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HEEMKUNDIGE KRING NR. 3
****************************** ** *

MEDEDELI~GEN

VAn m~ REDAKTIE
** ********* ***~~
- Na de vakantie plannen wij een

~eleid bezoek aan het 2ijksarchief te Gent. Gefnteresseerden wezen er vlu~ bij !
Aan tel deelnemers beperkt (20).
!.1J:.-. .,J/~~-, ~ L.~ .
Bezoekdag: zaterdag. t~.!.14
V~~~~

-

~~E~~~~~~ ~~~ ~~ :~E~~~~~~E~!
Ra de eerste o~roep voor vakmensen hebben wij reeds
- schrijnwerker
- stukadoor
- dakbewerker
:'i!.AH

-

BLIJVEÁi!

DE; imTSERS 11?

~~~~~:eE~r.!~1~~

Oude doods~rentjes (die W1J met dank aanvaarden) worden door
de UK bijgehouden en gerangschikt. Ze mo~en steedsgeraadplee~~
wordoll bij Jan Geas.
Onlangs werd ons een merkwaardig prentje bezorgd met volgende
tekst i***************************************************
**
*
~
"Bid voor de zielen van Virginie, :ilarie -J,oanna *t
# en Amelie VAN DAMME,
:
~
dochters van Joannes-Baptista en van
=
~
Theresia VAN DEN STEEN
!.
~
alle drij geboren te Haeltert en aldaar over- ~
~
leden,
~
:
Virginie den 7 Dece~ber 1889 in den ouderdom
:
* van L'L3 Jaren,
.
*
:
Marie-Joanna den 14 December 1889 in den ou~*
*
d erdon
65
.
*
van
Jaren,
:
Amelie den 21 Dece~ber 1889, in den ouderdom
:
:
van 71 jaren"
~

**

*

*****************************************************

- Bij de be~indiging van de schilderwerken in de kerk, graag ee~
proficiat aan de Hr Deken en de Kerkfabriek.
Een pluim voor firmu H. Van Impe mot het prachtige resultaat.

LIDMAATSCHAP HEENKRING HAALTERT
GEWOON LID: 100 FR.
STEUNEND LID MINIM.300 FR.
REK. HK. HAALTERT
439-5083061-63

WIJKNAAM TERJODEN (VERVOLG)

})[,."Y het hof s18cl1t3 be~in vori::se eeuw zour;esloopt ::.ij n. '!listé"~
",r",ion,:mè:en van de '.-Jij j,: en Eilanc, en Ande rer'. broek van zi j n b8 S t,lan
&f van ouders. grootouders of o11dere buren: nabij de Molenbeek,
;rd~sgGbied Haaltert-Ered~odegem uet aan de andere oever DenderhC'ut~;m ..
Verèchillende malen vond~jn echter overblijfselen. die ~en dE
;3 tSYl en
gotui gen zou 1{un:1cm no el:!E:nl ,\va".rdoor de j ui s te Dl [1 [l t 8 teru:~~ekenà word.

j3ren vóór da oorlog 1940-1945 werd door de toenmali~e
en zonen. herhaalde Galen sTate,
bij het vellen, omwRaie~ of
ti1'l21tjn·.'an bOf:'!r:::n. Tijdens de oorlog. volgens de enon in 194C,
v~l~drs ~nderen in 19L1, wü~dcn tijdens Gsn grote stor~ vele bo··',nl ~Jitgç:r'ukt~
oo}- verschillende cA.nadp,bo,nen op bedoeld eL:endo,;'.
:,lc-,'l:ij hFE1Em fund,;rin;-e:'1 bloot van 40 cm of meer di.!..:. Vol;2'rJrL:3 J'~.
h(;;~::::h:rljvin'; v:.m dG nu n'); leve!1.de zaon. de heer Achiel D0.;:;nuyt,
l~Rn sen ze vergelijken oat de stenen waar0se oude kerken eertij ~
\'c~':-len ~(;·bomld. 20,,13 gebruikt voor het ou'~ste :sedcAl tû van dr.) '/,,1':'
cc; Oonderhou tem. ook te Haal t0Ht ge btuikt en voor de Sin t - :,!é:;r tÜ'.1.;;:
):~r]-:: te:: i\.alst. Dit is witte hé.:rdsteen 9 voLJ:8ns Frans De Fotté:r OL
,;,"" BrOeC~{E:ert C;eschicdenis VB.n de ~;erneentsn O.VL.) tGr ?l",'lt"c'
?,~(;olve::1. :~en vond er onder meer in Oosterzele, Vlie!'zele or. 'Ji'.-·
vcordr. Deze stenen waren semetseld in koornemeelmortel, eertijes
~G~ru~kte bouwsp8cie en ma~kten deel uit van zware funderingen.
n~ 8l[enaars hr~chten er ~en paar mee naRr hun nabij~e10~Gn hoc- ,
VCo
l':sttert.Ljd r~akten die echter verloren. ;";en l"oefde n'luw"lijk;.~
:~li~ CL' eh 80 te; gra ven om erop te s to ten.
:~r:C i.Crde:l ook blauv/8 sch&lies i~evonden vrom dak~,eöelçkin;-;, u.ite:;~"[)brr~
slschts
étukken. Meerdere mensen uit hot omlieqende waren a; en
, . . .
toa nlerv~n getulge.

1)

~eeds

sl~2n~nr, de heer Edmond Dn~huyt
~WRre. wit;rauwe stenen ~evon~en,

,-~ ',-~'

D;,; hocr ,'lareel Van Cauwenber~h. buirlige eisna:c,r ve.n het -~'8Gf';~
]Juitserde perceel. ontdekte bij het clanten VqC h0gen 12j1J j~?r
·';c:~J,?den, :;rottJ rode ba-'~st8nen van i1ee.r sch"itting JO bij 12 cm.
;,1~cdd8r 'flan ,JE! zlj!<:anten dA.i1 2.an bOVC1- en onder1,:cnt. D~1idcliil
.,:ct do l':.and f;GVOrW]o sten811 elst da voeton cretrn.pte iolodJer) ~ in
vorrlt'l1j'Gdroo;Sd en d.'Hl.r!v. ,:3b"l.klqo~1). eveneens :i18t dG he:rkenb:.r0
~:,ro~'~~rreligG, koornc;lJl8Gl:r:ortel 0e;-d(3ts~ld. rIij. daCHt 'Y~J ~lmc18Y'i[l ~3!l
' · ' . l , ) n III t G8KoiiiEm ,'"l-:: volg,ms hem n.a:a 1 :rl c1lk WJ.r0n. 1ü }:-JrnLl S
'csttÜcl v:~n de i!,ct1.n~:t:mis van Aehiel D;'J~huyt r·inp' hi j echter tvJijfalEn en ceend3~dat 68t ook wel een voe~pad k~n ~ewe~Et zijn. ~r
blijft no~ ci~n mogelijkheid: kan dit he~ ?8welf"zijn of V~r~G0na8
:~c-c:E;lf \·![larvç~n r,.V.D.JJruell(j spreé):·:t in zijn "G.;::sehiedanis vox. :>,:.:-'.'
t:;rt l1 ? Ji.j had het in verbai1d d':larmee over rode bakstGnoOl.
·"~'.)Uii./8n CauvfGnbergh een waterput w-O~l latoD delvGn OP bedoeld stuk,
];:)cT'~L hij van de heer Desir~,"iacs3chal]~ '",i t. de Anderenbro8]: d~~',
5:','1, (!nnodt~~ v!e.s d8.~r er een ~~',lt bestond op ZOH<1,t 41'1 van de'_'ee'!ç.
;J)

Jaar eerstgenoewdG dacht dat het lln~ zooken zou worjen naar een zs
ouds put liet wRRrachijnlijk troebel wRter, ~in~ hij er niet op in.
J) i'levroml DL; ,3aGdoloer Ga hrie11 e wee t te verteIl en nat voL,en s
haar vader. ie haer Edurrd De Saedeleer, de bl~uw0 uit~es16ien
nrduLlcn tred(:on Vé:.ll de keldertr8.p i!1 hun hoevG afk'Jr!1stlg waren van
beJoeld hor dat daar vrce;cr stond. dat schotelhuis wes voor de
helft met grote lOltegels bevloerd zoals in oude ~erken ; zo zou~en dez81fde herkomst geha~ hebben &18 de keldertra?
Tot daar w~t wo stsnen iotulgen Ult hot v3rleden noemden.
Vermelden we nog dat de brpde veldweg (k0rrespoor) links vooraan in
d8 DiepE,us;; (komend3 van Denderi1outem) tot "tan het kruis~)unt I1Zc:vell 'Jê,:,en" staeds "Dreaf" wordt ~enoemd, h08Hel nienan::: zich herinnert d~ar een bezoming met bomen te hebben gawate~. ~r wordt be1r:eerè- c'::èt daze W8
'JOi.t. een clr..:;ef W'.'S !laPT ~1et "HOI Ter Heyden".
Op de k::-lart van F'errélris 48 (V6) (':a.binetsk,:;'llrt der Oostenri<ïi',.s'3
l'Iederl:lnclel1 - .Aalst (0"1) (J) reducti';.' Vé:;n L8t ori:~in8é;1. vindèD He
in:1arrJ'1."'1cl :um b0ide j(ante.D V?D dei.Je(, Of) e.pnduic1in:' voor bomon.
Op aanwijzing vs.n eh, heGr Paul Ttji'li!;er:~1O.n~ h2stuur'slid Hce:[ilcrin:~
}:':Hl.ltcrt, troff:2.n W<2 Cl onze sl)Gurtocht i~ net. oud ho,s;Jit:l':Jl te
A81st, ~ct de hand getekend en ~8schilderd op lijnwd~d. d0 :
i
C

Caerto Van den lando v~n Aelst Refor~Gert door ~ee8ter Jacque~ Zoor8nl""dt lc'nL~tn,:d. dr 8~; cl;; :~chilc.:e:i:' t()ü J'f:'.éH3 _
1612.
_
Soo F8sien
co
i~., hl
de resolutien V~n (i'edele h9üren JedeDutoerde der twa8 steden en
de lande Van ~e18t bij dan ond8rS~hrG~cn en g03wooran landtmeter in
den r~ede Van Vlaanderen c8s~~il18ert. ~innen Gendt residerende !~u
~Opleert, dn de COnfOrG0 iemaakt nner d'ori~ineele Caerte beruste;do In d'2rchiv83 Van de Voorseyde heeren ~e~eputeerde ten j~ere
~'78/, 't oorCOnd011.
(Z~t . .J. Lc)cler)
0.1; deze ka:lrt zijn nfll3.st ClS bijzonderste :JPtenr<agc=m. de best,'3.and8
wegen, de bcbossint~n. sldchts d8 voorna~~sta gebouwen uit die tijd
aangeduid: de korken ~ls V~sth ori~ntati8punten. n~Rst enkele zsldZQ~e kast0len, slechts ~o~ de VOOrna&8ste hoeven.
Op de pInats w~ar E.H.J. bE Brouwer en Alhert Van Den Brualle(t)
het "}Îof Tu' I1eydfm" in hun respectievelijke studies b€treff:'n'lc;
I-IA.8ltert situcerden, f'reci.,jG d::.E'.r H"lé!.r ovcrlevsrL1!:; en v0!1dstc.;:n
door onszelf na~Gtrokk~n, hadden ~e8n~ew6zen, vonden we inderdp1d
een recbthoekLc; 6ebol1w9 G![]rin~d l;tet wA.tor, f'·Qn'"eduic1. ZC'nchJr eni<:e
t'vlij fel llet "I1of T8r Heyder.!I.
De ?l:J.rkt'vl::;; - sm,",llc veld\rlbg8l rocht te:!enover de .i:,Tinovestra'1t wc..P"r
dGze na,'ll' Jondurhoute:n zv:en\:ee0 - (;êl1 11'},1(38 ~!ocht vcrnt. st:lé',t g'Ute~end tot vl~tbij de h0ev8. f3h2lve het korte stukje dat vqnaf de
Ninovestraat Qllnsluiting loeft wet - de vol;ens plQ~tsna~mkunde Ir IT 0 fT,::;: r
~r e v J "3 n CT C e f" ]r G lil t cl G Tl i a.iJ e \iJ e v. no ", 11 iet 0') (1 e Z '" k e P. r t voo r .
Ai~ ~9 ~nde~c kRnt v~n dEl hoeve loort~een~w6~ na~~t de cillwalling
V,'l!1 hst hOi' tot blj dE'; teGk. Dp.ar de l:R.~:rt veel minder gSI:1..~t,'JilleGrd
J.s dan dG hui.digo k,>:arten en men in die tij ei niet over clc rliclclolen
t:escllikte \.,rcarovor ;:rten nu :Jo8chikt, is het nl::.::t rnct z6;rerheirJ 1Üt
te ma~en wslke weg dit juist lS : EilendstrRat (verlen~~J v~n do
K'1,J)(~110stra[,t) of de "::lof Ter E'c1ydendreci'll.
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1'
t~'
t u.lG
J'
1
'
t 'l.n~.,-1 "'i3Ul~J,;ce ft v:.::n '1"/'
.c;i:; verl!G 1 l"L\:ln;"
me.,t "0'::: :j-c.P,_l~[~;{r
c..e
'~08S
·:"UL,;
cp' het terr~it, Eerzien in 1834~ :J(:men \le te rr;oJ:çen verono.cI'stel18n

1qt het de Eilandstraut is. De londegracht zou

~Bn mogelijk eon OVGrzijn van de vroegere o~wallin2 en inderdaal Gen schei~ing
vormen tussen w23 en hoeve zoals dit cp de oude kaart voorkornt~
tanzij er eertijds oen anders we~ beston0 vlakbij de Rondegracht.
;\!o.; niet zo l.',n; ];elede'1 bestanel sr na,:; e';;l1 dergelijk :':ort \lJe,~el tj e
d.:: t l1i8r8_-~) zou }{UTI!len l~i?i~j :~'31J. 9 \:):!:": ;'ilc~~:elij \: e-)n OVert,llj .fsel vall \4n,2.
Het b~vond zich tegenover de h00ve Da~huyt9 naast de Honde~racht,
dit dq.8.r in ::':i:,~ila.ndbeel\, uj.tuonrl.é:8.
i'lEn kon v~m dasTuit OVGr een
vlondE";rtj 8 o.lJ E:.nC:0re o0ver DOl!.dsrhou tem -,\rhteren broek bdreiken. Sit
zou nog beter ~8t de oude ka~rt in overeonstemming te brengen zljn.
blijf~El

:~i.2·8nA.!lrS

vUl dc: hoe (jijjl~ekend
. B0118dictus V3.n Jen :::yuc:.e - 00lr. 'lP.tl T:!en H,mde geschrGveYl - 1·~8pel.:'un,
~) (; ~~- 'j en a. ,; G c1 ;;; ..:: n 11 e t z 1 j f! () u ct e r 2 ;1 8 t h () .f t è!l .12 I' e 1 7 3 3 (J. De BI' Cl 11\., sr)
~. :?ict,èr Van D8D Hende - ylstoor'r""u1 dc~:11 t,8J't- ].::omt p.ls Hi'J8.rochilen!1
:"(;E>~ s vrc e :'?:e r voor in:'" s ch~l~' 8Y1 bo el:on V'~ n ~L~ll tsrt tc:;n jare 1 51 81525 - 1537 - 1543 (J. DG Brouwer). ~~arschijnlij~ w~ren de Van

Don

Hond8'~

ir~ns

toen reeds eiC8n~3r8 ?an de hoeve.
Van Den ~end8 was hoo~~aljuw v~n het Land van talst ten jAre

1753.
-

J~n-ruptist

,:>ll'Heè.de

\an Dun Hencte w~s archivaris te Aalst in 1873 ~3t eeD
5 OOG ''':;V.::'clell (d8 P otter en l~roGck'l8rL9 JtaiJ l~alst).

\-.'.1.n

~.\n~;etv:ijfel(;

·1r;!.~I'0n beidt,; 11.ntstel1 venumt l'13t dG Vn.n Den TI en rl. iJ 'r: v8n
~rel'"' 11c~/Llenff? :T!oi-;elijl,,~ Zt;lfs· ei~;\3na:~r8. Dit . . .tl1e,~ wi.~s~~ OJ
(8 :1iet ,~8rLL.8 plé'..A.ts dL; de fe.nilie innal;1 in de:TIPJ-ltsch&T)Dij VE'.(i
tc~n" niet ~lleGn ter plaats8 maar ooI: in d~ stad 1a12t. Er basto~~

l~rJt

li:l~)_L

~ .. LllCrs 8en sti;l'l,';) wlsc~el',Ié)rl;:Lng t,l';.S':UD de str;d en Vl":-G he best - La!~r
;;l.1i t8r~ - 1\U:P1C~l nou:nen. SR..::en. VOi',:lC~8n ~~e. C0~,:Jr8nt •.:r dé1T. beden!! [l.en

I..J~.ndG

\Fan

~\Gl~t".

";e '!l.'men te

ve"i)n(J,-'rstell\;l~, :l(-,t "'vI,:) voljoG~de kOl. . rlen g0.ntonG:,
spreKon over "Tryell - TreijOn - Terhey:m 11 nIs 1>!ij k.
".TC z08.1s b:i.j cL: aaYl"/i1n~; ,c;8'3egd i'Terjoc1.en ' : ni(,t dialecti.·"ch ~Tervor
lill..m::ir:.ar (:;lon t,J~JOl1yü1lsch bGvn3~~.rd8 ui tsprnn.k iie1Jr1.lik8::"Jl zijn ür
zich daar ook wcinig8D van bewust.
,:1c~,e:n
~.J

.,

uI':: ~~

H1: .TIneer
'

•

•

• •

',.18

In een volge;/l.e
•

bijdrai~8

be::;inJ),-~,

\<Tl;

een zoektocht

n.2.~~r

de

nr.;gJIl

:i.'J~1~t-7 ()~)EI\J

Gc:;li8ve in het eorste nummer h,::.t foutieve
te wij z i b'8n i~l :~ e:inp.x:.,' 0 ers c h.

;:cin!'](l,s1J180rSch
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RUZIE TUSSEN DENDERHOUTEM EN IDEGZM
OM EEN PASTOOR (2)

o

80
0

§
0

00000000000000000000000000000000000000000000000000

Sedert het verschijnen van de eersts bijdrage over dit onderwerp vernamen we van E.H. De Pauw. huidige pastoor v~n Idegem,
nog volgende inlichtin;;8n. die wo bier met dank publiceren.
In het Liber Memoralis schreef Pastoor Bernard B~evens van
IdG~sem (1848 tot 1885) het volgende : 11 In 1308 stierf mij nheer
de pasto
Segare, die lan:e tijd Idegem en Smeerebbe hestuurd
had (1765-1808) en had als opvolger Mijnheer Schoonheyt, bemind
cn geacht van zijn parochianen, hij scheen hun nog al toegevende te zijn, en niets voorspelde dat hij Ide~em zou verlaten;
doch aangedreven door zekere Holfcaar, jugede paix. en Bo~~ert.
bor~emeester. bijde te Geraardsbergen wonende~ kreeg hij het ~e
dacht de pastoriJ van Geraardsber~en ta vragen, open door de dood
vnn ~eereerwaarde heer Levrau 9 pastordeken.
God schikte het anders en tot zijn 3piit en verwondering
zijner vrienden werd :r.ij pastor te Denderhoutem benoolad. ~;iets
Lon de beslissin.~ des 'isdomsdoen veranderen en hij kUB]L Rls
pastor te Denderhoutern aan op 21 december 1821.
Iets merkwaardigs kwam op dien d~g te gebeuren : Denderhoutem kwam met groten stoet on kevalkade na Idegem om hunnen nieuwe pastor te halen ~ toen ~ij terugkeerden ~et hunnen pnstor
wierden zij eensklaps met ha~ers, stokken morteels in de noerstraat aangerand, zo na dapper strijden bragt Denderhoutem den
Pastor mede ; welken treyn ik gezien heb, reeds Rtudent in de
~rooten figuur (2e latijnse klRs) in het College te Aalst (Jo~urten) ; naderhand in de vacantie hebben wij mijnheer Schoon-'
heyt als Pastor te Denderhoutem bezocht, ook nlet lang ; niet te
vroden 9 is hij nuer een kwijnende ziekte aan zijn schapen door
de dood ontnomen in 1324. Nota: ik zal hierna op deze boek
schrijven het liedeken dat ~emaakt is geweest over zijn inhflling"
(Het liedje werd echter nooit bij~eschreven en pRS nu kon het
worden aangevuld dank zij het terugvinden van de tekst bij ~e
heer A. De Smet - zie verder). Tekst van Pastoor Baeyons werd
qua schrijfwijze anngepast.
Pastoor Baeyens. die voormeld commentaar schreef, was gehoren in Denderhoutem op 22 april 1807. Ten tijde van de gebeurtenissen met pastoor Schoonheyt was hij dus 14 jaar oud p student
in het C01le~e te Aalst. oog~etuige van de aanko~st vqn de pastoor i~ Donderhoutem. Hot toaval zou hem later als )2stoor ook
in Idegem doen terechtkoillen.
Schoonheyt is dus niet gelukkig geweest ~et zijn bAnoGmin~
in Dendorhoutem. Gereardsbergen was hem voorbijgegaan en de bisschop moot voor de tussenkomsten vnn vrienden en van pastoor
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Schoonhoyt zelf, goeD oor ~8ha~ 1ebben o~ hem te Geraardshergen te benoemen. Gekweld door ziekte en door verdriet stiarf
Ca pastoor T28ds in 1824.
E8r~aarde he8r De Pauw verschafte anc nog enkele anrtere
;3~GVenS over Schoonheyt. Deze was namelijk pater karmeliet
- +, . Hn,-:e~us.
,~- -. Î
c·~l· ~
.-,
ó~en
'
d_ "'" ,,--,9,
'n
t ,,'_J.".
0 ~ ~
rl
~
~,
';c.:HlO",R t' . }Ja,.0r
1l.J
\h,S
Vc~.l
'.,.le
"re
, r a' r ,-'
-,' -

-

r,

';

-

'~8n vrercJ0G ui t

hun 1:looster te Bdin,;;iSn, doer dG Fransen in
1796. Zor:üs ge,Joon1ijL vonden bij (I(·ze ult,~lrijvl!J.G ook hier
do paters een onderkomen bij ~e inwoners van de stad.
~e gc~sdi0nstvrijheid word slechts volledi~ hersteld onr1ür lJ~-..~)oleon I (Ccmcord2.~~t 'net ~{o:;1e i~ete>end tussen E'ius 'lIl
e11 NB,poleon a13 eerste Consul 0:) 15 jul: 1801 en op 8 2:0::,'i1
1802 a~guzet in wet).

Dazo moeilijke tijden heeft pastoor Schoanheyt dus qls
9~tor n88~GD2Pkt én jo last erVOB a~n den lijve ondervonden.
~;ollichthe,;,ft oOJe hij zich moeten verber::r,sn voor de ?re.nsen,
10 het gehei'l d: mis op~tagen en misschisnqls vermowde ziGken
~n storvenden bijstaan.
j).~ hG t C,Jl1 corè.a~t '\,P'1.8 or voor"l.l i I!. het Bi s~cm (:on t èen
sc:lu'ljnend t8kol't ·:;fE! V'.roc~üegE;e.'3tcl';'jken . k:è.n de 9nddr,,,, hmt
echt,~r ',1~!8 er een teveel 8.é':.'1 ;Jriesters~ dool' do; verja8.(;de klGOSt0rli~;é~, die niet me~r te~ug kon~en n~~r da verwcPGto t verl)r{1!:lrl.G oJ~ \rarJ~8cJ.ltc ~':·_~.ÖO·2t8j."'i3
;l13us k'Je.:m·::rl vel\~ \-loosttjrlin:":en
1,:1 c';t3:'arcchles têr8cht. Dit Z:Ü 00'.: 1121: geval zijn -:;evleest
VOOI pGstcor Schoonheyt.
0

1:':1 1818 tres(it hi ,) nog op, se.ffient;\ct >8. ter J'ose:;hus p 1'e'c.n;.:; Fr. ]3'Dt8il, ,~ls verkorJdr VéUl 2'~/40 van hot, kar.l;eli'3tendo~Gin tG GcraQrC8~Grgon te GerQsrdsbergen aan E.~. Consta~t
'?ll (~:r0 ..Jbr~1,~f~C; ;Hinclpa2"1 VRD het College te Ac~lst el: stichter van dG Jossfi0ten,
ll~g

~'<

Tot slot cJ.e vollccJi,ge te',st va11 hot
van do DRstoor in nenderhoutem.

Y' Tin en
.-----G

li,,~c1j2

over

cL~

i~hr~

De u8schooide KarrJelieten in. hot 0e.l v~m Jos8)hat
te G8r~1:',rdsb6rson 11,C.6-1796 door IYl.tor lLJ. l/i\i
;: E ,{ CIC-r 0 VI~I'J
0
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't Was III het jRa~ van achttienhonderd
en e6ncntwinti~, dG d~rd8 082
der maand December; elk WDS verwonderd
V3D wat meD hoorde en daar zag 9
elk riep mot Zlnneil : wij ~~~n b9Jinnen 9
er ,kloni< ten allentijd0 een stem
vandaag ko~t onze Pastoor binnen.
wij trekken op naer Ide~em.

)
)

) bis.
)

11

met parade en woe~ beladen
~ij ons op de bann,
O~ onze Pastoor te gaan halen,
doch onze vreugd w~s gouw ~Bdaan
mot'knuppels, stokkGn, hamers en blokken,
~et stenen 9 stoelen, omscheil su houweel
kwamen ze op ons af~Dtrok~0n.
en ze nttak~erden 'iRchterdsel
~l

be~cven

)
)

) bis.

)

III

Geen echte veldslaJ kon het blijken,
doch iedereen die vocht met moed,
maar wel een slagvele zon~er lijken,
omdat Ce"ngée riep : "tllen stort geen bloed ".
Verheugd van zinnen, maRr boos van bifillen
geleid door Wlnter~ Wijnant en Cang~e,
troleken vlj Der::clerhou tein binnen
maar wij brachten de PQstoor mee.

T~KST

)

) bi s,
)
)

UIT DE

Z," NG DOOa.

HERINNERI~G

ii.LFOlT,c; DE SNBT
BOEK~NT

K2:R.V,SKE/

++++++++++++
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ST.-JUnA
.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

KOEKJESFA~~IEK

De beschultfabriek St.-~nn& van Ph. Ferwcn en Kinderen,P.V.D.A.,
Ekent (nu ?ontstrnat) HGaltert, begon haar bedrijvigheid in een
vrC9~ere k~nt8chool op 19 mRart 1925.
De ~':'lntor~m w:ll'en :::ev8stL;c1 in een ~ebouw n~:tt38t de ka:pel van (ic8
heilizg Anna, vanwaar. de naam van deze firma. Deze kapel is verpl~~tst nJrr ~~ vroe~üre in~ang voor ~rondstoffen. De oors~ron
~elijke k~pel, rechtover de woning v~n meester Eeman, is nu orn,~:ebou,.'d. tot cilf~~ "St.-Anna".
::;:1 de ZDJk verder· uit t8 breiden Hard. het'y'slul t f7er.'):,iell Gen
tvleedc fa bri ek te bouwen Oe) de vleide aftn d8 overl~a~ t van de
straat (l'1olenstraat), \'orken die begonnen in 1945 en vol tooir1
waren circa 1949.
Deze tweeJo f~briek was uiterst modern ingericht, met alle comfort. Dloe~, suiker, vetstoffen en Qlle andere in~redi~nten waren in het on~iddellijke bereik van da wer~lieden die hat ~ee~
vo~r de ~oekjes klaarmaakten in een reusachti~e kneder, opgesteld op de hoo~ste verdieping. ~en grote schuif stond in directe verbinding met de 60 ~ 70 m lpnge automatische oven, gestookt met mazout. Het klasrgemaakte deeg bel~nd~8 zo in de
kookj8:Jvol'.len van alu:cinium- of stalJlplRten (n92.rgel'1ng de soort
kootjsa) (ie dan Joor het vuur schoven. 2a te zijn gebakken werden ie koekjes g samen wat de platen af;ekoeld. De knekjes kwamen
in verschilleJldt3 rij en terecht bij de inpah.<ters, oPGesteld ann
bei~e zijden V8n de oven. Ze werden dan verpakt in dozen die op
voorh~nd tIaar stonden. Iedereen was verplicht zijn lmmatriculatienuL1!:1er a}; 8'311 briefJe in de doos te deponeren om iedere eventuole nala ti~heid of slorji f:'heid·~'emakkelij k te ,:m tdekksTi.
De besta produktietijd lag rond de feestda~en, Gn voor'11 rond
Kerstdqy en NieuwJ·aar. Sommi7e J"aren werden 130 A 150 werklieden
on 4 of 5 bedienden (meisjes en jongens) tewerkgesteld, wat
so~s no~ te weinig was om do bestellingen, door 6 vertegenwoordigers binnen~eLracht, tijdig uit te kunnen voeren, met 3 of 4
vrachtw~~ens die heel Bel~i~ doorkruisteng tot zelfs in het
Groot-Hertogdom Luxembur~.
Ingevol~e faling werden beide f~brieken in 1952 verkocht en alle
~achines volledig vernield door de concurrenten. In deze streek
U3.S e0D il0dern bedrij f geli j k St. -Ann8. voor de ze men sen een (loor!"!
in het Ol)';, en allerlei verdp_chtmakingen dro(;gen in grote :nate bij
tot de v8rdwijning ervan.
J

Q

FR. VANDEN BERGHE-G.

REDA~T

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
- 8 -

EEI: ONC E~\l :I.L

=======

KERK,sKEN Ii( 1.526
======::::=

Op 7 s~ptember 1826

wordt ~~n de Ambtenaar van de ~urgerlijke
van Kerkska~ aangifte gedaan van het overlijden ven
.Josephus Set3.u.
De {etuigen zijn ~ DO:J;lnieus Co~)pens van I-In al t.art? schoon 1,roer
van de over1edene en Petrus Stock~~n. veldwachter van Kerk~ken.
I'e s.l~te ',;orcït in;;:;,jschreven in het register v':.n het l0gend j "lOT
on::-ler nu:n.'l1GT 35,
Een overlijda~sakte zoals alle andere. een sterfGeval, ~efor
rrulGGrd volgens ~c wettelijke voorschriften.
~chteraan echter van het r8~ister 0er overlijdens van 1826
werd er aen procesverb~~l ingehouden an hieruit varne~8n we
hoe Joseph Sciau a~n zijn einde is gekomen. De man verdronk in
.:.1e steel1mt Oj h·st 81'f. wa-;.r hij L1st z.ijn farülie vroonde op
het ~orp te Kerksk8ll.
J·Jt in een ~,12i21e :loTps:?:8:r:eensehe.[) tEln jan; 1826 di t on,~9Ju):
zeker dr 1lk besproken z"11 r:<-)~18e8t zijn lij(~t ;;roen tvJijfel. De
8psc:-luclding. ;-1i<; het z'll veroorz"lakt llebben ond8r :?80Uren en
dorpsgenoten. kunne~ we lezen tU2~an de rezels van het procesStan~

i

ve r 1-. ;.:i'l •
1

~sn de hand van het kadastraal plan ?opp e~ Je bljhoren~0 t~bel
v,-(n de; ei s cn'1ars, hebben wij d.e toenrr,alL;e toestF.::1!J v.s.n het
dor?, waar de feiten zich afspeelden. kunnon reco~struorGn.
het dor) ZR~ er niet uit zoals nu. De ~erkwas no~ niet vergroot,
het ~erkhof lag er ron~ en bovendien lR~sn er na~ Drivate ai~en
dO:JFlen t1...lSse:l het kerkhof en de steenwe_,-. Ovcr1-)l~,jfsels daarvan. bestonden no~ tot in 1957.
9ij~aande schets ~an de situatio verdui~Glijkan.

1) EigondoD Vdn Kie. C09pens
2) Evisjes slachtoffer
3) Huis van TaV8rllier

4) PastoriG
5) Kerl-;: net
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In

3enoe~do

Klelne huisjes woonde lus Josephus

ii:ak:er en landbouwer,

hij

l{lS

25 j

SCi~U,

klomnsn-

RnT OUc1, 1veduwnaar en vader

van 4 ~inderj2rige klnGeren~ ~0onie er met zijn schoonbroer
J"oSGi-"hus Coppens en met zijn schooniiloeder JopnnG. CntÏlerin;:."
De Pelsruaeker, weduwe Cornelis COD~ens.
t".n,zs C'e oVerzij dG

V)l11

de ;'3traat

Oll

de huidi0'8

Ai r c!1(10'(1l

VEl.n

dhr~Van der Gucht J. woondo Fiater-J. Tavern{er-i~ ~~n ~lein
~uisJe, Hij is werkman en helpt mede 08 ~et stoffelIjk overschot uit de

watGr~ut

te

h~len.

ook ~oB Hicasius Coppens. aSS8S0r, belust illet dG
van.ic; rechterltjl.;:,::; politie in r~(o c:ei'h3E;nte, :üj
',voonde aC'lter de Kerk. ;;~ijn eigenjoG }-,eslo(j'Z~"n:3 hdt stu\- Vfl1.
I(erl(sl~en. clat be,~ronsd worc1t ri.oor c}ç; be3l'-~ 0'0: 1,ii.jn.;a.r..r:lstn::;t
cm het Dorp en t')i!enviOOrr1lg is in:6Gno,,:~~n cl"Jor de ~:]oningen V'ln
.:",
I,,()"te~ Gn ~~·;1·lr;'61~n,.:)e:t
v;::,nJ.·~
de :~)'''rpf:S
;';raltpT't
ç.
~
L~
~:;
1
.J.... mrt
ç..
.~_:'t
../..' •
Dan is

sr

uitoGfer~J.n::

<..(.

! .. "--

Ü

.1.

..;

,-"

J. ... '":.J

L.,_

___ J.

',_

A.

.c .•

Vorder kont Dok nog Constantinus GoosRens taT hul) en Coril01~s
D~ S~~dglo8~. De eerste va~ ~erks~~n, dG 2nierü van ·{aalturt.
Ue konc~cn hun ·,.Joonst niet t:ieor éicl1terhe.len, beicl"rl zijn 6clleve~0en3

ter

Laten we

~ebur8n.

in zijn oorspronkelijke
d_c e~]r~~~te Vür1;,j,j.rrlng ~~ie
Gntst~ft, ~_nneer het ongeval ontdekt wordt, hot wpkker schr00u',';2ü van d~ iJuren. >i} vernemen iets \)v~r da lov8ns",dj ze v.-,n de
nensen. Zo ~;:(~brui};.en heL l.vGn:.:lnL"\l~ ilre'?ulr)renl! hun vTer', el"..
;':;;"~(l dan n3.é'.r bec~.
I;, ,··jor:,,'::ms stn::m ze hoc-.;l vro8g op "helP 4
~u

t'.:;kste :iat

h~t

:~;seft

procG~verbdal

01'13

·3811

lez2~

1)(361(1

V~1..n

II'::hI' uchtur het relas.f; van (Je f",iten voelen we een stU':<:j8 !,~.en
,,,,,,lil}: leed uit de toen r'1p"li;e i'lrDG tijd. In:'1(') vro8,;el1 0r,!Cl'1~;C:-,E"i8riél~ ven 7 sO:Jtefj,1)Ll' 1826 su 1:kcl.-3e ,Joseph :~C~i8U in zi.jn
oi2J~ we.ternut. zijn 4 ~inderjariZ8 kinderen bleven alleen 2chtfjr

.J

jnp.r dui.zon<:I aC:lthonderd ,,;n zesenhJinti~ ':8,(} 2SV'.:mstel1 dpr
ünand SC)Jte:n'j,:;r ten tien l1!'cn V9.n den morgent.
Wij Nic~Jiui Cop~~ns, ~ssessor belast illOt de waarnernins en ultoefenln~ clcr rogtcrlijke pclitis in de ge~eento KGrk~~en Jistriet ~ol8t provinCIe oostvlaqnJeren, hoarende omtrent do vijf
uren v,'tn dei1 norge:o.t een ;=~ei3chreeuli! ~~è'.t Joseph Sciau t~l();nl)è:n
;]1,:~: er cm I ~:.n cl. bou \JG r '.;loon en d e~~ c) he rkx.::Gn in :;1 j n en r t e \.~f1p u t
VJ8.2~rschiinliîk le,y verdronkc!l ! zljn Ol7estr..:.?D en •..ins 8.3.nston<"E:~
bogeven ~2n ~en sieenput op d'hofstaJo ~~n den ~ena2mdGn JoG3phus Seiau alwuar wij hebben vinden staan Jonnnn Cathcrina
do PelsQae~8r weduwG v~n Cornelus Ccppens en schcon~oed8r van
(l(;n !~8m(·J1deJ.), JoselJhus')cL,'J., beneve!ls Josephus Copf1'~ms }c,J.ren
Z08n cm dC:' schoonbro(=;der van dt)n l~e1llelden Sciau bij 1:.elJ invJOoncnrle, Helke al schre8t!'tlenc1.e ons zei j,ó1t zij di t presumeer,1f )
f3t:=~~2rlcl8 dtJ l'l&tc~rbdiz3 ~,~G'-:~ PlltzG(::l [{.El.rl !_:.en "put \'~'élS :nis:-).Jn:~1d,
(1,'1 t C~éiar ne ven S I..J,'l S '3 tèl.D.n dec O!l P<1 lel Olll') 9 "leJ' r op wij ::1 rm s ton cl s
~i'Jt

-
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hebben aanzogt om in den put te ~oeken de genaamde Piater Johan
Tavet~ier werkmRn woonende te Kerkxken. en Constantinus Goo8sens
ook werk~nn woonende te Kerkxken en ter zelver tijd zijn er bijeekomen OJ het ~erucht Cornelus De Saedeleer IRndbouwer woonende
~e Haelte~t geb~ur van dito Sciau ende Egidiu8 V~n ~en Stock
landbouwer ook woon ende te Haeltert niet ~ijd van de gemelde
woonste, met welke vier manspersoonen naar te hebben gezocht
hebben bevonden dat dito Sciqu in den gemelden put was liggende, na'c!r hom te hebben ui tgekrei~en hebben ner.J bevonden dood
te zijn, wa~r op nog aanstonds hebben ~erequereert en verzo~t
de heer AlexanJer Arents Doctor in ~c me~ecijnen woonende binnen de gemeente Haeltert, ten einde te komen doen in onze bijwezendhei~ de visite van het qehlelde dood lichaam, de voornoemde Doctor op ons verzoek ~ekomen zijnde hebben hem kennis
gegeeven van het object wanr van kwestie, ten einde te vislteeren het bovengemelde dood lichFam, en heeft d8ze opsratie
be!onst in onze te~enwoordi~hcid on ie bijwezendheid van Fiater StoeLman veldwRstcr dezer ~emeente ende n~ar gedpne visite
heeft na2r alvoren in onze han~en afgeleid den ecd bij de wet
voorschrevon ons verklRart het ,~elle vol~t.
1° D~ uitwendige dealen van het dood lichaam geven het minste
teeken niet van Geweldadigheid, enkelijk is er eene ligte
blutsing op de linker zij de van het voorhoofd W8JH'8chi.j nli,j Ir
.J.oor den vR.l ve·coorzR3.1d 9 :ssheel het .qan!38zigt g~eft een
woinic van het violettoleur.
2° hij is vaordsgega~n tot het openen van het dood lichaam en
hij ze~t, dat de lever, de milte en bezonderlijk de longe
wet bloed op~evult is de regte holligheid VRn het hert, de
slagader der longe zijn zijn gelijkelijk met zwart bloed
vervult, maar de slinke holligheid van het hert en het Sl~2aderlijk systeem is van bloed ontbloot.
3° aan dit dood lichamelijk w~norder doet hij bezonderlijk annmerken dat hij geheel de herssen subst~ntie mEt zu~rt bloed.
ingespuit bevind.
hij besluit door het onderzoek van al het gcn8 voorgeschreven,
dat den ~enoemden Joseph Sciau door overstrooming ~estorven
is.
Voords hebben wij Assessor voornoemd ~eAommeert 1° de voorengenoemde Joanne Catherina De Pelsmaeker schoonmoeder van deze
overledenen en haar gavraagt voor ons kennis te geven wegens
deze omstandi[heid, ,,,a.9.r op zi,j ons heeft [;e'lntwoord dR.t zij
den voorengenoemden JosBnhus Seiau met haren zoon Josephus
voornoemd met des overledene vier minderjarige kinderen, gisteren t'samen naar hot avondmaal genomen te hebben gereguleert
had~en hun werk tJgen den da~ van hedan
en naRrdian gezamentli,jk zijn slapen [~ega.an, dat zij is opgestaan orJl 31/2 uren van
den morgant en water uit den steenput ging halen, daarkomende
bevond dat de waterbuize en het putzeel weg was, waar mede zij
hun water ophaalden, en dat er aan dan zelven steenput eene
andere waterbuize stond, welke zie 'savonds nog met hun slapen
p
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.

gaan in den huizG bevond i en dat er aan den put nog eenen grooten mansklomp stono waaruit zij vermoede d~t dezen overleden
met de nOQ zijnde er WAS ingesluipt. d0t zij is gaan zi8n n0ar
zijn bedde en niet gevonden heeft gero8pen op haren zoon den
gemelden Josephus Coppens dat hij moeste opstaan dat er W3arschijnlijk malheuren waren. 3angezien de waterbuiL2 en het
putzasl wag was, en aan den steenput eenen klomp stond. en
ni8t en vond Joseph~s Sciau dat haren zoon dito Copp~ns is opgestaan en is gaan zoeken n~ar zijnen zwager dazen overleden
en ni8t kunnende vinden t~me8r bemerkte dat hij verdronken W2S.
Naardien hebben wij Assessor voornoemd gesommeert den me2rqemelden Jos8phus Coppens ZW8yer van ~ez8n overledenen. en he~
gevraagt om te onderrigt8n. 2an~a8nd~ d0zG omst2n~iqheden.
en heeft ons 3anQ~lBid dat hij. zijn0 moeder en zwager JosEPh
Sci3u met des zelfs mind~rjari98 kindere~ ~isterdn naar het
3vondmaal genomen te h~bb~n ~lle zijn slapen gegaan. dat zijne
moeder ho~ heeft koman o0twaken heden in den vroegen morqen
zeggfjnd(~, d2t hij rllo8ste opstaan dat zij vermoed8 Joseohus
Sci3u in den ste~nput te zijn gevallen. hij is opgestaan na~r
,jen put is ::j:J.'=1n ziell en bGvonde'-\ dat d,"? waterbuize en p:...!tzt.:r°l
weg u~s en aldaar eenen mansklomp stond. dat hij gevolgentlijk
is gaan zoeken naar zljnen zwager dito Sciau en hem ni2t vindende, er op het geschreeuw van hem en zijne moeder is a2ngekomen de heer ASSEssor voornoemd en andere geburen.
Van a 11 e wel k til i j heb b ie! nop ges tel t het tE gen w0 Cl r dit) pro ces
verbal, om te dienen da~r en waar het bBhoort sn hebben de gemelde heer Arents Pieter Stockman met ons Assessor het teGenwoordig verbal g8teekent de genoemde Joanne Cotherine de P81sm:J8 k ere n zoo n ] 0 S ~., P h Co p pen s heb b ,:, n bei de ver k I a 3 r t 11 iet te
kunnen schrijven dit alles naar aon hun ged~ne voorlezing do
L;ag rnaond en jaar als bel 'Jen
0

'Jet. A. Arents
'""Gd.

~oStockman

I\i.

~oppens

==========-===============~====-====================~=== =========
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In het Kerkelijk Archief vonden wij onderstaande
de Heldergemse klokkan.

ge~evens

over

12lQ~ll§ê~

Da pastoor VRri Opbrakel verkocht BRn de ~erk van
Heldergem een klok voor 134 pond 6 schellingen
pari sis. Deze klok, welke een ~ewicht had van 500
pond? werct in 1797 door de Fransen uit den toren
gehaald en naar Aalst vervoard, om van daar waarschijnlijk naar Parijs te worcten verzonden.
Er was hier 80n klokje van 232 pondcn gekocht aqn
de Eerw. ~oe~8r der penitenten te Ninove den 17
;18i 1803 aan 15 stuivers het pond. Het werd Gewo~en
bij Londersele in de watermolen en woog 242
pond of eirea.

1 839

In 1t39 behRagd8 het~an de parochianen een nie~we
klok te doen gieten ~n er werd overeen~ekomen met
Mr. Baatien James ('n frnns~an). Ze werd ~Egoten
te rlelsegew boven Oudenaard8 omdat Jaues aldaar
nog andore 5clokken te ,;ieten h3.d. Ze wer r 1;Gwo,;en
in de stadtswae~ en volgens uittrek van Mr. Van
Aertschadt te Leuven woog ze 522 kilo's of 1 112
ponden 6/1A. Ze werd gewijd den 28 Oct. 1839 door
i. Eerw. H. Deken d'Hert te ~elst.
Peter
Jan Baptist de SW~8f, steenwe~
rluter : Isabella V~n De Velde, Huisvr. Franciscus
D'Haeseleer.
p

1848

Ze werd ~escheurd in O~t. 1848, werd hergoten te
Leuven
gewo~en door:lr. Van Aerschoc:t·in de
stadswaag eldrror woo~ ze 509 1/2 ~iI0's. Grote
klok ~ewijd en gedoopt door Z.U.Ex. M~r. D~le
becque. B1SBCho? van Gent den 13 Juni 1849.
Peter
Jan Baptist Do Swaef
Meter: Isabella Van De Velde, huisvr. Franciscus
D 'Ha8,seleer
Nac.lTI
Isnbella
Kleine klok
IüeUiJG Peter
Petrus hntonius antonus
Meter
Frqncisce De Saedeleer (jonRs dochter)
i'h.am
Francisca.

en

Grote Klok gesch3urd den 17 Juni 1850 werd er~oten
en nieuwe spijs bijgevoegd en woog d~n 52ó 1/2
kilo's.
Ook de kleine werd ergo ten an nieUW0 spijs bij~~voe~~
en woog 360 1/2 kilo's. De kleine werd ergoten tot
het bekomen van ~oed akkoord ..
Grote klok : Gewijd en ~cdoopt door Eerw. Heer Pastoor De Maeyer mût toelatirig van d9n Bisschop dón
24 Oct. 1 850.

- 13 ..
e

Donatus D'Haesaleer
Constanti8 D'Haeseleer,

Petar
;l1e ter

Naam

zus~er

v.d. peter.

Hllrü~.

;

Kleine klok :
PetGr : Petrus Antonius Antonus
Meter : Antonia Schouppe echtrrenote De Saed~leer in
pLJats van haar dochter Francisca die zieJ~
WRS.

Naam

BarbarR.

;\!issing
Per órroru~ D~le posuit inscriptioncs
Van ~erschAdt plaatste de naam Maria op de
kleine klok an de naaill Barbara op de grote
klok.
Den 13 Juli 1943 werd de grote klok Berbara uit de
toren ~ahaald door de Duitsers, te 3.30 H. verliet
ze (:8 parochie.
Nieuwe klok : Arnan~us 538 kilo's.
Don 7 Sept. 1 952 tè J WIr 1rlard Je nieuwe klok ,veg,:m0.0
530 kilo' S :!Iet 0, 95'J1. diamoter (loor Z. E. 11. DeLan De
Maeyer te Barzole ~Qwijd, met jaarschrift

1952

In LUCtU pLllnf;enS, In festls JTJbILans
VoX tTh sUFtJIs? /imanDe, nobIs pL8.Cot (1952)
In ~~~~~~~r.!.g :
Wanneer uw lied in rouwe klaagt;
of jub'lund ons ter feeste vraagt
weet Amandus, dat 't ons b3haagt
E.a.L.Snnspeur, pastoor.
Poter
Mr EDUAP~ BLONDEEL voorzitter v.d. kerkf~briek
Mw CECILE COBBAUT, echtgenote van Mr Aim~ Van
Heter
C~ut~r. burgemeester.
Gegoten aoor ;lr. jr. Michiels, klokkenGieter, Doorni,jk.
g

KERKARCHIEF HELD.

R. DE L'R.OYER
N.v.d.r.

~leet iemand meer over het feit dat een klok bestemJ
voor Heldergem, nu klept in st. Genesius-Rode ? Op
die bewuste klok vnn" 300 pond staat: "Mijn n2Rrn is
Francisca. De parochianen gqven me in 1849. Petrus
Ant. Antonus was mijn peter on Franciska De Sadeleer
mijn meter. Onder het hGrderscha~ v~n J.B. De Mayer.
A.L.J. van Aerschojt en Van den Gheyn goten mij te
Leuven."
(J.B. De Moyer was pastoor te Holdergem vnn 1837 tot

1874).
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