gaande. liet hij zich in 't \vater vallen, de andere in zijn
\-al meesleurend \'an Il~~ddeghein
hield zijn bewaker ondei- water, propte hein de mond
ol inet slijk en mishandelde tiein verder zodanig dat de man enkele uren later bezweek.
I>e Raad \,an \.laanderen. gei-oepen oin de zaak in beroep te vonnissen, liet de
inooi-denaai- de hand afhappen en het hoofd met een zrbaard afhouwen. Bo\,endien
\ ei-klaarden dc rechters al de yoederen \ian di: verooi-deelde verbeurd ten pro-ite van de
1. orst
\ ei.der \\ai\ tilei- nog een heei-lijkheid ingesloten. geheten het "princelyck leenhof van de

5chi.i inck". dal \ crsclieidene achteidenen bezat
\logelijk ;\aren hiel- iiog anderc. leengocderen van belang, want het geslacht van Oisy
had hier vrnesei- rijn \.erblijf. ter ~ ~ l a a i sI Ierenthout
e
geheten. waarvan men in 1839, bij
het \ ereffenen \.an een \\eide. nog puinen bloot legde.
Ilei betreft hier de burcht \an "Fleer Engelbelt" die in de. latei- afgebrande, kerk van
Haaltert een praalgraf hrecg Alleen een gi-ote steen kivain ~ i i tde brand. Hij deed lange
tijd op het kerkplein dienst als esiixle, de "stichel". \.oor het aikondigen dooi- de
1, eldwachter \ a n gemeente\'ei-oi'deningen N u ligt hij bi.1 dc gevel van het gemeentehuis.
\,let enige inspanning iee51 iiieri ei 110s de naam "Engelbei-L"in
I let "F!andria i l l u ~ t i ; i ~ ; i "\ai1 Sandei-lrsgeliaagt ook nog van ecn "Huis ten Bi-ienen". een
een\oudig gebo~i\iliiet thee trapge~elsen onii.ingd door een u-al en een dreef. De
plaats. gckend al\ de oude kosterij. noci~ide men oudtijds "de Burcht", waar de
ierscliaar zetelde Het brede riatei dat Iiet gebouh omspoelde werd gedempt, en in de
plaats erran een weide aangeleyd die tot
horiderd jaar nog "de Wal" werd geheten
\.ierschaar en gi-if'fie verliuisderi later naai- een hiiis i~eclito~ieide kerk. de naning van de
iii klaaliert niet onbekende iuf-froli\\ Schouppe
l enslotte ~ o er
u r.olgenb de orei-Ie\cring nog ecil kasteel hebben gesiaan
inet niotte en sinyel

iii

het Eiland,

I let middeleeu;\se zegel \-an t-iaaltert \/er-toont in 't midden een abt niet staf en mijter,
tussen tivee kleine schilden inet de c'laariise 1,eeuw In de rand kon men lezen: Sigillum
scabii~oruiilde Haeltret We treffen het zegel nog aan op stukken van de I Oe eeuw. Later
kr~arnde gemeente aan een ander wapen, \\aar di-ie rode leeuwen klimmen op een
zil\,ei-en\.eld
1 ken brok Geschiedenis in vogel\ lucht

Ook voor Haaltert hebben we Iiet gemis te betreurci~van geschriften die ons nopens de
yeschiedkundige gebeurtenissen op behoorli.jke wijze kunnen inlichten. Zo zi-jn ons geen
bilzonderheden bekend uit de ooi-logen ti.jdens de regering van de Bourgoiidische
irorsten. ocii.logen die ook in deze streken aanleiding geseven hebben tot .geweldenarijen
allei-lei en die naineliik rot gevoi: hadden dat hei in deze genieente gevestigd kapittel \jan
kaniunniken op hei einde van de 16e eeLiw iníiar Aalst vertrok In de eerste beeidenstot-m.
i)::;maideiiii, tiidei-is het hervind \:at1 de hertog \,an .4l\.a. was hier eer, Sei~cieSpaanse

r~iitersin~e!í\iartierd en fagen de inge-retenen zich een contributie van I 1 000 gulden
opleggen
de maand december \ an 1567 kwam een ruitersbende van onge\,eer 200 man "ooc de
jonghe dochters verleen rnet soete woorden. ende anderssins dreeghende de ouders. die
het gherne beletten 7ouden doot te steken", wat de uitwijking van een aanzienlijk aantal
dorpelingen tot sevolg had
Jii

Na de hwellinsen an de oorlog kwam de gesel van de pest Van 16 10 tot 16 15 heerste
er- te Haaltert een besmettelijke ziekte die weinig huisgezinnen spaarde en hier voor lange
tijd rouu en ellende bracht
[)e oorlogen \an de 17e eeu\i ~eroor7aaktenniet minder zedelijk lijden onder de
be~olking De door Haaltert trekkende legerbenden, vooral die van de Franse koning,
pleegden allerlei 'zr~i\\elendie noodlottig \varen voor het landvolli
In liet iaai- 167 1 \bas hel te Haaltert ZC) onveilig dat de pastoor het nodig oordeelde de
kostbaarheden en kunstst~ikken\.an de kerk te .Aalst in veiligheid te stellen.
In 1687 \berd de pastorie in brand gestoken en eerst zeven jaar later herbouwd,
qedeeltelijk met geleend geld
lbo7 had Iiaaltert samen inet Kerkshen. twee compagnieen soldaten van de graaf
Dona ie huis~estenen ie \oeden gedurende 29 dagen Verder kwamen datzelfde jaar
legerbenden uit Wieze en Herdersem. een troep Deense soldaten en verscheidene
Hollandse resimenteil \lien\ ge-ramenlijk onderhoud niet minder dan circa 6000 pond
koutte
Iii

In i 798 kende d r Boei-enkrijg hier ook opstandelingen en maakte er ongetwijfeld ook
clachtot~èrs ( ! i t ofticiele stukken blijkt dat Haaltert. Erembodegem en Moorsel
brandpunten \baren \'an de he\veging

Gedurende de beloken tijd werden de priesters van Flaaltert door de republikeinen
vervolgd , ze waren genoodzaakt zich te verschuilen in twee woningen waar ze heimelijk
h l i n godsdienstige plichten vervulden voor de ingezetenen.
4 [)e Kapittelkerk

In de I0e of I Ie eeuw werd in llaaltert een klooster gesticht. waarvan de monniken
reeds na enkele jaren door het boze, weinig beschaafde volk werden verjaagd.

De afstammeling van de stichters, een zehere Heer Engelbert, droeg de goederen van de
opgehevene gemeenschap in het jaar 104b op aan Geei-aard, toen bisschop van Kamerijk.
met de opdracht in de parochiekerk van Haaltert een kapittel te stichten van twaalf
kanunniken, waaronder een proost
Dit kapittel krees later verscheidene giften van gelang, onder andere van graaf Ferdinand
van Portugal Men vermoedt dat de prachtige kerk, die tot in 1869 zou blijven bestaan,
met de steun van genoemde vorst was gebouwd

Op 1' febriiari van dat jaar sloeg de bliksem in de prachtige torenspits. Het vuur breidde
zich razendsnel uit. en heel het gebouw, met de drie grote klokken en de meesterlijke
schilderstukken die Iiet hoogkoor versierden; bleven in de brand. Alleen de kruisweg, de
priestergewaden. de communiebank en een biechtstoel konden worden gered.
Ondei- de schilderijen van waarde die bij de ramp verloren gingen was een "Christus aan
Iiet Kruis" vaii Änt Van Dyck Verder verbrandden eikenhouten muurbeschotten.
biechtstciclen en7
Il'at het gebouw betreft de toren tot aan dc lijst boven het uurwerk en de muren waren
ieclit gebleven. ebenals de venster5 van het koor en van de zijbeuken Men besloot
e\en\bel alles af te breken omdat de zijbeuken. vernioedelijk later geboiiwd, te breed
\baren in verhouding tot de middenbeuken Het koor, het merkwaardigste deel van het
oiide gebou~i. \sas best beuaard
Ya de bralidramp kon men \loer de goddelijke diensten terecht in de school. nadien in
een houten gebou\s lot I maart 1872. wanneer de nieiiwc kerk door de pastoor-deken
\ a n Aalst kon \horden ingewijd Hou\snieesters waren Ferd De Noyette en zijn broer
Modest

Kanttekening L ooi de brand was de begraafplaats ban Haaltert rondom de kerk In
1869 werd een nieiin kei hhof aangelegd bil dc kapel ban O L, Vrouw \,an Bijstand en op
2 0 septcinber 187 1 ingen iid

- Sedert heuglijkc tijdeii had hier. op de tweede zoi~dag van de maand mei, een
begankenis plaats. \'lasmis genaamd, die telkens een aanzienlijke inenigte, niet alleen uit
de naburige niaar ook uit \.er- afgelegeil dorpen, naai- Haaltert lokte om er door de
\,oorspraak \Jan dc H . Laurentius een goede \:lasoogst te bekomen. Twee eeuwen terug
\verden schutters. tron7inelaars en fijfelaars gevraagd om de godsdienstige ommegangen
op te luisteren. 0 1 3 die plechtige feesten \!ersierde men de kerk niet "meyen ende groen".

Op Goede Vrijdag hei-d een grote hocbeelheid brooti aan de arnieii 17ande parochie
iiitgedeeld. vermoedelijk \ol;ens testaiiientbe~,alingen
-

Op het hoogfeest van Paseri gaf men de gelovigen die tel t 1 Tafel naderden een teug
b i i n en een brok peperkoek
-

Kond 1800 was er te Haaltert. in de weiden rechts van de steemveg van Aalst op
Geraardsbergen, een grote niet water gevulde put, de "Sint Goi-iksput". leder jaar, op
k-laaltert-kermis. vergaderde het volk rond die put en men zocht onder de menigte een
man die er in toestemde om voor geld of drank zich in de pul I C laten wel-pen, waar hij
dan maar moest pogen uit te geraken Dit gebriiik wei-d kort voor of kort na 1830
afgeschaft op aandiingen van de pastoor, en waarschijnlijk nadat er onduldbare
ongeregeldheden hadden plaatsgegrepen.
Volgens de overlevering heeft op dezelfde plaats ooit een heilige man geleefd, een zekere
Goorik, meer bepaald in een onderaardse gang waar de put verinoedelijk in verbinding
mee stond. Beweerd werd dat op bedoelde plaats vroeger een kasteel had gestaan; en
waar men gewag maakt van een kasteel haalt de volksverbeeldir~ger graag onderaardse
gangen bij
-
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I lioiiiaïciag \ icrden de schoolhinderen feest men sloot de meester op ei1 liet
hein niet eerder \rij clan nadat hij ene of andere "sneukeling" had beloofd
- In ~oininigedorpen \ a n het land van .Aalst, \baar een eeuw geleden nog jongens van
twintig jaar leertien schrijven. werd de leraar aan zijn stoel gebonden en zo naar de
herbei-g gedragen waar men Iiem verplichtte te tracteren op koeken en bier Te Haaltcrt
~ i c r d ede jeugd dit feest o p Zotte Maandag

Hct is /eer \\aai-schijnlijk dat Haaltert iri vroeger tijd verscheidene kringen bezat die de
ont\vikkeling \an de lichaamshracht en de kunst ten doel hadden. De schutters, onder
andere die in de !?c en I > e eeuu in de godsdienstige stoeten opstapteri, en de fijfelaars
en andere speelmannen die bij dergelijke plechtigheden nooit ver te zoeken waren, zilllen
\ h e l meer biicerikoiiisten gehad hebben dan eens of tweemaal in het jaar, hetzij om samen
enige genoeglijke iiren dooi- tr: brengen. het7i.l oni zich onder goede leiding verder te
bek\vamen

het jaar 18.3'1 ucrd hier een i.anggenootschap gesticht dat nog hetzelfde jaar deelnam
aan een wedstrijd in Dendei-monde Een andei-. met de naam "Concoi-dia" werd opgericht
in 184.3. c11 een harmonie "De Vrede". in J ~ i l i 184'; Dit laatste gezelschap werd nadien
omge\-ormd tot een fanfare rnet de naam "I>e longe Kiinstn-iinnaars".
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Het leven van Joannes Benedictus De Maeyer,
pastoor te Heldergem (1836-1874)

i lt.ldt.i.~t.iii I XO.; I)e gr.atilel\,er. Reini Il'flei-de. krijgt opdracht om een nieuw graf te
dcl\,eri. naast de plaats \\aai- in 1874 een voorinalige priester, Joannes Benedictus De
\.laever ten gra\ e \berd gedragen. Hij doet echter een macabere ontdekking Het lichaam
\an cic priestei- is vr-ii\cel intact gebleven Velen geloven in een mirakel en er ontstaat al
siiel een \ olksde\-otie Ook dit \-rij sensationele verhaal rond pastoor De Maeyer rnaakt
deel i i i t an onze rijke \olkstraditic die niet mag verloren gaan. Maar belangrijker nog is
de i-aa2 Wie \\as deze man die dooi- zovele inedeparochianen werd bewonderd en door
uoinnii~enzelf's heimelijk \;ereercl 'l We trachten Iiiei- een ant\voord op ie geven in de
Iiiei-na\olgendc biografie

.!oaniies 13enedictiis I)c Maever 7ag het le\.enslicht op 77 februari 17'19 te Melsele in liet
\Laasland als vijfde kind in het landbouweisgezin van Jan-Baptist De Maeyer, atkoiiistig
uit Kieldrecht en Joanna I'heresia [Ie Graef dochter van Jozef en ('atharina Wevn. Zij
!raden in hei huwelijk op (1 juli 1761 Vijf kinderen kwamen ter wereld hlichael.
('oiisiantiri. Arina ('arolina. Maria Elisabeih ei1 als benjamien Joannes Henedikt. Het
It.\.en \.an deze laatste zullen \vil \rolgen
I li) lias klein ei1 z\iah \,an gestel. liet troetelkind Lran zijn moeder en er werd lange tijd
?e\ reesd \.oor een L-roegtiidigedood Zijn ouders uaren door en door christelijk en ziin
oixoediny \berd dar1 ook die richting gestimulee~-dZijn lichaamsgesteldhei.d was er de
oorzaak \,an dat Dick, zo \hiercl hii genoemd. in de dorpsschool waar hií onderu.ijs volgde
:veinig \,ooruitgang boekte Jaren later voelde hij in zijn binnenste de roeping om dienaar.
van de Heer te worden. Vanaf dat ogenblik zonderde hij zich af van het wereldsc
2ebeu1-en Iedere dag bezocht hij de kerk en tijdens zijn vrije uren hield hij zich bezig met
zelfstudie. Hij hield zich nooit op met jongens van zi.jn leeftijd en als zi.jn broer Michael
aandrong om tijdens het weekend mede te gaan naar de prijsschieting weigerde hii niet
kleni I n de herberg "f-iet Moleken" in de buurt van de ouderlijke woning, \leid op
zondag gekaart en gebold. maar ook dat interesseerde hem niet en aandringen om in
rzezelschap van zijn broer mede te gaan baatte niet
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Ondanks zijn tengere lichaainsbouw werkte Dick mee op het veld en mende hi-i de
paarden als zijn broer door omstandigheden belet was. 'l'ijdens de wintermaanden
hanteerde hij de dorsvlegel, samen met Jan Geldorp die koewachter was bij pachter De
Maeyer en die hem met spijt in het hart zag vertrekking naar het college. " I k werkte toch
zo graag met hein, want een jongeling zo braaf en goed vindt men nergens meer".
vertelde Jan. Hij blonk niet uit in zijn studies want hij was geen primus, i~iaartoch had hij
op twintigiarige leeftiid een zekere graad van ontwikkeling bereikt. Zijn ouders waren
zeer tevreden over het bereikte resultaat en gaven hem de toestemming om verder te
studeren aan het college te Mol. Door zijn onverpoosd werken slaagde hij er in
toegelaten te worden in het Kleine Seminarie van Sint-Niklaas, vandaar werd hij naar het

(ii-oot-Serninnrie \ai1 (rent yezonderi waar hij lessen in theologie volgde. Met vrucht
blaasde hij in l i i n studies Lijn vurigste wens bas \.ei-~ulden op 5 augustus 1827 werd hi.i
[e Llectielen priesiei- ye\\ijd. hqelsele feestte, vlaggen wapperden aan de huizen. iedereen
I \ ris in tkeststeiiiiiiing toen pastooi- De Maeyer op 6 augustus 1827 zijn eerste H. Mis in
de t~oiii\ollekerk opdroeg !let was een dag om nooit te vergeten. \/ader en moeder
\\ai-en \ reugdei-ol gestemd en op de hoe~rewerd et3n feestmaal opgediend voor familie.
\ i-icndeii. kerkeli-jktx en hili-gerlijke overheid. Hct wei-d een echt \;laains middagmaal dat
dooi 'ie geiiodiydei? niet siiiaak' erui-berd \\ ei-d
l k -1onyt' priestei. \ ei-I,leef'oiige\eer een jaar in liet seininarie. maar op 30 juni 1828 werd
lot c,riderpac~ooi.benoeinti te tìontenisse in Zeeland. Ilcze uitgestrekte genieente hati
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Iict \ei-leden goede relaties niet het Land \.an Waas. want de Heren van Eksaarde
i\art.ii ooh de Iìei-ei1 k a n 1401-tenisseL)e zeden en de gebruiken waren in Zeeland en in
liel iioorden an \'laandei-en enge\-eei- dezelfde Wat de godsdienst betreft leefden er
inee geineenschappen Ecii deel van de be\,olking was Luthers-protestant en het andere
gedeelte Koonis-Kathnliel\lie J'wei:jaar zette hij zich niet hai-t en ziel in voor de zieken en
(Ie ai-nleii die hi~j financieel en geestelijk bi.istoiid. De protestanten hadden een diepe
eerbied o
Iieiii tioe\\t,l h i i i i gcloofsjebruikei~ niet overeenstemden met de
l<ooi~~\k
at lioliekc
iii

\ a clc Belsi5clie Oiii\\eiiteling "1 I X.;(! keerde hii naar Belgie terug en nani zijn intrek bij
~ i i noiidei-s te 1Ielselc l'ijdeiis rijn \ erblijl' in (leeland n a s pastoor De Maeyer aangetast
dooi ile poliierhoort. 1~Iii u a s a a n liet eind \ai; zijn krachten en de dokter schreef hem
\olledi_ce i-~1st\ooi. Ile in\,loed \.an zijn geboortegrond en het verblijf in de rustige
oin_ce\.in~!
\a!i dc lioe\ t.. hielpeii bi.1 het genezingsproces en langzaain keerden de
hi-achteii \ aii de IonSe see\teliike ieriiy h a een i-ustpei-iode\,an vier jaai. was hi-j weeicy~gt'knaptei1 \*i.ciegliii aar1 /ijn bisschop ccn iiieu~+eaanstelling Lijn aamraag n.erd
j,oitiei'bt.aiii\\ ocirc!
I iidens ciete 1x1-iode\\as dc pastooi- \ an Heldergein overleden. Dooi- de gezonde ligging
\,an de streek en de hleinc oppei-vlakte Lran dc parochie dacht Mgr. Delbecque

cinmiddelliih aan pastoor L)e Maeyei en bood tiem deze plaats aan tiij aanvaardde het
aanbod éri dc ~olyendedag hnam hi.1 i-ecds iei- plaatse orii zijn n i e u ~ eparochie te
bezoeken
Kond 1830 lind Heldci-gein een duizendtal in\+oners Het grootste percentage \ai1 de
be~olking was bedri-jvig in de landboii~sector, inaai- dooi- de teloorgang ban de
landboun waren ~ e l hoe~eii
e
kei-d~~eiien
en door sebrek aan werkgelegenheid heerste er
iiieei- armoede dan op andei-e plaatsen
l~lct\\as op 22 januari 1836. de dag na zijn benoeming door de Bisschop k a n Gent, dat
pastoor De Maeyer voor de eerste inaal Heldergeni bezocht. Hij zag onmiddellijk mei
m.elke grote miserie de bevolking te kampen had. L)e gemeente werd geteisterd door een
1-erschrikkeli.jkeziekte. de inwoners werd weggemaaid. De pastoor besefte dat hij riiet
niocht aarzelen zich ten dienst te stellen van zijn nieuwe parochianen. Haastig bezocht hij
enkele zieken, bracht hun troost en deelde de rest van zijn reisgeld aan de hongei-lijdende
bevolkiiig uit. l n de vroege morgen van de volgende dag vertrok tii-i niet pachter De
Smet, paard en kar. om zijn huisraad te halen. 14 uiir waren rij onderweg, HeldergemMelsele-Heldergem, 80 kilometer ver. Kond het iniddagu~ir kwam de verhuiswagen
aangereden met daarop enkele schamele meubels. Een bed met strozak, een eenvoudige
kast. een tafel en enkele stoelen. een houten kist met linnen en nog eilkele voorwci-pen.

dat uas de volledige huisi-aad van pastoor De Maeyer. De zondag daarop werd hij
aangesteld door de pastoor-deken van Aalst. Zijn leven van verzaken en zelfopoffering
begon.
Het is een onmogelijke taak om al de goede werken die hij gedaan heeft op te sommen.
De meest opvallende onder zijn herderschap zijn de bouw van een nieuwe kerk ( 1 862) +
pastorie ( 1863) en de oprichting van het klooster ( 1 853). Meermaals werd Heldergem
geteisterd door cholera en tyfus. De hongersnood tijdens de winter van 1848 heeft hij
aan den lijve ondervonden. llagelijks trok hij op bedeltocht. Met een korf aan de arm
bezocht hij de boeren en de welgestelden van de parochie en vroeg om steun om zo zijn
hongerlijdende parochianen van de hongerdood te redden.
Pastoor De Maever n.as altijd vroeg uit de veren en bij het ochtendgloren bevond hij zich
reeds in de kerk. waar hii neerknielde voor het altaar om aan God al de werken van de
dag op te dragen Even later nam hij plaats in de biechtstoel waar hij vertoefde tot de
laatste klokslag weerklonk, die hem eraan herinnerde dat de tijd aangebroken was om de
l4 -Mis op te dragen Na de dienst, en met uitgestoken hand vroegen ze om een aalmoes.
.Alles wat hii in zijn iakken vond. schonk hij aan zijn noodlijdende parochianen. Na de
FI.-blis \,erorberde hij een sober ontbijt. Hij vastte alle dagen maar tijdens de
\.eertigdagentijd verdubbelde hij zijn verst er ving ei^. Uitnodigingen om bij de welgestelden
van de parochie aan de feesttafel te gaan zitten wees hij altijd met een glimlach en
welgemeende hoffelijkheid van de hand. Dagelijks ging hij op ziekenbezoek en op een
bepaalde dag stapte hij naar de wijk Holbeek gelegen aan de grens met Woubrechtgem.
Ilaar woonde een lverkman die ernstig ziek was. Hij was aangetast door tyfus. De
pastoor vind hem liggend op de vloer met een handvol bladeren onder zijn rug,
onverzorgd en wil. In zulke omstandigheden moest die man onvermijdelijk bezwijken.
Toen de goede herder dat zag, keerde hij onmiddellijk naar huis terug, kroop op de
zolder en schoof enkele planken naar beneden. Met eigen handen vervaardigde hij een
eenvoudig bed en liet het ten huize bezorgcn. De zieke man werd in het zuivere en
verkwikkende bed neergelegd en drie weken later had de pastoor het genoegen hem na
de H-Mis een stuiverstuk in de hand te kunnen stoppen.
Op een winterdag kwam een i11 lompen gehulde vrouw aan de pastoriedeur aanbellen. De
pastoor opende en op de stoep stond een vrouw met een bleek en mager gelaat en een
trieste doffe blik in haar ogen. Met een stem die trilde van emotie vertelde ze over haar
ellende
De laatste twee dagen had ze niets meer gegeten. De kinderen waren in bed blijven
liggen om niet te bevriezen van de koude, want er blies een i-jskoude noordenwind die
door merg en been drong en in de Leuvense stoof was geen vonkje vuur meer te
bespeuren. alle brandstof was opgebruikt. Met tranen in de ogen luisterde de pastoor
naar de miserie van de moeder en met een krop in de keel schonk hij haar al het geld dat
er nog in de pastorie voorhanden was, en dat was welgeteld dertig centiem en vijftien
cent. "Daar vrouwken" zei de goede herder, "koop een knoebbe brood (stuk brood) en
keer morgen terug? meer kan ik u momenteel niet geven".
In een armzalige krotwoning waren alle kinderen door tyfus besmet. Ook de vader
voelde zichongesteld en kroop via een ladder op zolder. Hij vleidde zich neer in een bed
van lompen om wat uit te rusten, maar de ziekte sloeg ongenadig toe en de man kon zich
niet meer verplaatsen. De pastoor kwam op bezoek en de vrouw vertelde hem wat haar
man overkomen was en dat hij zo graag bij zijn kinderen wou vertoeven. Hulp van de
buren moest er niet verwacht worden want de ziektehaarden werden geschuwd als de
pest. Zonder aarzelen kroop de pastoor op de zolder. In het schemerdonker vond hij de

Iiiilpelo/c iiiaii ei1 bundelde al zijn krachten sarrien oin hein op zijn rug te krijgeii. De
pastoor iiioest echt t t i i liet uiterste gaan oiii de zieke mari via het laddenje in de
\\oonkaiiici te ki.i.jgeii en iriet een rucht Laan vei-lichting. hijgend L-ande inspanningen,
legde hij Iierri neer naast zijn zieke kinderen. Met een dankbare blik in de ogen dankten
beidcv de yoedc herdei- ei1 bi.; het aticheid kreeg het arme vroux tje nog een geldstuk in
de Iiaiiti gestopt
een zatei-dag\ ond stond ïc)oi- de deur van de pastorie een arme dompelaar, ook in
/iin gerin had cie ~ i e k t etoeyeslageii llii had gebi-ek aan dekens oin zijn kinderen wartti
ie Iioiiden die i-ildeii \ai1 de hoorts De pasrooi- kon hern niet helpen want hij had i-eeds
iilles uitsedeelci aan de behoeftigen liij dacht diep na . zijri oude toga was versleten, hii
Iiaci t7i.i de ilceriiiaker een nie~inebesteld en die had hein beloofd dat deze op
raterdagaboiid kiaai- ~ o /i.iri
u
Dat \%asde oplossing Hij gai'zijn toga als dekmantel aan
de h~ikkclaai-Ilaai- helaas, de hieei-niakei-hield zijn belofte niet, de nieuwe toga was niet
Alaai ei1 oyi rontiagnioi-geil iiioeït rijn ineid. 1'1-ancisca D'I--laegeleer, de oude toga
rei-irghaleii opdat de pastoor tic Hcogmis zou kunnen opdragen
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I)e t?.tiis \\as bcdnongeii en icderceii herademde In de avondschemering stapte een man
~iieieen pctl\je ondei- de aiiii. inet snellc ti-ed richting pastorie en belde aan De meid liet
de late bezoekei- biiiiien cii brriclit Iiem tor bi~j de pastoor die hem met de glinllacli
2?1it~ing"l loc iriaakt LI het " " .let een bedeesde stem en een beschaamde blik in de ogen
c~\erli;indiyiede inan het pak,je iiiet de woorden "In moeilijke omstandigheden hebt ge
iii,iii gcziii yelioll?cri. ii, Atin u niets tel-uggeven want ik bezit niets. daaroni heb ik vuor u
Jere haas ge\angen in een strop :Ianvaai-d hem als bli-ik van onze dankbaarheid, want
c r~illeiinooit er.gctcri \\at ge ooi. ons liebt gedaan" De pastooi. nam de lansooi- en
zei "Hesie \.riend. dere haas is iiiet Lan LI. liiaar eigend(?ni van de hees die de jacht hiiiirt
t t i i 11, ral tieiii aan de \\eitige eigenaai. terugbezorgen"
Hescl?aamd ~ei-lietde iiiaii de pastorie De ~olgendedag ging de priester met een kol-t'
.iali iic ai-iii bij tie lìcei- eii ~ e i ~ e l d
Iieiri
e het \erliaal Deze weigel.de beslist de haas te
aaiib-aarden ei1 tie pastoor Nas \erplicht niet de \,iervoeter naar huis terug te keren. Maaiìiij begaf'/icti rechtstreeks naar liel liiiis.ie van de ai-nie nian, stopte hen1 de haas in de
hancien en zei "I-lij belioort i i roe N a n t hij is u geschonken door de jagei-, inaar laat u
riooit iiicei \ t:rleidcri tot het 5tropei-i De iiian beloofde liet en Iii-j heeft altijd zijn woord
gehouden
.\Is hiccht\.ader-\\as pastoor Lle M a e ~ e rin al de omliggende gemeenten gekend. Menig
crstokre zondaar k ~ a n dooi.
i
rijn gevoel\~ollewoorden en heilzame veririaningeii tel-ug
op het goede pad. Het gebeurde op een zondagmorgen, de laatste echto's van het
hlokkenyeluid galmden [)\-er Heldergein oni de aanvang van de Hooginis aan te
kondigen teli inwoner van een andere geineente kwam de pastoor opzoeken in de
sakristie en vroeg om hen1 te vergezellen bij ecn welgesteld iiian, die rijn einde voelde
naderen en die sinds lange tijd de kerk niet nieer bezocht. De familie van de stervende
stelde het ten zeerste op prijs dat de pastoor. een laatste inspanning wilde doen oiii Iieni
met God te vei-zoenen. Zonder één ogenblik te aarzelen veitrok de pastoor, want een ziel
redden ging voor alles. Een half iiur bleef hij bij de stervende en toen hij de kartier vei-liet
straalden zi.jn ogen van voldoening. De goddelijke senade had het hart van de zondaar
getrofkr-i liij had een oprechte biecht gesprokeri eri het 14.-Sacrament ontvangen. h o 2
diezelfde dag oi-itsliep hij in (ie Heer. Opgeminid en blij stapte de pastoor naar zijn eigen
parochiekerk te llelderyeni. Op het plein voor de kei-k storideii de iiiensen in gr-oejyes bij
elkaar. anderen zatcn in de herberz rechtover de kei-h te wachten op de teriighontst \.an
de r~riestei-1-Ie1 kleppel? van de hlok \;\as eeil sein dal h i i aaiigek:~:ii~en
na\. 1edc:i-ce!it!-<)l,
ï

ter herhe en de tloogniis kon beginnen Ua de dienst gingen de mensen tevreden naar
IILIIS en spraken oLer de zonderlinge handelwijze van hun pastoor. niaar loofden hem om
liIn on\ er riioerbai e ~ i c l e i l ~ e r
t'asioor lle Ylaeycr had een geweldige hekel aan het feit dat men in het openbaar over
zijn liefdadige werken sprak. Daarom stuurde hij nienig keer zijn zus Constantia, die bij
Iieni in\\ooride. of' ~ i i nmeid Francisca D'Haegeleer op pad om ongezien bii de armste
iiiensen het meest noodzakelijke aan huis te bezorsen
liet oiidcr\\i.js las Iieiii zeer naulb aan het hart. Regelmatig bezocht hij de dorpsschool en
braclii hij zijn sieentje hi.1 oiii hinderen een christelijke opvoeding te geven. Maar de
beroepssclic~nl bocidc Iieni het ineest. De kantnijverheid kende een bloeiperiode. Hij
ontbood iii 1842 k..\ai.ista L'an P~iyinbroeck,afkomstig uit Beveren-Waas, en bood haar
cen [oh aai1 als lerares i11 een kantschool Evarista, die specialiste was in het maken van
alle wosien kaiitckerk. aaiivaardde tiet aanbod In de oude pastorie werd de school
,ycopeiid c11 iiit alle huizen van de parochie boden zich ineisjes aan oni de lessen te
kolgen L>c pasioor bevoiid zich regelmatig onder de leerlingen. Hij moedigde hen aan en
de Iiaiidigsten e!i de \,lugsten onder hen kregen een beloning. Het kantwerk was voor
\elc gezinnen een kleine bi.jkomende bron van inkomsten en lenigde in vele gevallen de
crootste nood t . n de nood u a s groot Want volgens pastoor De Maeyer werd er vanaf
het jaar 18-3'7 door ~crschillendeouders en kinderen openlijk gebedeld De armoede was
'ilgerneen \ andaar ril11grote bezorgdheid. Na vijfjaar van intens werk en inzet overleed
t:~,arista \'an Puvrnbi-i.)eck op 38-jarige leeftijd in de pastorie van kieldergei-ii. Haar
lieen-aii werd dhor iele mensen tietreilrd Li, werd vervangen door Natlialie Hotkens.
koniende iiit Nieuucrkerken (Waas). die de kantschool heeft geleid van 1847 tot 185.3.
Lliniinuiii een honderdtal iiieisies werden door Iiaar opgeleid in de kunst van het
herti opgericht in 1853 kan de Orde O.L..Vrouw Onbevlekte
kant\vei-k fiet lklo~~tciOnbangenis Vanaf dat ogenblik namen de zusters de verantwoordeli.jkheid voor de
~ e r d e r euitbou\c \.ai1 het onderui.js in de parochie
L

[:en bakker \sas ei- in Helcler-gein niet te vinden De mensen waren dus senoodzaakt naar
Raigem te gaan Wanneer de pastoor een brood nodig had, zouden de kinderen
cevochten hebben 0111 de boodschap te mogen doen Hij was geliefd bij al zijn
parochianen. g o o t en klein.
Her leven van pastoor [Ie hlaey-er was een leven van werken, zelfopofferin= en
ontbering. Stilaan begon dit alles zijn krachten te ondermijnen. Zijn gewrichten werden
door reuma aangetast Ze verstramde zi.jn ledematen in hoge mate en zodoende ook zijn
bewegingsvrijheid. Oni zi.jn werk te verlichten stuurde de bisschop hem een
medepastoor
Het was Stefanus-Modestus Glorieux, een andere merkwaardige figuur I . Pijn en smart
konden hem er niet van weerhouden zijn werk als priester voort te zetten, maar zijn hart
verzwakte.
Moegestreden, volledig uitgeput en aan het einde van zijn krachten kon hi.j zijn bed niet
meer verlaten. Op 2 september 1874 overleed pastoor De Maeyer en op 4 september
w-erd hij na een plechtige lijkdienst op het kerkhof van Heldergem begraven. De
droefheid uas algemeen in de parochie want 38 jaar had de pastoor zich onverdroten
ingezet voor de inwoners van Heldergem. En wat was het financieel resultaat van al die
inspanningen ? Niets, tweemaal niets. Zijn fortuin, zijn jaarwedden, zijn inkomsten, alles
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Iiad hij \\eggeschonken aan de ininstbedeelden, aan de arme sukkelaars van zijn parochie
Lijn naaste familieleden haren genoodzaakt de kosten van de lijkdienst te betalen In de
pastorie stonden enkele goedkope meubelen, helemaal versleten hetzelfde eenvoudige
meubilair dat pachter Ile Smet in 1836 in de pastorie had binnengebracht In de lege
kelder- lagen t~vee flessen rode wijn. hem tijdens zijn ziekte door parochianen
geschonken, onaan~eroerd Hij \bas en bleef sober tot aan zijn dood
[-I \berd nc): dagenlans nagepraat over de goede pastoor Er werd verteld over zijn
onuitpiitbare ~rijgebendheiden zijn onnabolgbare deugden Menig gebed werd voor hem
Fepre\ eld tnkele laren waren verlopen Het \verd stil rond pastoor De Maeyer

De ouders van Thomas en ('atharina Il'Haeseleer waren overleden Zij kregen een
lijkdienst "eerste klas" en uerden begraven op een voorbehouden plaats op het kerkhof
Als een blijvende herinnering lieten ze twee kruisen vervaardigen bij Jozef I'enne te
Vederliasselt De kinderen D'klaeseleer herinnerden zich dat wijlen pastoor De Maeyer
dichtbij de gra\en \.an l i ~ i n ouders zijn laatste rustplaats had. Maar het graf was
orizichtbaai. ge\bor-den. de tijd had alle sporen uitgewist Uit sympathie voor de
overledene lieten zij een derde kriiis maken. De drie kruisen werden op de graven
geplaatst Weer zijn ei- t.en t\vaalfial iaren verlopen en vader Thomas D'Haeseleer.
overlijdt De grafmaker delft het graf naast de rustplaats van pastoor De Maeyer. maar
liij komt terecht op de kist \..an de priester. Het ki-uis was misplaatst. Een slag van de
spade breekt het deksel L,an de doodskist Met verbaasde ogen aanschouwt de onthutste
Keriii 11'He1.de Iiei \r.ij\vel intact gebleven lichaam van de pastoor. Een laagje stof: het
restant \.an zi!ri kledi-j, bedekt het versteende lijk dat lijkt op een z\vartgrau\v beeld dat
~ i i nnatuurlijkc Lorrii behoiiden heeft Als een lopend vuurtje verspreidt het nieuws zich
te Helder-gem en de omliggende genieenten. "Een mirakel. een mirakel", roept men.
i)~iixendcngelo\igen i i i t alle hoeken van het land komen het lichaam van pastoor De
Zlaever bekijken \.'ooral op zondag was de parochie te klein om de bezoekers te
ont~angen I r i lanje rijen \vachtten de mensen hun beurt af om het lichaam te begroeten
en het even aan tc: r-aken met een paternoster-. een schapulier of een bidprentje Nog
anderen namen een \\einis aarde en stopten het zorgvuldig weg als aandenken. Op
zekere das kwarn er een bericht van het gerechtshof van Oudenaarde dat er een verslag
inoest opgemaakt \$orden over de gebeurtenissen en dat het graf moest gesloten worden.
Dat bevel wekte heel \\.at ontroering en opschudding in het dorp. Er werd geantwoord
dat de ot.crheid voor de orde instond en dat het graf niet zou geopend worden.
(ielovigen en ongelovigen staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat is er gebeurd ? Wat is de
oorzaak '.' Mgr Stillemans Bisschop van Gent stuurt twee professoren aan de
Rijksuniversiteit van Gent naar Fleldergem en geeft hun de opdracht het lijk te
onderzoeken, Het zijn de tieren Dr. E. Van Ermengen en A. Renard die de lijkschouwing
iiitvoeren. Het resultaat mag alleen door de bisschop openbaar worden gemaakt. Toch
deden geruchten de ronde dat de bewaring van het lijk op een natuurlijke wi.ize kon
worden uitgelegd dat er van een bo\/ennatuurlijke oorzaak "zeg maar mirakel" geen
sprake was. De grond op het kerkhof van Heldergeni is samengesteld uit klei en tijdens
de wintermaanden is de bodem zeer nat. Normaliter zou het de ontbinding van het lijk
moeten versnellen, maar bij pastoor De Maeyer is dat dus niet gebeurd. Andere lijken in
de omgeving zijn met hun kist, soms vervaardigd uit hard hout, verdwenen en hebben de
gewone ontbinding ondergaan
Met enig recht mag men zich afvragen : Heeft Cìod aan zijn nederige trouwe dienaar de
gunst geschonken om zijn lichaam in die staat van bewarins te behouden 'I

il.t-I. Pacliiay was in die periode pastoor te Heldergem. Voorzichtig als hij was, hield hij
zich volledig op het achterplan en repte met geen woord over de gebeurtenissen. Hij
verliet de parochie en werd pastoor te Stekene. De nieuwe herder, pastoor Van De
Velde, volgde dezelfde gedragslijn.

De \/olkstoeloop verminderde van jaar tot jaar. Hij veranderde in een stille verborgen
bedevaart
Uit liefde en eerbied voor pastoor De Maeyer werd in 1895 in den hoek van het kerkhof
een kapel gebouwd, met giften geschonken door de bedevaarders. Zij werd opgetrokken
op enkele meters afstand van de met baksteen gemetste grafkelder die afgesloten was
met een ijzeren plaat

Op zondag 26 mei 1935 werd bij een toevallig bezoek van enkele personen aan het
kerkhof, het graf van pastoor De Maeyer geopend. Het was erg bevuild en het was
gedeeltelijk gevuld met water. De volgende dag heeft men er water uitgepompt, het graf
schoongemaakt en daarna werd het opnieuw gesloten. Een nieuwe doodskist werd
aangekocht, de bovenzijde was van glas, zodat men de inhoud kon zien zonder de kist te
openen
Vomenteel wordt er over pastoor De Maeyer niet meer gesproken. Velen van de jongere
generatie zullen zelfs zijn naam niet meer kennen. Alleen tijdens de pinksterdagen bij de
Ommegang rond de kerk, ter ere van de H. Cornelius die te Heldergem vereerd wordt,
zijn er nog enkele sporadische bedevaarders die de kapel bezoeken en er even verwijlen.
Ik hoop dat ih met deze biografie een steentje heb bijgedragen tot een grotere
bekendheid vaii pastoor Lle Maeyer. de inan met het gouden hart.
Roger De Troyer
(wordt vervolgd)
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Bidprentje van pastoor De Maeyer
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Binnen Haaltert-Kei-ksken bestond ei- biiiten de dorpsscliepenbank, nog een andere, nl.
deze van het Leenhof' De Schij\,inck. die evenals de Schepenbank van Haaltert-Kerksken
afhing \,an de Heer- van Rotselaar.
Dit Heei-lijk I.eeii had bevoegdheid over percelen gi-ond o p het grondgebied \!an Haaltert.
Kei-ksken. í>enderho~iteni.tjeldergeni en Aaigein
[ ) e Schepenbank bestond uit zeven Schepenen en kon recht spreken in de drie
j~istitiegi-adcii(hoge. middele en lage), zodat zelfs de doodsti-af iiiocht uitgesproken
\borden Alles op \:erzoek van de hoog bal ju\^^ van de stad iVinove.'
Hij iiiooi-daanslagcn en betwistbare doodsoorzaken kon de Baljuw wetsdokters ter
plaa.:+\estiiren
[{iel-naenkele akten in \ei-band iiiet lijkschouwingen
De Balj~iu 4driaan \;an Eetfanglie. 1Yicolaes van Sinav en Pr. De Schrijver fs Joos.
leenmannen. hebben na toelating \jan de Aartsbisschop van Mechelen, op 8 jan~iari 1667
een "7ekci-en soldaet ofte persoon" die verongelukte of vermoord werd op 23 oktobei108 1 op tlen "Driesch ter Waerden" laten opgraven te Denderhoutem.
I'etius k-an der Stractcn. doctor in de Medicijnen en hqr. Steven Capellenian, "clieuresijn
iiide iiiedecijnen" ontvingen de opdracht een lijksclioii\ving uit te voeren en hun rapport
tc "sullen \.erleiieri onder hunne signatlire"
Ooi-konde \ a n I 0 jai~~iari
IbX?
Op 1.1 december 17 1 X togen Frans Komba~it.Halj~i\vvan het Land van Kotselaar en het
1.ccnliof I)en Schijviiick te Haaltert met Mr C'orrielis Wainguart, licentiaat i i i de
medccijnen "\m de fameuse uni\/ersitevt vaii L,euvenVgeassisteert door Mr Adriaen du
Prez. "cherurgieti" te Kerksken naai- Aaigem (eveneens gerechtsgebied van het land van
Kotselaer) \:oor een lijkschouwing van Pieter van Key~ieulenfs Joos.
De wetenschapsmensen hebben het lichaam onderzocht en noteerden - "eene open wonde
in den slincken tenipel van het hoofd penetrerende door beyde taeffelen van het
craniiiiii...
Hun bevindingen werden op akte gezet en mede ondertekent door de leenmannen
Adriaen van Cothem, Paulus De Swaef en Jooris De Glas. De Baljuw betaalde 6 gulden
l O st. als "trecht van de doctoor".
I'.

Op 26 april 1726 begaben drie leenmannen zich op bevel van de Baljuw van het Land
van Rotselaer naar de Molenbeek op de grens van Heldergem en Aaizerii
Aan de meersen van Jan Peleman en Adriaan van der Crusen lag een lijk in 't water in ver
ontbonden staat zodat het volgens de heren "niet kennelijck en was"
I>e akte werd ten overstaan van de Baljuw Frans Rombaut ondertekent door Gillis Van
L,cndersele, Paulus De Swaef en Pieter De Pelsrnaeker, allen leenmannen
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I i , ( >t \. i i i l ~ c , i 1727 \icv.cl liet gei-iictil ober een c\:erit~ieleri~c~ordaanslag
op Jan van der
\:icl(lcn gesnioor-ti
01,I ~ c ' \ i l \ ai1 dt. 13aljii\~eii i n bijzijn van twee leenmannen, Pieter lle Pelsmaeker en
('ornelis Sienaert Iiebbeii Ilokter I>e We\;er cn Joannes De Vuyst, "cherusijn" ten huize
\ an .Iiidoc~is
\ ar1 dc 13riielcx iri Fiaaltcrt "\*ettelijck aenschouw ghedaen over het doodt
licliaani"
I)c I\ ctsclohtc'i. cn ciiii collega steldeii een natiiiii-lijkedood vast.
(

:j

rilei 17.7 \erklaart boor. het Leenhof den Schijvinck te Haaltert, de genaamde
011
.Icnrio l.ie\ ens. li~iis\,rouwLxri .Adriaen Lievens wonende te Haaltert dat zij op ver-melde
clatuni i11 den Lekent rechtover de \bonin%van de familie Coppens-Lauwereys "heeft uyt
'.c11 «,l.acht \o1 iriet \\ater genornen een doodt kint door het water gesuf'foceert
(kerstikking)" liet bleek Andries C'oppens te zijn. Iiet zoontje van voormelde familie.
.\l\tc nerd getekend door de Bal-luw Philip tKint en door de leenmannen Andries De
Sadelcci-en F:i.arik \ ar1 den Briiellt.
01,.! \eptenibt.i 1 ! 3 [ ) orider~nctit"lei.isijn" Mr Pliilips Frans van Brueghel "het doodt
lichaam \an jan Ijieterhen Stochman audt omtrent 6 jaeren" van Denderhoutem. door

erdrinhiiiy oiiigchonien De ahte \weid op~emaaktin aanwezigheid van de officier loco
Haliuw kan het land Lan Kotselaei Ioannes Simoens eri Jiidocus van den Bruelle en I'ieterde I)t.l\iiiael\ei leeniiiaiiiic.ii
\

Willv De Loose.
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! i t Iiet "Ki~lt~ireel
Saai-boek vooi- de provincie Oost-Vlaanderen, 199 1 "
rubriek "Wat publiceerden Oostvlamingen in 199 l " ( p a g 35) is vermeld :
Oiiiai- ROHINON (ps Oiiier De Dier)
Denderhoutein 9 7 10 1 S
Opgeeistenstraat .is. 0370 Denderleeu\v
"4ards geinis - t'oëzie"
1)ilbeck. Dilbeekse Catiiei-s.30 b17

- 1

111 de

-

lil

de T ahel dci Operihare Hibliotlieken - Vei-richtinsen gedurende Iiet Jaar 199 1 (pag

39) staat
I itleenaLti\ iteit

-

O H Denderlioutem 34 339 boken voor 37 1 leners
62 972 boeken voor 1 1 i 8 leners
OH Haaltert
\'i-iie Pai- Hibl Heldergein i 005 boeken vooi- 108 leners

Iii de rilbi iel\ "1'1-o;
iriciale toriiooien voor inctrunientale muziek"
Resultaat \ aii de toriiooieii - In uitinuntendheid
Kori 9.liiziekrnaatcchappi~i"\'leed en i'olliarding" - Dendei-houtem

Hetreilkiidc enhele goedgekeride families uit onze streek zijn niooie. getekende
stambomen te verkrijgen iegen 250 fr.. portkosten inbegrepen. Sommige meten 2,20 m x
0,701ri Zij zijn \'ei-\terkt op inooi "ingewortelde" eri "vertakte" eikebomen.
Zijn \/oori-adig de UYTTENFIOVE'S. ('OOREMAN'S, L,EUS1 de gezamenlijke stam
liiel V A N DEN STEEN. \!AN DAhlh'lE. DE PROOST, e a
Zich \\enden tot Mevr. E . Ixus-Willems
Stoktevijver 4, 9330 ZOMERGEM
>Ievr S Van vaerenbergti-De Ridder
-1
Bredestraat 89, 9320 EREMBODEGEM
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E. FIuylebroek
Horrekent 40. 9450 DENDERHOUTEM
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