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- Aantal leden op 1/2/1981

: 123. Dank voor de belangstelling en

••• nu naar de 200 !
Nieuwe leden storten 100 frank
(steunonde leden) op rekening

(qewoon lid) of minimum 300 fr.
~

439-5083061-63 van Heemkring Haalt8rt.

- Gefnteresseerden in Familiekunde: bezit je reeds "STATEN VAN
GUED HAAL TERT EN KERKSKErJ: 1 ?
E2n onmisbaar werk van onze 2rc-voorzitter E.H. Jozef OE DROU-

WER.
2 delen slechts 300 fr. - 250 fr.
(+ 50 frank bij verzending).

voor leden

- Wij zoeken kernleden. m.a.w. leden die 2 ~ 3 maal willen samenkomen en wirr;~-~~~~erken aan de uitbouw van de Kring, en aan
de samenstelling van ons tijdschrift {artikel en/of nuttige
dokumentatie bezorgen)o
GEEF ONS EEN SEINTJE !
- Voor de achtste maal werden op 29 oktober 1980 een aantal ~e
slaagde restauraties bekroond in Oost-Vlaanderen.
Door de bevoegde kommissie werd eveneens een diploma uitgeraikt
aen de Kerkfabriek Haaltert, voor de restauratie van de SintGoriskerk.
Volgt nu de (dringende) restauratie van de beschermde kapel
van D.L.Vrouw van Bijstand?
- VOL GEf\l 0 E ACTI EPU NT VAi'J 0 E HE E(VI KRIN G

Wij zoeken vakmensen die het gebouwtje willen heropmetselon.
(een schrijven in dit verband werd bezorgd in de buurt rond
de kap81). Komt er gunstig antwoord?
x x x x x x x x
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De parochiekerk van Kerksken is niet rijk aan kunstschatten of
kunstvoorwerpen. E~n stuk verdient echter wel de aandacht.
Het is een schilderij, dat thans aan dB zuidermuur hangt van het
zijkoor met het altaar, toegewijd aan de H. Martinus.
In 1967 werd het schilderij op deze ongelukkiye plaats oogehan0en

ter geleyenheid van het h8rschilderen van de kerk. Voordien hin;
het aan de westmuur van de zuidelijke kruisbeuk, waar het toch
beter tot zijn recht kwam en tenminste kon bekeken worden. Nu zit
het werkelijk verstopt in hst hdlfduister van do z~jbeuk en in de
schaduw van het oryel, dat vooraan in de kerk is geplaatst.
Nochtans getuigt het do~k van sch8~pingskracht en valt het op W2Qsns zijn tegenstellingen van licht en donker, zodat h8t vast een
betere plaats verdient in de kerk, waar het onder quede belichtlng rustig zou kunnen bekeken worden, terwijl het nu voor vele
parochi8anen en bezoekers totaal onbekend blijft.
tra c h b2 n h ier el:: n kor t 8 b ~ 5 C h:r ij \1 in'] tEre? re! v 8 n v é1 n h t~ t sc h i 1 derij. Ean donkere getraliede kerker, OD de voor~rond rie Kristusfiguur, half naakt in rustige edE!le houdinC--l als hocfdfiguLJr in
h2t midden, een ideaal lijdE:)nsb~l:dd~ g8hulc: in Gon sterliilig licht.
Bene den 1 ink s, in de scha C:UIJ, een qehslmde sol daa t !"n et GGn IJsselkoord in de hand, y~reed om tOB te slaan. Hoqer 8~n vrouwanosshllte, di8 rnedelijd8nd toekijkt.

GJ e

f18chts, OfJ nalJen'oeg hetzelfde vlak v?n de i<rijgr?r. Gcm beul, dL!
de handen van Kristus samenq8snoerd h0udt op de ruq met een koorrl.
Hoger. in de donkerte, een oude oebaarde man. met dreigende blik.
die de hand opsteekt. Hij draagt al~ hoof~d2ksel e8n groene sluier.
De hoofdtDon van dit evenwichtig opgebouwd t8fereGl is bruin. 08
f [T, 8 tin ld e n van h 8 t do 8 k. dat i n e [: n Z lL' CJ ::0 ver Jul del j, 1S t .1.:::; r S \I a t
bodraqen 2,20 m op 1,80 m.

El

Hoe is de
schild~rij

T'

van Kerksken in het bezit gekomen van
cn wie is de maker ervan?

k~rk

voo~no8md

Om op het eerste gedeelte van deze vraaG te ontwoord2n, vinden
we inlichtingen op twee plaatsen in de archieven, nl. in de ~r
chieven van de gemeente en in het Liher Memoralis van de k2rk.
In een correspondentiers]ister van de Qsmeentc vind8n wa on~er
nr. 875 van 2~ september 1053 volIJencJ<" brief qericht r.tan cle k8I'kfabriek van Kerksken ;
- 1

c

" Aan den ICerlcia bri ekraad van Kerkxken
Schildnrij voor het ~root alta.r der kerk
Wij hebben de eer Ued te berlgten dat wij van den heer ArrondissementskoQmissarls onder date 22n dezer ~aend een brief hebben
ontvangen welkers inhoud volgt ~ "In uwe kerk ontbreekt eene
schilderlj voor den hoogen Autaer en verscheydene voorname inwoners uwer gemeente hebben zich tot het Gouvernement gewend
om er eeD~e verkrljgen die 2 meters 12 centimeters hoogte op
eene meter 74 centimeters breedte is hebbende.
Er bevindt zich eene in het Koninglijk Museum van schilderijen,
eenen Ecce Jom0 9 ~eschild8rt door Mr Julien van Luyck, en die
2 meters 20 contimeters hoog en eenen meter 90 centimeters breed
is. Het Gouvcr~ement zou volgaarne dit tafereel aen uwe kerk
toevertrouwen indien het haer kan dienen, maer de fabrieksraed
zoude d( inpakkings. en vervoerkosten moeten ten zijnen laste
nemen. ik ~al uwe antwoord op dien offer eerstdaags inwachten."
Vervol tren s; rE.J n;13eren verzoeken wij TT?, ons zoo spoedi g mog elijk UHe <,'.ntwoord hieromtrent te laten toekomen, OTJI aen boveng8rneld verzoel~ te ]nmnen voldoen. f!
De kerk~abrick haaft blijkbaar vlug een antwoord klaar op de brief
van het gemeentEbestuur, want 's anderendaags. op 30 september
1853 wordt door dit bestuur volgende brief geschreven aan de heer
~rrondisse~cntskommissaris.

NR. 87E JO s8)tsillber 1853 Aan den hesr Arrondisse~entscommissaris
te :\elst ;)ch~_ldGrij voor het groot al taer der kerk.
Hln. é'.:lh·.'oord op uwen brief van den 22 de~:;er maend. Reg n 29
n° 2769 hebben wij de eer Ua. te laten kennen. dat de Kerkfabriekrao0 dezei Gemeente ons met zijnen brlef van heden heeft
laten k8~n8n dat zij met voldoening en dankbaerheld den offer
aanv8erden der schilderij waervan uwen voorenberoepon brief
gewaagd, en dat zij de inpakking en vervoerkosten, ten hunnen
],:u;,;,; z1;llcl nemen, doch zij zouden \venschen om alle onkosten
tG ver}üj den vaü ze zelf in het Konin,;lij k Huseu,n te mogen doen
Clfhalell door pûrsoonen die ze met alle zore;t' haren beschikking
z;ouc'OJ'':' hr,"nGen. 11

Alles schijnt vlot te verlopen. w2nt nauwelijks één maand daarna.
vinden we nog ~8n bericht a8n de heer Arrondissementscommissaris
omtrent deze z2ak.
NR.

857 J novouber 1853 Aan den heer ~rrondissementscommissaris
Schi.lrU;riJ /00:' h8 t r;root al taer der kerk.

nVoldosndc; ,-1.en UHen 1;rief van den 28 Sber lest Reg B/29 nr
3101,,!)c::Jb:m Vlij de eer U(~ te laten kennen. dat dG schi16e"'iJ V r U.1 c.en h8ur Julien verbeeldende een -:l:cce )Iomo reeds in
onze k3rk J.D tS e pla8tst ge\ofordsn."
T(J t

cl2 ;=J::
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é.' r ~ ÇJ C' lil (] ent 121 ijk est u k k 8 n 0 rn t ren t
het sc h i 1 der ij. Wek u n niet 01t epmaken nf er een schilderij ontbrak op het hoofdC"icl::lt hi:!t misschien ',8stolen werd onder de Franse overheer-
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sing. zoals op vele plaatsen is gebeurd. Mogelijk was er voordien ook nooit één geweest. Het feit echter, dat men zich tot
het Gouvernement wendt om een schilderij te bekomen zou er wel
kunnen op wijzen, dat men om de herstelling vraagt van de geleden "oorlogsschade", nl. het wegnemen van een vroeger bestaand doek.
Laten we nu naar Pastoor Van Hoeymissen luisteren. In het "Liber !'<lemoralis" van de kerk, dat door genoemde pastoor begonnen
is. schrijft hij als volgt ~
IV
op d8n grooten autaar was geen schilderij. Ik liet dit
weten aan Mijnheer Piercot 9 die alsdan Minister was en verzogt eeon afgelegde van het IYiuseuln. Ik kreeg 2ntwoord. dat
zij aan mijn vr8ag zou voldaan hebben, deed hij antwoorden.
Maar dat er geen bestond die konden dienen. Ik ging bij rlengenen, die mij geantwoord had. Ik zegde hem dan den minister
heeft Een woord, niet waar Mijnheer. Ziet hier het antwoord van Mijnheer de Minister, ik heb u immers geschreven
dat ~r ~3en bijzondere stukken en waren, en zelfs dat het
yeen Gr is, niet zou passen. Ik antwoord, ik geloof Mijnheer als liefhebber van de kunst dat er geen stukken zijn
di8 dekking verdienen (bedoeld wordt waarschijnlijk dat
schilderijen niet verbor~en dienen te blijven).
[:1 a é't r bij 0 n s, IYJ i j n h eEr, hoe Q e rin 9 h l:! t ook in a 9 zij n, z a I
in achting weZEn, en wegens den autaar, da8.r is altijd
middel voor. Dat het aan Mijnheer belipve van twee of dry
regels geschrift te geven voor de secretaris van het museum
ik zou de vrijheid nemen Gons te gaan zien. Ik hoorde rlan
dat hij van Aalst was en vroeg hem dan of hij het was. Ik
kreeg dan aanstonds een briefken van zijn hand. I~ begaf
mij dan bij de secretaris van het museum, die mij zeer beliefd~lijk ontving en mij al de stukken toonde, die beschikbaar waren, en ik koos een ecca homo schilderij diG
boven den autaar staat en zeer schoon is. Ik moest hier
niets betalen aan het staatsbestuur. Maar eenen drinkpenning aan het werkvolk, die mij al de stuks getüont hadden
schonk ik geuren."

Als

pRstoor Van Hoejmissen mogen geloven - en er is blijkbaar
reden om dat niet to dOGn - dan is het wel aan hem te danken
dat de kerk ln bezit is gekomen van het schllderlj. Hij persoonlijk heeft zich met de zaak bemoeid en zoals W8 hem ult zijn nagelaten geschriften loren kennen, komt hij oo~ hier nqar voor aID
l8illdnd die steeds ko~pig doorzet ow zljn doel te bereiken.
Andermaal heeft hij ook hier de zaak tot een goed einde ~ebracht.
W8

~een

Dat hij een oude bekende heeft ontmoet bij de ministeri~lG disnsten, of dlens broer, zal hem wel zeker ;eholpen he~ben.
Jot schilderlJ moet dus afgohnald zijn in een museum, zeer waarschijnlijk te Brussel. Het moet een hole expeditie zijn geweest
om het ill~t paard en wagen - voldoende ingepakt om beschadiging to
voorko~en - naar Kerkskbn te bren~en. #1e deze karwei zou op~e
knapt hebben, vertelt de pastoor ons niet.
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dan ook den!3.it:;d om de briefwisseling, met de gemeentA
de hierarchische we~ der adrninlstratie als de
officiele re~eling te beschouwen van wat door de uqstoor r08ds
1..;as bekomen.
Cl

l~ngs

WIE IS NU DE SCHILDER VAN HET TAFEREEL ?
In de bri even van het gemeenteliJ k archief, vinden we de ng ail
Julien Van Luyek terug. Vermits het hier om offici~le dokumenten ~aat, dle uiteindelijk toch ultgaan van het museum (voor
Schone Kunsten) zouden we de juistheid ervan moeten erkennen.
Alle o~sporingen ten spijt echter, hebben Wlj over de ?Grsoon
van ~enoemde schllder geen enkele aanduiding kunnen vlnden.
Brieven, gericht a~n de heren conservators van het Museum voor
Scone Kunsten te Brussel en to Gent en aan het Prente~kRbinet,
brachten ons geen std~ verder. De heer Julien Van Luyck blij~t
nerGens btJkend.

In 1967 echter, toen p2stoor De Keukelaere, zaliger, het doek
opfriss6n in een atelier te Sint-Niklaas zou ald~ar onto.ekt zljn dat de maker ervan J. Paelinc 1c zou zijn. Pastoor I'e
Kcukelaere schrljft ~n het reeds vermelde Liber Memoralis :
IIDe schilderlj (zogezegd Julien V"in Luyck) Ecce EOlrlO werd Gekuist
voor 575 fr. en bleek van Jo Paellnck te zijn. begin 180 eeuw.

l~et

hobhen n~et kunnen achterhalen, waarop pastoor De Keukel~are
zich steunt om deze uitspraak neer te schrljven. ~en ~ondachtig
c::nc1er::;od-:- van het doek - voor zover di t l.1ogalijk is - liet 0ns
niet tOG er een signetuur op te vlnden, misschien zit deze VGrSCllOl(,n :-,cLter de lij st of zijn er aanduidingen op de achterzijde V,'ln Üi",t dook.
~iJ

Jaseph pqelinck.ls geboren in Oostakker in 1781 en overleed te
Brussel ln 1639. Hij was Ben leerling van de ~ekende schilder
!.,ouis Davld (1748-1825) die in Fr&nkrijk (Ptlrijs) het "NeocIF.s.:êlcismo ti heeft Gelanceerd. 'leze stijl is een re['.ctie op do scl1l1Cerkunst VEn het Ancien Reglme en wil ernstig on strenc zijn.
De o)komst ervan valt samen met de opgang van ~apoleon Ronaparte.
],':!t ,\'3.8 Loui:3 Dfivid zelf, die Paelinclc \·Jist vrij te stellen V"èl1
de dienst in het leger van Napoleon om op het atelier van David
te kunnen studeren.
Plelinck verbleef na Parijs in Homo en vestigde zich in 1812 te
Arussel, Y~Rr hlj leraar werd aan de Academie.
Rueds jn 1805 was hlJ leraar benoemrl aan de Gentse ~cadernio en
in 1815 unn~asteld als hofschilder van de Nerierlandse koningin.
In de laatste Jaren van zijn leven kWfiill ?~ellnck meer ~n meer
onder invloed van het "h.OIJIE\.lltis!lIe" in rl.e schilderkunst, d.::;t Vdnaf 1830 ln Bel~i~ volop zou doorbreken.
VnrLolden wij nog, dat er in Gent een straat genoemd werd n~E\.r
zijn naaw (in de buurt van de veGm~rkt).
In het Museum voor Schone Kunsten van Gent hewaart ~en 2 schilderijen van Paelinck. Het eerste is een studie voor het SChll-

-

I
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der1J. dat zich in de Sint-Michielskerk van ~ent bevlndt en het
o )'en blik voors tel t waaro\) de Eeili:~'e Hel ena het ltmre krui s v"m
Christus ontdekt. Het doe]: is ook niet getelcend, het meet (,6 x
51,5 cm en werd gemaAkt 111 20me tussen 1806 - 1811.
Het tweede doek is een ~root tafereel 2.30 m x 3 m, het stelt een
onderwerp voor, genomen uit de geschriften van lenofoon vFtn Efeso~
"De liefde van Anthia en Abrocome". Anthia be geeft zich met ha,,"lr
gezelinnen n~ar de tempel van Diana te Bfese.l1)
'-~

.1.

u

Wij hebben beide doeken in het museum bekeken en er enige kenmerken trac11ten in terug te vinden van het scl1l1derij in Ker1<:sken.
Eerlijk eeze;d lS ons dat niet ~elukt ; een ~rondiga kennis v~~
de schilderkunst en van de schilder zelf is h16rvoor vereist en
d18 bozltten Wlj niet.
Wij zouden wel durven stellen, dat het werk van Kerksken tot de
school van het "Neoclassicisme" behoort.
Dit blijkt onder meer uit zijn evenwichti~e compositie, de ernstige, 8trenge en stichtelijke voorstelling, zoals genoemde stijl
het ""rilde.
~ls Paelinck er de maker zou V2n zijn, dan zou het werk waarschijnlijk te dateren zijn in zijn eerste periode, vddr hij onder de invloed Jnvam van de Roma.ntische strolilin,c:;. j'iaqr dr-l.t durven
wij niet beweren, bij ~ebrek aon bewijzen.
Als besluit mogen wij dus vaststellen, dDt de maker van het schilderiJ in de kerk van Kerks~Bn niet met zekerheid is ~ekend op dit
ogenblik. Een grondig onderzoek, door speciRlisten Ult te voeren,
zou hierin wellicht opheldering kunnen brengen.
De kerkfabriek zou hierin het initiatief kunnen nemen en ter~elf
dertijd het doek grondig laten kuisen, waRr het ~eker aan toe is het 18 vuil en het zou dienen ontdaan te worden van vernislagen,
die ver~eeld zljn -. Maar vooral en in de eerste plaats, verdient
het doek een betere plaats in de jerk om het uit zijn vergetelheid te halen en er opnieuw de aandacht op te vestigen en danrvoor ijveren wij, want ook dit is "Heemkunde", zoals de heer Gilbert Redant het in onze eer~te mededelingen schreef " ... de kunstwerken voor het nageslacht beltlaren".

(1) Cent, Duizend. jtt8T kun3t en cultuur Deel I ~·îuursc:lilderkunst
Schilderkunst Beeldhouwkunst Takenin~en Grafiek.

**************************
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Vooraan in de Bruulstraat te

Haaltert~

over ae totale breedte

van (nu) de woning van apotheker Juul Vandercapellen en café De
Elegast, was vroeger de cichoreifabriek (Het Pee-Kot) van Am.
Allemant.
De inrijpoort (tussen Elegast en Gemeentekrediet, nu) gaf
toegang tot een open ruimte, resp. een grote loods als opslagplaats voor de aangevoerde cichoreiwortels en waarin ook een snijmachine was

ondergebr~cht.

bergden de droogasten, de

De beide vleugels van het gebouw herbrandtro~mels

en de molen.

Het snijden van de voorgewassen wortels tot mootjes van

on~.

3 cru was de eerste post in het produktieproces. Dan werden de
mootjes opengespreid in twee ruime asten, boven
ovens. Het uitstorten,

re~elmatig

4

kooks~estookte

keren en opruimen was voor de

3 werklieden geen pretje, welens de dichte darup, de hitto en het
daarblj

geplengJ~

zweet.

VAn de asten Bing het gedroogde goedje naar 2 brandtrommels
van ruim eun meter diamoter, en waqruit na afloop van tijd de
beroemde "peesjif::ken", bruin en hard en door de jeugd zo
te voorschijn

~wamen.

~en

ge~eerd.

hoge fabrieksschoDrsteen zorgde voor

de afvoer van de kooksrook en de

dam~.

Tenslotte werden de peeGj~eken in de molen (met de klqssieke molensten~n)

tot poeder gemalen.

Van hot gewicht dor aangevoerde wortels kreeg de boer een zeker procent als gebruiksklare cichorei teruz. Het ingehouden gedeelte diende als prestatieschuld en werd later in de handel gebracht. Na de dood van de bans, in 1938, werd het bedrijf nog een
tijd verder gerund door zijn kinderen Valeer en

M~ria.

Eerst in

1955 viel alles, schoorsteen incluis, onder de slopershnmer.
0000000000000000000000
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DORSTIG H!tALTERT.

(1)

Bij hun uitstappen door onze streken speuren sommigen nRar mooie
en originele uithangborden van veelal landelijke herbergen. ~n
als op dat bord e8n leuke naam voorkomt is de breugde dubb8l !
Enkele decennia geleden zullen te Haaltert ook wel dergelijke
borden geh~ngen hebben~ helaas
Wat wel rest zijn nog enkele namen van afspanningen uit vorige
eeuwen. o.a.
"In den Goude Leeuw" in de volk slfiond uDen Bril" genoemd (nu

R.Mally-Hoogstruat).
"Den Engel" - 1779 - hoek Steem.,reJ-Kerkstraat- eertijds zetel
van de Vierschaer van Haaltert en Kerksken.
Deze nQaill werd veel gegeven aan herbergen gelegen op een hoek
= angel = e~gel. (Nu caf~ Oud Wiel).
"Den Hert" - 1493 - hoek Kerkstraat-Dorp (nu F. De Bncker).
"De Croone" - 1 779 - op het Dorp.
HDe Lelle" - 1390 - hoek Steenweg - Bruulstrn.8t. (Nu: Van den
3ruellc-V~n Himbeeck).
!lEet Schaak" - 1485 - Uithangbord was schaakbord (nu: gemeentehui s ) •
"Do Zlv'cwn!! - 1458 - \-,as eveneens brouworij. De stij ds W8.S "Zwl'tan I!
sen typische naam voor dergelijk bedrijf. Hoek Achterstraat Dorp (nu: Dr. Goossens).
il1~:; .Sleutel ll - 14G6 - O[J het Dorp.
""LJ1l. H:::.an" - 1734 - in Ede. Op het ulthan;.rbord stond een h8pn.
:l"L'en ;'18irla[~n rr - 1779 - in Ede. (Het uythangbert verbeeld BE:nen
)ot. flessche roomer ende glas).
1;)2n Kloet!1 - 1779 - op den Bruul
n~Ie t Vossenhol" -' 1779 op den :Druul.
"D3 Dry Lindeken s" - 1 779 - in il:ken t.
;\1' s~J.'1nninben verdwenen. de "e stamine t" deed haar in trede.
1'1 li3t bet;in vnn onze eeuw was er geen straat zonder ! >laar \o/i8
ke;1t ze nog 't
de hulp van vele Haaltenaren willen wij toch nog een otukje
geschiedenis en folklore redden. Wij zoe~en de naam en/of biJn~am.
liggln~ en eventueel interessante gegevens van herbergen tot v~dr
08~

HO.II.
Wij hopon regelmatig in dit tijdschrift een wijk of stra~t te behclndelen met "hun" starilinees !
Set zal natuurlijk moeilijk zijn ulle eons bestaande caf~s te 10Jc~liseren. Graag doen wij een beroep op de lezer om bepaalde hiaten weg te werken en deze studie juister ~n vollediger te maken.
I~ dit nummer behandelen wij den Druul of den Briel (geen Bril !)
Wist U, dat o~streeks 192~ twaalf herbergen het schuimende gerstennet tapten om te voldoen aan ~~n v.d. werken van barmhartigheid ?
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Do~traat
r'

...

Sneppenstrao.t.je

1. Krolle Jef (Van Cauwenbergh) nu H. IIeyilians
2. Sjalen Muylaerts' Jef (De Brouwer) nu firma De Brouwer

3. Mong Kesj,o ook beenhouwerij (Eeckhout) nu G: Eeckhout.
4. Natens WarKen (Van Laethem) nu J. Van Impe-Goossens.

5. Lij Celestinneken (De Bronwer) nu Café De \~a.lpu t , Wed. De Brouwer.
6. Fong den Braar (De Brouwer) nu Caf~ JordRches, A. Van C~uwenbergh.
7. In den Ester (Iliano), eveneens specerijwinkel. .
__
(nu Firma J. BAEL)
8. Bij Delkes (Van lmpe) nu RRes-De Smet.
~. ln de Kloet, eveneens bakkerij en specerijwinkel (Ruyssinck),
nu drukkerij Godewein en Wed. Van Boeck.
10. Bij Koben (Megànck), nu Wed. Van den Steen.
11. Dikke Sooi (Van der Stockt) nu J. Christien.
12. Bij Kapet (Versnick). nu familie Molin.
Omstreeks 1910 WRren er in de Bruulstraat nog twee gekende herberG:3l'1 ~ "In 't Xantientjen", afgeschaft in 1910 en "In den AmeriJ{A.en"
efgebrRnd in 1910, ligginf ons onbekend.
B~ONlmN

Toponymie van Haaltert. J.d.B.
G8sch. Haaltert À.v.d.B.
Oude D-VL. llerbergnamen. N.K. en Mededelingen.
H.
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LOOSE

STEPHANUS MODESTUS GLORIEUX COADJUTOR EN STICHTER TE HELDERGEM
=========

========

=======~

=========

-------- -- =========

Op 27 december 1855 b~noiornde r'Îonseigneur Gelebecqu8,
bisschop v~n Gent, E.H. Glorieux tot coadjutor van pastoor Je
Ma8yer te H81dergem, die reeds geruime tijd ziek was. Er moest
juist C8n nieuw2 k~rk en aan nieuwe pastorij g~bouwd worden.
Dit bracht veel geloop bij en de zaken moesten VHn nabij gevolgd
kunnen worden. Dat was precies iets in de aard van M. Clorisux.
Hij mocht zich ondertussen ook bezig houden met het kloosterke
ven de oude pastoor van HoeimiSSen van Kerkskan. Hij h8d recht
op een salaris~ kost en inwoninq, maar als hij de armoede van de
postulanten zag, weigerde hij een salaris en betaalde zelf zijn
taf~l an in~oning. Hun algemsno ontwikkeling liet veel te wensen over. Vader Glori~ux wou er het zijne toe bijd~agen door
lessen te gt:?V8n. Er was een groot verschil in ouderdom. Daaronl
wou hij de jcngsten onder hen opleiden voor het onderwijs van
de arme kinderen. De ouderen bestemde hij voor sociaal dienstbetoon 3n ziekenverzorging. Na zo een jaar lang te hebben gew2rkt
8n gebeden, kwam Mgr. Dsleb~cque op 5 augustus 1856 de postulanten inkleden. Katrien Matthijs, Zuster Maria Agnes, werd de eerste overste.
Onder het impuls van E.H. Glorieux werd te Heldergem
(?On St. Vincentius g<mootschap opgericht. IHj maakte d881 ui t van
het bestuur en wist de leden te overhalen, dat ze alles in h~t
werk moesten stallen om de slavernij van ~e publieke verpachting
d8r armen af te schaffen. Dat voorstel lukte omdat de Zusters van
[iC Onbevlekte Ontvangenis bereid war8n vijf ourj2 mannF.:n en vijf
oude vrouwen op te nemen en te verzorgen. Zuster Agnes vroeg als
ondt~rhoudsgeld 10 centiemen iJer persoon en per dag. ['le vennootscha~ beschikte maar over 250 fr. en had 103 fr.
te k~rt. Ze verkochten een partijtje vlas om het tekort bij te leggen. E.rl. Glorieux was gelukkig en dankte God dat de verpachting niet gebeurd
was en dat 10 ar~en verzorging en onderdak hadden.
Om in zijn onderhoud te voorzien vroeg en bekwam hij de
toelating om te Helueryem een pensions8t te openen. Op 17 december 1856 knopt E.H. Glorieux met de erfenis van zijn overleden
ouders de "Duce Smidse" op waarvoor hij 3 600 fr. betaalde voor
huJ.s, stal en lan:!. Hij veranderde smis en huis in bruikb,=ll'rJ klaslokalen en opende er ean avondschool. De kostschool was zeer primiti8f en de leerlingen moesten ondergoed en eten voor vijf riagcn
van huis meebrengen. De meid Colette zorgde voor do afwas en mAakt~ 's middags of 's avonds soep of pap en aardappelen m2t grnsnton klaAr. Om de week moesten ze om beurt de tafel dekken en afruimen. De lL!erlingen sliepen op de zolder onder het dak en hun
c~116n waren met latten beslagen 8n bespannen met zakkBn stof en
voor het uitzicht met krantenpapier beplakt. Oe voorkant van de
celIon was met een gordijn afgesloten. Maar wel werd er door E.H.
Glorieux nauwkeurig toegezien op de zinuelijkheid. De kostschool
h3d een goede naam en ucht ~aanden 18ter waren er reeds 39 leerlingen waarvan 34 internen die er Frans en Latijn stude8rden.

-

~l

-

Op het pensionaat waren geen minderjarige externen van Heldergem~
want E.H. Glorieux wilde de gemeenteschool p die goed was, geen
concurrentie a3ndo~n.
8ernard Anthonis, een begaafde 18srlinq van de avondschool bracht het bij E.H. Glorieux tot onderwijzer. Hij bezorgde hem zelf 88n post van hulpleraar in ~inove. Dij gebrek aan
leerlingen werd hij ontslagen en kwam terug bij E.H. Glorieux.
Z8 verdecld8n dB leerlingen 8n gaven allebei les. Do~r n~ijv8r
gedreven wou hij ook Gen pensionaat openen 9 maar het ik is 0nthonis slecht verlopen. Zijn zuster bedierf verscheidene jongens an
d8 school moest gesloten worden. Uit wraak z~nd B. Anthonis een
klachtonbrief over E.H. Glurieux naar het bisrlom. Hij beschuldigde hem van onderkruiperij en broodrccf. Hij ondertekende een
brief met vier valse handtekeninJ~n z~lfs van een overledene.
De bis s c hop gin IJ 0 P ij e rr; 2 de rj eli n 9 e n in en zon dE. H•
Glorieux naar het Instituut St. Jan de Deo te Gent (verblijf vo~r
~ostraftB 8riestGrs). Na enkele jagen deed E.H. Glnrieux zijn bekla~ bij Donatus Cooreman, secrBtaris van het St. Vincentius genootschap tE Helderysm. Deze riep de leden van de kerkraad, het
gem8snte- en armbestuur bijeen en vroeg of er iemand iets aan te
nDrk~n had op E.H. Glori8ux. Niemand wist iets ten nedele tG zeggen. Dan zullen wij een ~etitie opstellen V80r Mgr.
riep Donatus Cooreman en haar allEmaal ondertekenen. Allen tekenden, ~ok ris
personon wi8r valse handtekening voorkwam op de klacht van B. Anthonis. D. Cooreman en burgemeester De Swaef hebben die brief near
h~t bisdom gebracht bij Mgr. Bracq. D. [ooreman voerde het woord
en wees Mgr.
up de valse handtekeningen op de brief V8n B. Anthonis. Oe volgende day schreef Mgr. een brief Dan E.H. Glorieux dut
hij terug naar Heldergem mocht gaan.
Intussen was B. Anth. hulpleraar geworden in Ternat,
waar hij later voor zedenfeiten het land moest vorlaten. E.H. Glorioux ging de last der jaren steeds sterker gevoelen. De ontstckin g a a n zij n ben e n ver erg e r dep zij n zw a ar 1 i j v i g h eü cl b 8 zo rgd (2 hiJ r!!
steeds meer moeilijkheden en bovendien kreeg hij ernstig lest van
Q~brek aan ad~m. Toen Mgr. dit vernam riep hij hEm naar Gent om
in de St. -fUchielskerk mislezer te woruen. Hij vDrkoos de bui ten
en vroeg de kleine v3cante pastorij van Smetlede aan. Op St. JozGfsdag 1866 las E.H. Glori8ux te Heldergem zijn laatste H. Mis.
nnmidd811ijk na de mis begaf hij zich nuchter met zijn meid te
voot naar zijn nieuwe parochie Smetlede. Als bedevaarders baden
hij en lijn dienstmeid hardop roz8nhoedjes onderweg. Een inwoner
vnn Haldergem volgde op enkele passen mat een heel klein karretje
waarop de sch8mele verhuis van de pastoor en zijn meid verpakt
stond. De r~is duurde drie lange ur8n.
Modestus Stephanus Glorieux werd geboren tG St.oenijs
(V.VL.) op 3 mei 1802 en overleed te Smetlede op 25 November 1972.
El 1-< 0 i'J f~ Eï'J

Hij was een vader der armen - J. Lammertso-LZ
Glorieux - E.H. Etienne
Vader Gloriaux onze Stichter - Br. Emmanuel.
R. OE TROYER
==================;==========
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VERKLARING VAN DE NAAM TERHEYEN OF TREEEN
mmmmmmmmrnm mmm mm mmmm fî.rTlmdlmmmrn mm mmmmmm

nEEL Ir
mmmm mm

door Amandine TEMMER~AN
mmmm mmmmmmmm mmrnmmmmmm

DE naam Hey, Heyde. H8yken of afgeleiden komt veelvuldig voor bij do vroegere grens van Haaltert, Erembodegem, Denderhout2m. Wij vinden het bij de oude plaatsnamen van Erembodegem
en Aalst in de eerder yeno~mde studie van Frans De Potter en Jan
8rouckaert.
Terheyden - H2istrate - De stede ter Heiden
Hey - Heyenbroek.

15UO

1 560

Hij Alb~rt Van den 8ruelle in z~Jn "Geschiedenis van
Haaltert 10 deel 1975 - die zij~ gegevens ontleent aan E.H. De
Brouwer. onderlegd heemkunig2 afkomstig van Haaltert - vinden wij
1443
1457

1 6CJO
1 635
1635

1696

1743
1 5E1

0

"leen int zijkEn"
"tgoed ter heiden"
"Op de banc nocrt de cruysk6ns. zuyt het goet
thof ter heydcn I!
"oost de kerweqh, commende van thof ter heyden"
" •.• op de cruyscautere. noort dB heerbane van
Li ede k e r k e. 0 ast t go e t v 2 n th IJ f ter h e y den, "
genaamde heirbaan zou overeenstemmen met de
alg8meen als Platteweg gekende weg van Zwartheer over kruispunt ZevenwBgen na~r Mussenzale
(PopulieH)nweg) •
D.L.Vrouw Ter Heiden. naam waarrnder D.L.Vrouw
van Bijstand vereerd wnrrlt in de kerkhofkepel
van Haaltert En waar eertijds een klein kapelletje stond "genaempt Onse Lieve Vrouwe ter Heyden" (schepenboek).
(Oatum op hui~ige kapel voorkomend: 1703).
"lants ••• noort d8 eerste strecke. west goet ter
heyden.
"ter heyden op den berch met ter walle en C3m8re
daarop staende" (aandacht ! Hier komen we op
te ru ~J) •

Plaatsnamen hadden in het verleden steeds hun oorsprong
in uitzicht, samenst.elling. hosdanigheid. verhevenheid of bestemming van dB grond of de plaats. Ze werden met zin voor grote nauwkeurigheid gegev8n. Er valt dus niet aan te twijfelen dat dit ook
hier gebeurde. De plaatsnaam duidt op e8n landschapstype waar heide voorkomt. G~zi8n de vDchtig8 gesteldheid van de bodem - eerder
drassig nabij de molen of 80ntebeek en de vruchtbaarheid der omliggendehoger gelegen velden, lijkt ons dit nu eerder ~nwaarschijnlijk.
Heide verwachten we 0p droge. schrale zandgronden. Met heide zonder
meer bedoelt men meestal struikheide. Het duidt echter cok op oen

-

11

landschapstype dat overwegend bestaat of bepaald wordt door enige
soorten van heide-families ~ bij ons struikheide en dopheide.
Oo~r heide of eede wordt ook laag struikhout bedoeld, w8t hier in
ieder geval voorkwam naast dan ongetwijfeld de _dopheide die voorkomt op vochtige gronden in tegenstelling met struikheide.
Oe heide is in bijna alle gevallen te beschouwen als een
oud cultuurlandschap, reeds in voorhistorische tijd ontstaan door
h~t rooien van bos, gevolgd door weiden van schapen en steken van
plaggen (Winkier Prins). Weg~ns het turfsteken is dit lS8tste hier
ln ieder geval gebeurd. Niet voor niets immers heten ze in Denderhoutem "turfboeren". Ook in Haaltert. Kerksken, Erembodegem. Welie,
werd or eertijds turf gestoken langsheen de Molen of Bontebeek,
waardoor de vochtigheid nog zou toegenomen zijn.
HET HOF OF GOED
mmrll Inmm mm itlfnmm

TER HEYEDEN
mmm mmmmrnmrn

Herhaalde malen aangehaald. zou volgens E.H. De Rrouwer.
do grootste hoeve van Haaltert geweest zijn. Oe landerijen van rio ZE h03ve omvatten 132 dagwand gBleg~n te Haaltert. Denderhoutem en
Erembodegem. Volgens een oude koopakte bezat ze ook groncen in 00
gDme~nten K~rksken,
Aaigem en Mere. De hoeve zou gesloopt zijn bGgin vorige eeuw. Waarschijnlijk ontleende ze haar naam oan de reeds
best~dnde plaatsnaam, woar een groot deel van haar eigendomrnen gelegen waren en waar ze een landschappelijk geheel m88 vormde.
Minder waarschijnlijk, maar mogelijk 9 werd oe wijk Torheyen naar
de hoeve genuemd. In dit geval omdat de voornaamste weg waarlangs
men uil het omliggende de hoeve het best kon bereiken - de Nienestrata (1431) of Nienofsche strata (1571-1572) - er doorhe~n liep.
De uude spreekwijze wa2rbij men ter gebruikte voor een aanwijzinn
kan iets dergelijks laten vermoeden maar zou in het eerste geval
op hetzelfde neerkomen.
bv.

op de plaats
op de heide
hof op de heide
naar de school
naar de kerk
naar de heide
in Erembodegem op de heide
1,ï Ersmbodegem op de heichm

-

ter
ter
hof
tar
ter
ter

-

plaatse
heide of terhey~
ter heyde
schole
kerke
heyde of ter heye
ter heyde of ter heyo
ter heyden of terheycn.

H08 h8t komt dat je toponymisch b8waarde wijknnam Terhcy~n n8ersla8t
op dE' wijk Terjoden wanneer het HJf ter Heyden nu, 31s da rl2stijds
gro~tst8 hoevo van Haaltert wordt beschouwd, ligt niet zo voor d8
hand tenzij wij bovenstaande mogen vBronJerstellen. Maar indien Je
hoevo kaderde in het landschapstype, waarnaar ze ~eno2md werd~ mocht
dit landsch~p zich ongetwijfeld ook Noordwaarts uitstrckk8n over do
wijk die analoog met haar, hieraan zijn naam dankte. Zeker was dit
voor de oude kern van Terjoden het geval. in d8 omgeving van Terjo~en, Dries vooral bij de Bontebeek.
(vervolgt).
mmmmrnmmmmmmmmmmmm
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RUZIE TUSSEN DENDEHHOUTEn EN
IOEGEM

OM EEN PASTOOR

x x x x x x x x x x x x x x x

I 1-, hun H ü e s c h i e ei 2 nis van d t= G2 me 8 n t l! n 11 q P ven 0 e P Q t ter e n ::3 rot:; ,::: :<3 c .r t
88n lijst van de pastoors van Denderhoutem.
Jan-Frans Schoonheyt werd pastoor van Denderhoutem in 1822 volg2ns
deze lijst. Hij kwam van Idegem, wa~r hij sedert 1808 het h8r~GrS
<Jil b t
ha c.J Wél a r 'J e n 0 men.
iHijkbaar Jradg geziene figuur in Idegern, zaÇl m~n hem daar m,-,t tc:0enzin vertrakken en rees er verzet op vanwege de bevolking.
V2 r zet, C] d +: zie h i n ei a den gin CJ 0 mzet. t 8 n ~ t 02 n ei e D8 n der hou t 2,'-' r, arc n
hun nieuwe ~astoor in Ideqem kwamen afhDlen. Er werd gevochton met
jid van Idoqem en "het achterdeel werd qeattakeerd". m0ar 8nJor
leidinç, van De l.lJinter. Wijnant en Canqee b~haaldt;n die van D8nc1,'!T'houtem toch ~a oVbrwinning en brachten ze de pastoor mBe.
Alfons na Sm8t, Coekent Ksrksken, herinnort zich noq gedeelten ven
een li~dje, d2t ~e gebeurtenissen verhaalt. Het gaat aldus:
1

't

~j El sin

h 8 t j El n r v El n ach t tie n ho n rl er rJ
éénentwinti9, de derde d8'-J
ciE·r maand decemb8r , elk was verwonderd
van wat men hoorde en zag
elk riep mdt zinnen : we q2an beginnen
on klonk t8n allell k8nt den stem
Vandaag"komt onze pastoor binn8n
wij trekken op naar Idegem
"=:Il

Ir
.0

••••••••

0

••••

"'

••••

met knuppels 9 stokken~ hamers Eon blokk,,"n
met st~nen9 sto~len. omschaal en marteel
k!J.J8Iilen ze op ons afgetrokken
,C' n Z \:] a t t::1 k 8 e r den 't i j c h t 8 r ei e el

III
Cuurag~

of

fTHJ8t

in

filet

Cange~

vriend en u verd8fendeer~
ik hi(~r op 't slal,Jveld blijven
[JéHade en moed beladen
die riep hen:

"Stort geen bloL-'ri"
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0

0

••••••

Oe Winter, Wijnant an C2nqse
en Hautem brAcht de p3stoor mee.
LIJST OER PASTOORS VAN DENDERHOUTEM VOLGENS DE POTTER EN OROlCKAERT
J8cob van der Smessen
Cornelis Jaeyens
Michiel van den Haute
Jan van den Eynd2
JO'lS Ghys
Pleter Denies
Andri8s ::Joc:ne
Jan FrAns Sche~ens
Augustijn-Laurens Hosselaer
Gillis van der Stockt
Cornelis van rier Borght
Frans Fransman

1526

1 588
1 61 7
1676
1 G77
1 722
1774
1798
1 801
1 801

1803
18CJ8
182:?

Emmanu~l-Jozef M08US

Jan Frans SChoonheyt
t~lestijn OB Clercq
0icter-J'3n 80el
/( 2T 81 -La dewi j k van Germ eer sc h
Pieter-Felix de Graev8
[l r, ril i !:: n deR y c k e
lJJ i 11 e m van se Put t

1 i324
1829

1 847
1876
1 8 E,2
18B6

e

Uit rie lijst der pastoors van Idegem volgens De Potter ün
Jan-Frans Schoonheyt

Uroeck2~rt.

1808-1822

I'~ 8 t CCl n c.:J e 8, di 8 i n het 1 i (2 j j e wor d t 9 ~Hl 0 e rn d , wor d t ;:-J l d 0 F l;j 2 t:: n
lid van de famille Lercangee. We manen te mogen zeggen. dat het
Cornolis Lercanqee is geweest 9 geboren in 177S eil gehlJUJG 'liet !\ntoinatto Schollaert. Hij was herbergier op het ~orp te Oendarhoutam.
Vanwege Ge htHn archivaris von h(~t bisdom, Ge::nt ontvinqen wij volq2nd~ Q2gevuns over pastoor Schoonheyt.

lIJé)n~ Frans Schoonheyt. geboren op 14 f8brUéui 1765 (plaots niet
V8rrl181d), :JTiester gewijd in 1795, ",'en 2erst8 benoellinq all 12 mei
1795 (f-llaats ook niet vermeld). pastoor te Ir-;egonJ en te SlT12t:.:rebbo
~Jp 19 maart 1806, pastoor te Dencl,3rhoutem op 9 novellIber 1 E~21
en
Hr overleden op 18 november 1824.

NOTA :

~i8

kan rle tekst van het liedjo vervollerligen ?
i\.

LIEVENS

**********************************************************HH******
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