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KAREL-LODE\VIJK LEDEGANCK EN 

DOKTER JOZEF GUISLAIN 

De :\leetjeslandse dichter kwam in hetrekking met 

de voorname psychiater uit Gent langs het spoor van de 

poëzie en van het toenmalig flamingantisme. 

Een krans van dichtstukken, door Karel-Lodewijk 

De Zinneloaze getiteld, was de aanleiding tot en het ge

volg van de nadere kennismaking der twee mannen. De 

Zinneloaze verscheen in december 1841 ; Gent, uitg. Ivo 

Tytgat ; Rotterdam, uitg. W. l\Iesschaert. Die gedichten 

zijn thans volkomen vergeten. Ze druipen van rhetorische 

grootspraak en van valse romantiek. 

Het was er de dichter om te doen, op zijn manier, 

zich aan te sluiten bij de campagne door J. Guislain in 

het land gevoerd met medisch-wetenschappelijke argu

menten, om voor de krankzinnigen betere levensvoor

waarden te verkrijgen en hen aan een humanitaire ver

pleging in daartoe gespecialiseerde instellingen te laten 

deelhebben. Ledeganek schrijft : « Wanneer het op tee

rlere aandoeningen aenkomt, blijven wetenschappelijke 

betoogen en koele redeneringen, schoon nog zoo over

tuigend, dikwyl~; zonder vrucht. Gevoel alleen wekt ge

voel, en de tooverroede die het in beweging brengt is de 

~;cepter der kunst. '> ( 1). En vcrder : « lloe zeer wy met 

on~; eigen onvermogen zijn bekend, willen wy een wenk 

geven tot zulk een Htreving, en 1laeruit Îtl het vuigerul 

dichtstuk ontstaen. By een hezock dat wy, lcdent drie 

of vier jaren, mogten doen in een voornaem GodHhuis 

voor Krankzinnigen voelden wy rePdH de neiging om in 

1~en diehtkundig tafereel de gewaerwordingen te Heltetsen 

die onH aldaer aendeden, zoo op het heHdJOUWCII dier be
langwekkende wezeru1 alM op het hoon~n hu11ner lotgc-

(I) Voorlwri~~:t, lh• Zinm•loo:r.t•, uit!(. 11111, blz. 11. 

5 



vallen, waervan eenip:e zoo veel voedsel tot dichterlyk 

gevoel leverden dat wy met de keuze als verlegen wa
ren.» (2). 

De gedichtenkrans bevat vijf stukken : 

I) De opdracht aan « J oseph Guislain, Bidder der 

Leopoldsorde, Gewoon hoogleraar hy de Gentsche Hooge

school» ; ll strofen van acht verzen ieder. Deze opdracht 

werd geschreven na de afwerking van het tweede en 

derde stuk, blijkens de inhoud van de brief van Guislain 

aan Ledeganek i.d. 24 november 1841 die we straks mede

delen. 

2) Een gedicht getiteld De Zinnelooze, 13 strofen 

van acht verzen. Het draagt het jaartal 1838. Dit is de 

eerste « leedere aendoening » en poëtische ontboezeming 

van Karel-Lodewijk ; hij zinspeelt er op in zijn «voor

berigt » en schreef het blijkhaar nadat hij een eerste 

bezoek aan een krankzinnigengesticht had gebracht. 

3) Een gedicht getiteld De Zuster van Liefde, 36 

strofen van vier verzen elk. Ledeganek vond in het be

zochte « Gesticht (ook) het model waernaer de hoofd

personaedje van den 2den zang is geleekend » ( 3 l. De 

verpleegster is een zekere Zuster Leontine. 

4) Een gedicht getiteld De Zi11nelooze, 22 strofen 

van vier verzen elk. Verhaalt hoe een jonge moeder die 

krankzinnig werd bij het vernemen van de dood van 

haar pasgeboren, zo lang verwachte eerste kind. Het is 

de schildering van een tafereel dat de diehier bijzonder 

heeft getroffen hij het lezen van «een verhael destyds 
door de fransche nieuwsbladt>n medegedeeld, van eene 

gebeurtenis in het Gasthuis te Bieî·tre voorgevallen» (4l. 

5) Een gedieht getiteld Oe Nazem_v, 17 strofen van 

zes verzen elk. Verhaalt hoe diezelfde moeder in een 

(2) V oorberigt, blz. 12. 
( 3) lhid., hlz. 12. 
( 1) V oorberigt, blz. 12. 
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aanval van waanzin het kindje van een bezoekster door 

een omarming bijna ten dode ven;tikt. De stof werd aan 

hetzelfde verhaal ontleend. 

6) Een gedicht l!etiteld Rouw en Troost, 1-t strofen 

van 8 verzen elk. Het is een dichterlijke ontboezeming 

op het akelige lot van de krankzinnigen en anderzijds 

op de heldhaftil!heid van diegenen welke hun leven wij

den aan de verpleging van die allerongelukkigste zieken. 

* * 

De Zinnewoze is niet m één adem uit het hart en 

uit de pen van Lede~anck gevloeid. Er liggen zelfs jaren 

tussen de verschillende stukken van die poëtische krans. 

Nadat de dichter Guislain leren kennen en hem het aan

gekondigde geheel opl!edragen had, voegde hij nog enkele 

taferelen aan zijn eerste project toe. Deze taferelen putte 

hij uit de psychiatrische geschriften waarmede Guislain 

uit dankbaarheid voor de opdracht, de dichter vereerd 

had. Uitdrukkelijk noemt Lede~anck die geschriften in 

een aanhangseltje hij <Ie gedichtenkrans ( 5) : het zijn 

hoeken die hij van Guislain cadeau gekregen had. Zo 

blijkt uit de brief van Guislain aan Ledeganek ( 6). De 

brief is gedateerd 24 november 1841 ~ Ledeganek sloot 

zijn /Je Zinnelooze af in december 1841. 

Adres : Mijnheer Ledeganck. Vrede rechter te 

Someq.,dwm. 

Gent den 24 November IB41. 

!\f ynhcer en gcaehtc Vriend. l>uy:t.end mael dank

haar voor uw min;r.a<•m en kol'!thaer gesdH·nk - De vraag 

die het my doet, rakend de opdragt van uw toekomend 

Dicht~o~tuk gaet my regt na t' hert en ontsteekt in my niet 

dan gcvodt~n~~ van dankhaerlreid. l\1yn lot ÎH :t.oo digt aen 

dit van d<) ongtdukkigc krank:t.irmige !!"hecht dat ik :t.e 

1:)) IJ,. Zinnt•lom.t•: uil!'. IR 11, ltl:r., (JR. 
(I)) lJniv~rKiii·ÏIKltibliutlwc·k (;1'111, nr (; 1172V2•1. 
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niet verlaten kan toen zulk een dichter zoo als u hen 

aen het medelydend gevoel onzer medeburgers aenhe

veeld. Moeylyk is het my geweest wel een gedacht te vat

ten rakende het tafereel waer van U my spreekt ; dat 

zende u hier nevens eenige letteren omtrent den oor

sprong en ontwikkeling der krankzinnigheid in betrek

king met onze vaderlandscl1e gevoelens. 

Het spyt my dat ik den tyd niet gehad heb om de 

zelfde eens uit te schryven voor alleer ze U toetesturen, 

moetende aenstonds na brussel vertrekken. Hier nevens 

ook een exemplaer van myne Phrenopathien, waer in 

veele tafereelen over zinnelooze, eene by voorbeeld blad

zyde 38 die misschien u aendagt zal verdienen, en verders 

het stelsel over den oorsprong en aerd der krankzinnig

heid waer van ik kom te spreken doch in wetenschappe

lyk inzigt behandeld. Hier nevens ook twee uittreksels 

uit onzen bulletin en eene proeve van een toekomend 

artikel, daer by een werk van Lem·et vol van schitterende 

voorbeelden van zinneloosheid. 

Staet U het hier bygevoegde schrift niet aen zeg het 

my, en toon my in welken zin u het verkiest ; zal my 
aenstonds aen 't werk stellen. 

Grand Dieu, oser t-crire en flamand sans avo1r ni 

colmaître de Dictionnaire ni de Grammaire ; c'est un 

peu trop fort et cela à un des princes de la langue. l\Iais 

Vous excuserez mes fautes n'est ce pas, vuns les excuserez 

en faveur de mon ardent amour puur tout ce qui tient :1 
notre nationnalité ; 

Je vous souhaite loule prosperitt- possible et 81 \'OUs 

avez besoin de moi ne m't-pargnez pas. 

Je vous écris avec une hate extrl-me 

Votre tout dévoué 

.I oseph Guislain. 

'k geloof u te zullen kunnen aanbieden met de maeml 

february Utw lettre Ul(~dicale sur la 1/ollawl<• pral'lÎ~I'h 



behandeld en dienende om walt'ren en moerassen in een 

dichterlyk oot!punt te stellen - het zyn geene versen ( 7). 

* 
* * 

De brief van Guislain aan Ledeganek is een tijds

document, een uitstraling van de geestesgesteldheid van 

twee mannen die geen bijzondere persoonlijke contacten 

hadden tezamen gebracht, maar die krachtens een gelijk

gestenul inzicht malkander ontmoetten op het vak van 

de culturele en humanitaire Vlaamsgezindheid, zoals zij 

zich omstreeks die tijd voordeed. 

Ledeganek stond, met tal van anderen, in het bedrijf 

van de letteren ; Guislain met zijn twee voeten in het 

geneeskundig bedrijf. Literatoren en medici in het raam 

van het flamingantisme samenstrevend, zijn een ver

schijnsel waanan tal van voorheelden sinds anderhalve 

eeuw voor de hand liggen. 

Een paar mannen die dat verschijnsel hijzonder 

mooi laten uitschijnen zijn o.m. Hippoliet van Peene 

(7) Deze Lettre médicale sur la Hollande, adressée à M.M. les 
:\lembres de la Société de Médecine de Gand, Gent, F. & E. 
Gyselinr·k, verseheen inderdaad in fehruari 18"1·2, in overdruk 
uit de Annales Soc. Méd. de Cand. Het woord vooraf tot deze 
hrief hel~elst een dithyrambe Jic volkomen overeenstemt met 
wat Guislain daaromtrent zelf aan Lcdeganek schreef. «Ah ! 
les pays méridionaux nc dispusent point sculs uux sentimenis 
poétiques ; Ie non! u de rnême son heuu idéul à lui ; et nos 
poètel! et nos peintres, avant tl'uller interrugt•r Iu vieille ltulic 
et son ciel d'uzur, feruient peut-être hicn de dt>rnutulcr uux 
sites rlr· la HoiJuntie quclques inspirutions lwureuses. Ces hru
rnes s'élèvent des t•uux ct des vullons, ces nciges couvrcnt Iu 
Hllrface du sol, cc froid qui gluce les vuies liquidcs, uit des 
milliers d'hornrnes ct de fernmcs s'élunccnt et s'agitent en tout 
sens, fournissent, en effct, des tahleaux on lil' pPut phts étrun
foll~l! t•t pittorestfUCS. Ces coud1el! d't•au sUHfJCnducs dans Ie t'Îf'l, 
rrutHHCH pt·l!antcl! t•t gri11cs qui roult•nt de l'uuest à l't•st ; - t~ctt«' 
huw qu'ellctS t·adwnt à dwtpw instant I'! tfUÎ projettc unt• 
hwur indédst•, lllt•uûtn' ct tritStt~ ; - t•cs irisatinns d'un suleil 
pû(r, ct t~ouvt·rt dt> tut·hcs, t'CH vit·illi'K tt111rs qu'il ét•lairc pur 
munwlllll, Cf'K girtHWilt'l! durécs ttll'il fait l!t~intillt•r d'un él'lut 
vif ; - t·t·t lwrizun juww f'l puurprt·, t•c t•it·l Vl'ft ct hlt•u qu'il 
fuit entrevuir dt~ lt'lllf'H t'll lt•rnps : tuut t't•lu purlc u l'imugiuu
tÎ<HI t•t iiiKf'Îrt' jt• lW HUiH lflll'llt• (Hit'HiP grave l't tt•ndrt', » ))p 
trlf'dÎHI'hP iu!Juud iH flllk lt•Zt'IIHWUUrd, Jft•t is l'ell VUil tfe 
IIIIHiiHtt~ fJf'IIJWVrtldtten VUil JuK, (;uis(uill, 



( 1811-1364) en F. A. Snellaert ( 1309-1372), waarvan de 

eerste ook een van het «Noorden» was en op wiens me

disch werk en levensloop wij hopen elders in den brede 

teru~ te komen. We kunnen in dit verband een kort 

briefje onder de aandacht brengen dat Guislain aan de 

laatste schreef : 

« 19 J uly 1839. Vriend Snellaert, Hier nevens een 

staeitje van myne vlaemsche letterkunde, welk ik ued 

verzoek te doen plaetsen in moeder Gazette, naer eens 

het zelfde de noodige verbeteringen te hebben doen on

der gaen. Salus patriae supremn lex: dat zeg ik om mijne 

fouten te doen outschuldigen - Josef Guislain. » ( 81. 

De vlaamsgezindheid van Guislain was er natuur

lijk ene van de periode omstreeks 1840. Hij behoorde 

niet tot diegenen welke van die vlaamsgezindheid een 

voorwerp van hun dagelijks streven maakten, maar hij 

rekende zichzelf tot hen die met dezelfde « vaderlandsche 

gevoelens» bezield waren. Naast zijn medische relaties 

onderhield hij relaties met het bent der historici en lite

ratoren in wier werk het vlaamse motief schering en 

inslag was. Dat Guislain, een fransschrijvend medicus 

van internationaal formaat, zich bij voorkeur met fla

min~anten ophield en wel eens tot zijn eigen verbijste

ring af en toe een woordje Nederlands schreef, geeft aan 

het flamingantisme van hem en zijn vrienden een zeer 

bijzontier uitzicht. Ook Ledeganck, Snellaert en tal van 

anderen die men terecht tot de voorlopers van tie huidige 

Vlaamse Beweging rekent, waren niet anders dan geogra

fische flamin~anlcn. 

Een laatste brief ( 9 I van Guislain moge dit nog even 

bewijzen. Hij was gericht aan Baron .I u les tic Sa int Gc
nois, de geleertie historicus en hoofdbibliothecaris van 

Gent die zoveel door zijn studii.:n heeft hijgedragen tot 

de ontwikkeling van onze outlste literaire wetenschap 

en geschiedenis. 

(8) Un. Blh. G!'nl, nr (; 15756/·1.8 : We hehhen niet kunnt•n uit
mak!'n wp]k l!'ttl'rkundi~ staaltjP lu·t hetrdt. Guislain tekent 
voor de ~elc~enhPitl ]o.H•/, anders stPeds ]ost•ph. 

(!)) Un. Bihl. G!'nl, nr G 18·155/282. 
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«Gent den 14 Jauuary 1851 - Geachte Vriend. - Ik 

dank u wel honderd maal voor het geschenk. Dat is nu 

eene fraeye vertellinl!, en dat is nu een schoon klaar en 

vloeyende Ylaemsch. ik ontfin~ den Grootboekhouder 

I 10 I om een uer 's middal!s toen ik t huys kwam. het 

Eten is gereed zegde myne l\lie - swyl!t sclueeude ik, -

en ik las voort ; kwart over twee ueren las ik nog. de 

vertellin~ is lief, en den verteller heeft hier een petit 

chef d'reuvre voord ~ebracht ( ll I, welk zeer wel kan 

geplaatst worden nevens de contes de MannonteL Maekt 

noch veele van der~elyke vertellingen, gy zult er alle 

Vlaemsche herten mede verheu~en. Dat in versen over

gezet waer dat niet wel ? J oseph Guislain. » 

* 
* * 

De geneesheren hebben in de helan~rijke gebeurte

nissen die zich tijdens de eerste jaren van de Bell!ische 

onafhankelijkheid op het intellectueel gebied afspeelden, 

een flink aandeel gehad. De letterkunde in al haar uitin

gen, de kunst onder al haar vormen, de politiek met al 

haar partijen, de geestesstromingen in al hun schakerin

gen vonden hij hen een gewillig gehoor, wellicht een 

gemakkelijke prooi. Op al die gebieden ontmoet men 

artsen ~ zij waren de minst actieven niet. Guislain, de 

psychiater, verwijlde graag on1ler gelijkbesnaarde lieden. 

Deze gelijkhesnaardheid bracht hem in aanraking met 

Ledeganck. /Je Zinw•looze is de exponent van die geeste

lijke ontmoeting. De Vlaamse geaardheid is de onder

stroom die het spiritualistisch contact legde tussen de 

gemoederen van de twee mannen die nochtans een zo 

verschillende werkzaamheid ontplooiden. 

Dr. L. ELAUT (Gent I 

( 10) IJ,, Grootluu•klwwlt•r, I ;,•nlMt'hl' V•·rlt•llin~t, 1111'1 lt'lu·niiiJ't'll van 
A. 1'. ~unurt, tw•·•·dt! druk ; uiiJ.(. IJ,. BuMHI'iu·r, 1;,.111, 1!151. 

( JJ) J)r! UJillrf'I'ÏUIÏ(' VUil f;uiKJUÏII fiVt•r IJl'! Wf'rkjt• klltJIII'II Wl' 1111· 

duKt·hrijvt·n. 
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ZOMERGEMS OUDSTE NAMEN 

In het ~Ieetjesland, evenals in het Land van \Vaas, 

het zeekleil!ebied en een ~!root gedeelte van de Kempen, 

vertonen de plaatsnamen een bijna eenvormig Germaans 

karakter. Een enkele prehistorische waternaam : de 

Durme, en een Gallo-Romeinse nederzettingsnaam : 

Kaprijke (uit Capriacum, «het goed van Caprius ») her

inneren aan vroegere tijden. Naar het zuiden toe worden 

de pre-Germaanse namen echter talrijker : Merendree, 

Nevele, enz. ; wellicht is Lovendegem een gel!ermani

seerde prehistorische naam. 

Zelfs de J\Ierovinl!ische nederzettinl!snamen ZIJn in 

dit gewest schaars. Mooie voorheelden nochtans zijn Zo

merl!em, Arlegem en Maldegem. Zij behoren tot de grote 

massa koloniaal-Germaanse nederzettingsnamen op -inga

lwim, die een brede gordel vormen van Engeland tot 

Oostenrijk. Namen op -ingalwim hestaan uit twee ele

menten : een patroniem in de genitief pluralis + lwim 

dat « woninl! » hetekent ( cf. En/!els home, Duits hf'im. 

Nederlands nol! heimWPr>, enz.). Het patroniem is in bijna 

alle /!evallen afgeleid van een mansnaam en duidt de 

groep lieden aan die hij deze man horen. Iemand heette 

hv. Sumar; zij die nwt hem wan•n, zijn familie, huis

genoten, gevolg, heetten de Sunwringw;; hun woning of 

dorp heette Sumaringa lwim. « dP woning van de Su

maringa!! ». Sunwrirzga lwim iA tPnslotte Zomf'rgem ge

worden ll ). De hf'tf•kenis van de mawmaam Sumar is 

onzf~ker : rnis1whif'n eenvoudig ePn pPnwnificali<' van 

.,llmflr «zomer». 

11) I X • f'f'IIW kopie 911 SumaringaiH'm, ll B 129 ; 961 Sunu•ring1•· 
lrNn, DB l!'ió; 10:18 Sumning••lrf'm, llB 197; ru. 1060 Sum••r· 
Îrtgf•m, (~ LT 58 r" ; 1122 Somf•rt•ngNTI, c; SB ; 1122 Somn· 
gNn, <; SB. 



Des11:elijks klimmen Ade11:em (21 en Malde11:em (3) 

op tot Addinga lwim, « de woning van de Addingas = 
lieden van Addo », resp. Mathalinga lwim, « de woning 

van de Mathalingas = lieden van Mathalo ». In deze 

laatste mansnaam schuilt Germaans mathl(l. « volksverga

dering». 

In sommige gevallen wordt lzaim niet voorafgegaan 

door een patroniem in de genitief pluralis, doch door 

een mansnaam in de genitief sin11:ularis of door een soort

naam. Een voorbeeld van dit laatste is Daalmen onder 

Zomer11:em ( 4), uit Dalheem. « woning in het dal ». Dit 

11:ehucht ligt inderdaad in een inkerving in het hoogland. 

De overige oude namen te Zomergem en omgeving 

zijn doorgaans natuurnamen. Vele daarvan dagtekenen 

ongetwijfeld insgelijks uit Merovingische of Karolingi

sche periode. Soms zijn deze natuurnamen later neder

zettingen gaan aanduiden, doordat deze de naam over

namen van het landschap waarin of waarbij, of de water

loop waaraan zij ontstonden. 

Zeer duidelijk zijn deze namen te Zomergem een 

weerspiegeling van het landschap, dat in het westen heu

velig en ten dele nog bosrijk is, in het oosten laag, vlak 

en vroeger zeer moerassig. 

Een heuvelnaam is bv. Steenberg ( 5 ), de hoogste 

heuvel alhier ( 28 mI en waarschijn lijk genoemd naar 

de keiachtige bodem. 

Ook het dorp Zomergem ligt op een heuvel ( 24 m). 

Op de steilste hellin~?: daarvan ligt Zomergem-boven ( 6). 

In de Nederlanden is lo (Germanns laulw-) een zeer 

verbreide naam voor bos~en op de zandige verheven

heden. Een voorbeeld hier is Hoetsel (7), uit lludas lauh. 

(2) 840 kopie 941 AddingaiH•m, DB n~; (1019.30) AddingPm, 
DB 241!. 

(3) Kort vóór 964, kopie ea. 1060 MadlingPm, G LT 7·1 r". 
(.1) 1338 te Ua/Pm, G SV ; 1373 id., Gs 301/-1, 28 r". 
( 5) 124·1 Steenbergh, G SB. 
( 6) 1480 tSom(•rghNn bor·en, G SM. 
(7) 1038 1/udeslo, DB 197; 1357 Wi/h•m r·m1 lloetst•l(•, G OE. 

14 



«het bos van (de man l Hudo ». In Zomer!!ems om!!evinl!; 

bv. Eeklo, « eikenbosje », Burkel onder 1\laldel!;em, « ber

kenbosje», Ursel uit uras lrmh. « oerosbos », Honsele uit 

Ir run tlr i :;,[aulr. « runtierhos », Pa pin~lo onder l\1aldel!;em, 

«bosje van de lieden van Papo ». 

Een klein bosje heette vaak Ha~e 

hier f 8). 

Iw. Ha~e al-

In het oosten en zuiden van de !!emeente wijst de 

toponymie vooral op water en moeras. 

De zuidl!;rens van Zomer!!em wordt !!evormd door 

het kanaal van Gent naar Bru~~e, rlat hier !!e~raven is 

in de bedding van de Dunne, een rivier met prehisto

rische naam, later in haar bovenloop Kalene !!enoemd. 

In het Land van ~·aas heet deze rivier, waarvan de loop 

door het graven van de kanalen in het Gentse zeer ~e

wijzil!;rl werd, nog steeds Durme. Aan de oude naam 

herinneren de Dunnen, hetl!;een haast een soortnaam 

geworden is van de meersen langs de voormalige Durme 

(9), en waaraan het gehucht Durmen onder Zomergem 

zijn naam dankt. 

Aan een andere waterloop lwrinnert het l!;ehucht 

Beke (10 I. Door het graven van de Lieve is van deze 

beek niet veel over~Pbleven. Blijkens relicten in het land

schap ontsprong zij te Ronsele hij het l!;ehucht HonRel

straat, vloeide langs Stoktevijver, he"chreef een grote 

bocht tussen Rapenburg en WaarHehoot, en vervolgde 

haar weg ooHtwaarts van lh•ke. 

Wellieht dankt StoktPvijver, eertijds ten ( f!,lu> )slaec

lf'n vivPn' (I I 1, zijn naam aan ('en afdamming in dezt> 

beek hij lwt graven van de Lieve. 

18J 3" kwart 1:!· Arnout d1! 1/ag/r", c; SI' 10, 15 r". 
liJ) J(,.,.,JH 12fJ6: i lmf'flrf! m••r.~dt xxxiij roNINt min lirlrf'lldf' i11 

dt• /JonmP lil~ Ev,.r~1·m ":' ), (; SE. 
IlO) 12fJI kopie IIHI /JI'irl', c; Z; J:$27 ''' JJ,.k,•, c; Farn 1280. 
I))) 1:!2/i INt Stm•rtt•n I'ÏI"'"'• lroofdf•rtdt• flfl d1• ll'f'd''• .drt•r/;1•11d1• 

llfl dt·n vit·"r, (; SB ; 132fJ '''" Suwrlf'Tl I'ÏI't'rt•, ( ;M 100/2, 2:!3 
v"; J:nH /f'Tl Stm•rlt•n f•ijl'f'rt', c; SV ; 1:!57 /1' Stilf'C/f•I'ÏI'f'rt•, 
1;11 :!30/2, 120 r"; 1:!51J '"'' Glrl•.dilf'Cit•fl l'it•t•rP, <;H :!311/2, 256 
v" ; I 10/i '''" GlwMUN'II'fl ,.;.,,.rt•, lf' 8taN'It•rr ,.;,.""., (; Funt 
6217. 
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Het gewone woonl voor « moeras » in de Nederlan
den is broek. Bv. alhier Breebroek (12), «breed broek » ; 
Schouwbroek (13), waarvan het eerste lid Germaans 
skald u- « lis » is. 

Een bosachtig moeras heette laar. Bv. MeerJare (14), 
waarin me re (ouder mar i), « waterplas » ; Builare (] 5) 

en Ve11are ( 16), beide met onduidelijk eerste lid. 

Berrendelare (17) lijkt te betekenen «brandend 
laar», doch is misschien een migratie uit Kaprijke, waar 
deze naam, met afwijkende oudere vorm, eerst aange
troffen wordt ( 18) ; het eerste lid lijkt ons woord berd, 
bord, « plank » te zijn, doch schijn kan bedriegen. 

Wegens de ligging in het Jaag gedeelte wordt Ro 
( 19), uit rode, « gerooid bos of struikgewas », hier ver
meld. 

Donk betekent «zandige opduiking in moerassig ter

rein». Hier bv. Landdonk (20!, uit LangP donk. Vissen

donc, vermeld in 1332 (21) : visse, «bunzing». 

Een dam, bv. in Overdam, was een verhoogde weg 
door drassige grond. 

Ongetwijfeld zijn er te Zomergem nog talrijke merk-

(12) 1249 Bredebroech, G SG 74 ; 1338 Breebruch, G SV. 
(13) 1216 Scoudl'bruch, G SR ; 1332 Scoubruch, G SV ; 1356 Scou· 

de11brouc, Gs 330/2, 28 v". 

(J1.) 1328 Merlaer, G SV; 1371 up llfl'rlare, G SE; 1377 up Mn
lat•r, G SE ; 143:J te Ml'erlaer, (; SE. 

(15) 1370 Marie l'll11 Bulaer, SJ 647, 17 r". 
(16) 1375 V t>llal'r, G SP 1.62, 29 f

0
, Misschien te vcrgl'lijkt'n lllt'l 

13H Verlaer onder I>rongt'n t'll (t'll, 1220-39) l'arlare ontlt•r 
Ooslllkkcr. 

( 17) H59 upt heersceep t•an den Berre11dt•nlarl', G SM ; 1378 thel'r
scep mn dl'n Bl'rremlelare, (; SE. 

(18) 1248 domirtlts Eustatius dl' lll'rdelarl' ; 1308 Alard t•an dl'rl 
Berde/are ; 1346 die rl'ntl' t•andl'rl Bordelare : l:!H Marie t•an 
den Berde/are, Marie t•all dt•rl BerrNtdenlare, alles (; OE. 

(19) 3" kwurt XIII" eeuw Hod, (; SP 10, 15 r"; 135·1· lt• Uoden, 
Gs :!01/1, 117 r". 

(20) 1359 Jan I'U11 Lancdonc, G SM. 

(21) G SV. 
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waardil!e namen ; bij l!ebrek aan oude vormen waa~t de 
auteur evenwel ~een verklarinl!. Toch mol!e nol! even 
gewezen worden op Beierwaan, in deze streek eerst voor
komend in een familienaam te "r aarschoot ( 22), en 
hool!stwaarschijnlijk l!e(~mil!reerd uit Groede (hij Oost
burl!), waar de plaats Beiderwaan (231 oorspronkelijk 

is : de betekenis is duister. 

Een bosnaam is ook (Korte en Lanl!e I Boeken, uit 
Boek/zout. «beukenbos» (24). 

Gt>bruikte afkortingen : DB : Gysseling-Koch, Diplo
mata Bell!ica. - G : Rijksarchief Gent ( Fam : Familie
fonds : L T : Liber Traditionum Sancti Petri ; OE : abdij 
Oosteeklo : SB : Sint-Baafs ; SE : Sint-Elizabeth ; SG : 
Saint-CTt'nois ; SM : Sint-Michiels ; SP : Sint-Pieters ; 

SY: Sint-Yeerle: Z: Zoetendale). - Gs: Stadsarchief 
Gent. - SJ : archief Sint-J acobskerk, Gent. 

Ik dank de heer M. Ryckaert, die mij een lijst van 
plaatsnamen en inlichtin~en van diverse aard verstrekte. 

M. GYSSELING 

122! t:!IJ:i /loidin dt• llmlt•rumn, (~ SB :11 d, 60 r"; 13i0 8Pglu•r t·an 
llt•dt•ru''lf'n, SJ (i 17, I :1 r". 

12:1) 116:1 k11pir· 12" llt•itllf'rtiiiiinf', ( ~ Lt IO:i v" ; 11'17 llPiclr•rwcm, 
I; SI'. 

12l) t:l76 in llorlumt, (;K :1:10/(J, Hl v". 
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ZOMERGEM 

IETS OVER ZIJN ONTSTAAN, ZIJN NAAM 

EN ZIJN OUDSTE BEWONERS 

De datum en de wijze waarop de meeste van onze 

oude dorpen ontstaan zijn en de betekenis van hun naam, 

zijn onderwerpen die reeds lan@: en fel omstreden worden 

en waarover men wellicht nol! zal redetwisten tot in den 

treure. Het is vanzelfsprekend niet @:emakkelijk wanneer 

een studieobject in de ve, Vle of vne eeuw gelegen is, 

want de geschreven bronnen zijn er zeldzaam. Derhalve 

moet men vaak die @:etuigenissen ontberen welke ons 

doorgaans het best en @:emakkelijkst voorlichten. Daar

door komt het, dat te veel vorsers, en zelfs historici, !lie 

kwestie te subjectief - en bij@:evolg te eenzijdig - he

schouwPn. ~og anderen heginnen er maar op los te ety

mologiseren door het aanvoeren van argumenten die de 

vuurproef van de historil"che kritiek niet kunnen cloor

staan. Nochtans sluiten deze onderwerpen nauw hij el

kaar aan, zo nauw zelfs, dat men ze niet afzonderlijk kan 

bPhandelen. lnclenlaad, als nH'n de betekenis van de naam 

van een dorp juist wePt te lwpalen, dan ligt de clatum 

van zijn ontstaan niet ver van de hand. Dit wil daarom 

niet zeggPn dat nwn dan met zekerheid weet wanneer f'r 

voor het eerst mensen aldaar zijn kontPil wonen. Volgf'ns 

mijn mening ontstaat Pen dorp eerst dan, wanneer Cf'll 

groepje mPnsPn zich op een go<'d uitgekoz<'n plaats gaat 

V<'Htig<'n om Z<' niPt meer lP vPrlal<'n, <'11 c'r f'en gPm!'f'n

Mchapslevf•n inridrt ollflf'r c~Pn zc·kPrP vorm van hl'sluur

lijkP PPillwid. Dan paH, Pn miRschic•n nog vPie jan'n lalt'r 

Z!•lfM, zal nwn aan die~ uf'dPrZPIIing c•c•n naam gevPn. D!'zc 

naam wordt niPt wiiiPkPurig gPko:.wn, maar komt voort 

uit allerlf•i fadon·n, typisC"h voor d1~ wijZf• waarop de 

rwdPrzPIIing lol star11l kwam. \Jpn mag zPifR niPt l<' \To<'g 

,J,~ naam ~dorp~ loPkf•JJJII'II 1'11 zPkPr nif't aan <'<'11 nsRo-
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ciatie van enkele e11endi~e hutten, die zonder de minste 

regelmaat hier en daar werden opgebouwd. Het is noch

tans be~rijpe1ijk dat de mensen vanaf de vroe~ste tijden 

elkanders nabijheid zochten om in ~emeenschap te leven. 

Dit kan men zich toch moeilijk indenken zonder een 

zekere vorm van bestuur, dat voor de ~emeenschappelijke 

belangen moest zorgen. 

Klaarheid brengen over het ontstaan van de gemeen

te Zomergem, de betekenis en de ouderdom onderzoeken 

van zijn naam, en nagaan wie zijn oudste bewoners 

waren, maakt het onderwerp uit van dit werkje. 

Ik wil hoegenaamd geen aanspraak maken op vo11e

digheid of synthese. Niettemin meen ik een bescheiden 

stap voorwaarts te kunnen zetten in de richting die naar 

een algehele opheldering moet leiden. 

Laten we na~aan hoe andere schrijvers hun beschou

wingen in verhand met het ontstaan van Zomergem en 

de betekenis vpn zijn naam te hoek stelden, en in hoe

verre deze heschouwigen tegen de druk van de kritiek 

hestand blijven. 

Karel Lodewijk Ledeganck, de zanger van het Meet

jesland, ontleent de naam « Zomergem » aan « Zomer

heim», wat volgens hem doodgewoon « Zomerverblijf 

hetekent (I). Om zijn etymologie kracht bij te zetten, 

voegt <le dichter er stoutmoedig aan toe, dat er in vroe

gere eeuwen in onze streek nergens zoveel kastelen en 

lusthoven te vinden waren als te Zomergem. Hierover is 

mij echter niets heken<l. In heel het arehief worden 

slechts twee kastelen vermeld, nl. het « casteel van So

mer~hem », in 16SO gebouwd door de familie Snouekaert 

en gelegen aan het einde van de « eastceldreve », en f'en 

kasteel te Dunnen, in de nabijhei<l van de kapel. 

Ook over lusthoven of « huysen van plaisaneie » 
wordt nergens gesproken. "'el hestonden hier reeds in 

(1) Ledcp:anck K. L. ; Burp:slot van Zonwrp:em, Antwt>rpt•n 11111, 
Voorrt'tlc. 
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de XIY~ eeuw een aantal ~rote pachthoeven die ei~endom 

waren van Gentse patriciërs of poorters en later in han

den kwamen van de heren van Zomergem, maar «kaste

len » of « lusthoven » waren het niet. 

De waarheid is, dat Zomergem minder kastelen en 

lusthoven bezat dan Lovendegem, Landegem, Hansbeke, 

Bellem en ~lerendree. 

Yan een « Zomerverblijf» kan er voor Zomergem 

zeker geen sprake zijn. Integendeel, de heren der paro

chie en deze van de vele resorten die alhier gelegen 

waren, hielden hun verblijf te Gent of te Brugge. Alleen 

de familie Snouckaert verbleef gedurende de schone zo

mermaanden op haar kasteel en dan was het nog omdat 

de rechtspraak en het invorderen van renten haar tegen

woordi~heid alhier voor enige tijd noodzakelijk maak

ten. Trouwens, Zomergem is door zijn bossen en moeras

sige bodem, tot in de XVIe eeuw steeds een verlaten en 

onherbergzaam oord geweest. Als ik met de welwillende 

medewerking van de heer Gysseling de etymologische 

betekenis van de Zomergemse wijk-, plaats- en veldnamen 

onderzocht, kwam ik terecht hij toponiemen die meestal 

op een drassige en onaangename grondgesteltenis wijzen. 

Ten slotte zijn het niet de heren uit de XVe, XVIe of 

XVlle eeuw, zij die te Zomergem een deeltje van hun 

zomerverlof kwamen verslijten, die aan het dorp zijn 

eerste naam hebhen gegeven. De plaatsnaam immers was 

reeds in de eerste helft der JXe eeuw gekend. 

De Potter en Broeckaert zien in « Zomer{!:em » de 

hestanddelen «Hommer» ofwel « sumar », in ietler geval 

woorden van Kelti;;ehe oorsprong, die zoveel als ver{!:a

deren heteken en. Dt~rhalve wi llcn ze Zomer{!:elll doen 

doorgaan al!! een oude vergaderplaalH (2). 

Volgf~W! Carnoy evenwel, zou de naam « Zomer{!:elll » 
voorlgevlodd zijn uit het woord « Sumara », waarmede 

de Kelten 1~en plaalH aanduidden waar binst de zomer 

12) !),. l'ulll'r F. 1"11 Brul'l'kul'rl J.; (;f'HI'J.j,.,J"niH d1•r 1-(1'1111'1'1111'11 

vun OuMt·VIuundert~n; « Zurru·rl(l'lll », (;1'111 11!66, ),). 2. 

21 



het vee verzamel1l werd ( une prairie d'été). Die naam 

zou door de Franken onveranderd van de Kelten over

genomen zijn. Schrijver verwijst naar de veel voorko

mende « Sumeringa » in Duitsland, die aldaar dezelfde 
betekenis hebben ( 3). 

Kanunnik De Smet zoekt in Zomergem het Kel

tische « sonu1 », «somp » of « sompe », allen namen waar

mede een moerassige bodem wordt aangeduid, en wil 

aan het dorp de betekenis geven van « moerassige 

streek » ( 4) . 

Deze stelling zou desnoods kunnen aanvaard worden. 

We weten inderdaad dat de bodem van Zomergem zeer 

moerassig moet geweest zijn in verafgelegen tijden. ~laar 

we kunnen ons de vraag stellen of De Smet niet omge

keerd is te werk gegaan. Heeft hij niet, uitgaande van 

het feit 1lat Zomergem moerassig was, daarin doelbewust 

Keltische elementen gezocht om zijn hypothese kracht 

bij te zetten ? 

In elk geval zijn de stellingen van De Potter, Car,noy 

en D~ Smet betrouwbaarder dan deze van de l\Ieetjes

landse dichter. Bovendien hebhen ze dit met elkaar ~e

meen, dat ze allen naar Keltische oorsprong verwijzen. 

De eerste gedachte is dan ook dat men het ontstaan van 

Zomergem in de Keltische tijd moet gaan zoeken. 

Maar ook dit kan betwijfeld worden. Ik voel zelfs 

weinig lust om deze etymologit:n veel krediet te verlenen, 

en zeker niet om ze zonder enig· voorbehoud aan te 

nen1en. 

Laten we zelf eens de oudstgekende schrijfwijze van 
de naam Zomergem bekijken. De eerste maal dat hij tot 

ons komt is in een acte van omstreeks het jaar 814, waar

door zekere Wulfrid een deel van zijn allodialt> goederen 

tlie hij te Zomergem bezat, overmaakt aan de ,:.;t. l'iett'I"S· 

(3) Curnoy A.; Ori~ines d<'s Iwms des Commum•s de Bt'l~iqul', 
LeUV<'II 19·1·8··19, tl<'d 11, hl. 776. 

(.!.) De Potter f. en Brol't·ku<'rl J. ; o.t·., hl. 3. 
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abdij te Geut { 5). Toen schreef men « Sumaringahem ». 
Een andere acte, of liever de bevestiging van de voor

gaande in 964, spelt de naam « Sumeringehem », terwijl 

nog twee andere, respectievelijk van 1030 en ll24, ons 

« Sumeringem » en « Somerengem » doen lezen t 6). 

Is het niet opvallend dat de fonetiek van de door 

hen aangehaalde woorden een sterke afwijking vertoont 

met de oudst gekende benaming van het dorp ? 

Laten we eens de hoofdbestanddelen van het woord 

« Sumaringehem » uit elkaar nemen. Het bevat voorna

melijk twee elementen, nl., « Sumaringa » en « hem ». 

\Ye staan hier voor elementen die zeer belangrijk 

zijn voor de etymologie van Zomergem, want voorna

melijk uit het tweede lid, dat met het eerste een samen

gesteld woord vormt, kan heel de etymologie van deze 

plaats worden afgeleid. « Hem » 1 heem), betekent woon

plaats, nederzetting, verblijfplaats. Dit woord wordt 

meestal gebruikt in patroniemnamen, d.w.z. plaatsnamen 

waarvan het eerste lid duidt op het geslacht dat het ge

bied oorspronkelijk in bezit had. Inderdaad, een over

groot deel van de Oostvlaamse gemeentenamen - ook 

wijk- en veldnamen - zijn patroniemnamen. Als we 

dit nu weten is het meteen duidelijk dat er een heel 

ander licht valt op de etymologie van veel plaatsen. 

Het was de Gentse plaatsnaamkundige Mansion die 

met succes de toponymie in die richting stuurde en hier

uit opmaakte dat een overgroot deel van de dorpen in 

het noorden van Vlaanderen gegroeid zijn uit nederzet-

(5) Ha do Je rel JU~; quorl franci horninPH lrarlidcrunl su1wlo l'clro 
ud monastcrio Blunrlinio, ipt~is «~enl!il! iussil Einharrlu!! frulrc:; 
halwre, et po~;t hoJ,itum corurn ipt!OH rcs reciper«•. 
In primiH de villa Surnurin~ulwrn IJUod VVIt~ritiU!! lrudidil 
inde V«~nit de ccruiKu HÎ~Ius XX ; rlc n•rncdio Norlwrli ~;olidos 
IJ ; rlc n-mcdio Si~cJ,crli Koli«<oH V ; tic Brunhurdo «'crvisu 
si~o~luH XXIII; de Wulut·hurio Hi~luH XV; <;un«<J,uldu~; si!(lu~; 
XX ; de lino liJ,ru dimidiu. ((;yHsdin~o~ M. en Koch A.C. F. ; 
Diplomalu Bt·l~o~it·u ante unnurn Millesimurn cenlcsimum l!CrÎp· 
Iu, HruHKd 1950, J,J. 129.) 

lf1) <;yKH«·lin~t: :\1. t•n Kod1 A.C.F.; Diplornutu B«•l~o~icu uniP Uil· 

nurn Millt·Himum rt·nlt•sirnum Hl'rÎplu, Brust!«•l 19511, J,J. 129, 156 
1~11 1097. 
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tingen van een familiegroep, die nog Je naam droegen 
van hun stichter. Deze volksgroep moest niet hoofdzake
lijk talrijk zijn maar kon evengoed hestaan uit een 
enkele familie, die zich, samen met een groepje mensen 
die met haar waren, op een welgekozen plaats of door 
de vorst verkregen gebied had vastgeankerd. 

Voorbeelden van namen op « ingahem » liggen in 
Vlaanderen voor het grijpen. In het Meetjesland alleen 
vindt men o.a.: Adegem (Addingahem. 840!, woonplaats 
der lieden van Addo ; Maldegem (Malingen . ::\Iallen
gehem - 964), woonst der Mathalingas, afkomstig van 
de patroniem beginnende met Mathalo ; en Landegem 
( Landingahem - 1037 J, woonst der afstammelingen van 
Lando (7). 

Ook Zomergem (Sumaringahem - 814) is dus een 
patroniemnaam, uitgaande op « ingahem ». Dus kan men 
aan het eerste lid bijna onmogelijk de betekenis geven 
van « vergaderplaats » noch van mensen noch van dieren 
of van « moerassige streek ». De stellingen van De Potter, 
Carnoy en De Smet vallen door deze nieuwe zienswijze 

totaal uiteen. Het moet dus zo goed als zeker een patro

niemnaam zijn. 

Mansion, een van onze eminentste plaatsnaamkun
digen, beweert dat het hier gaat over een zekere « ~u
maro ». Hieruit leiden we dan ook af, dat de nederzet
ting te Zomergem niet bestaan heeft uit een talrijke 
volksgroep, maar uit een familiegroep ( 8). 

Meteen wordt ons de betekenis van de naam Zomer
gem heel duidelijk. 

« Sumaringa » is dus een patroniem, en wel in de 
genitief pluralis. Bijgevolg betekent de naam Zomergem, 

(7) Gysseling M. en Koch A.C. F. ; o.c., hl. J3.t, 2·l8, 263, 138 en 
197. 
Deze thesis steunt voorul op de gep:evens die mij welwillend 
werden mt•dep:edeeld door de heer Gyssclinp:, die mijn studie 
ter inzage nam en waarvoor mijn hrstc dunk. 

(8) Mansion J. ; Oud-Gents1·he Nuumkundt>, 's (;ruvenhup:t• 192-l, 
hl. 30-66 en 130, 
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heem of woon plaats Y<lll de « Sumarin~a 's », d.w.z. woon

plaats of verblijfplaats van de lieden van Sumaro. De 

betekenis van de mansnaam « Sumar » is volgens Gysse

lin~ onzeker en misschien eenvoudig een verpersoonlij

kin~ van « Sumar » als « Zomer ». 

\\-anneer is die nederzettin~ m feite ontstaan ? 

\\-e weten door de toponymie dat de plaatsnamen 

op « -in~ahem » tot het Frankisch taalgoed behoren : dus 

}lerovingische nederzettingsnamen zijn. Dat is reeds veel, 

maar het is niet voldoende. De Frankische kolonisatie in 

Ylaanderen heeft ruim vijf eeuwen geduurd, zodat we 

dienen na te gaan in welk tijdstip van die lange periode 

de benaming Zomergem voor het eerst werd uitgesproken. 

Het antwoord op deze vraag zal ons ongetwijfeld het 

dichtst hij de datum van het ontstaan van het dorp bren-

gen. 

Lindemans hotuit het hij de mening dat de « in~a

hem »-namen ongetwijfeld de oudste zijn doordat ze 

wijzen op een inhezitnemen van ~ronden door Franki

sche gezinnen, met het « hofsysteem » als gevolg wat 

de bewoning van het land betreft, tegenover het gemeen

schappelijk grondbezit of de « marke », die de oorsprong 

zou zijn van het « dorpsysteem » ( 9 I. 

Pirenne van zijn kant schrijft het volgende : Du IVe 
au VIfe siècle, la plaine flamande, colonisl- par les Francs 

saliens, se couvrit de« sales »,de hutes et de granges l-par

pillées et non groupées en village, suivant la coutume 

fJUe les érudits allemand;; désigncnt sous Ie tertne de 

« hofsyt;teem » I 10) . 

. \let het geleidelijk oprukken ging dus inhezitneminl! 

van de grond door het volk f.!;cpaard. 

In vele Vlaanu;e dorps•wnwn op -f,!:CIIl I heem) of 

(IJ) ~··llarru·lhuut I~. ; ll .. rkumHt rn l'tluJÎH«'IIe HUIIII'llS!I'IIin!( vun 
ll•·t VlaumMdH! vulk, AntWI'rJII'll IIJ:lH, bi. M1. 

I JIJ) l'ir•·mu• 11.; L•·H Viii•·H 1'1 I•·H lnKtitutimlH urbuincs, BrliHHI'I 
J'J:l'J, ,J,.eJ I, bi. l2f1. 
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-zele (sa la), vindt men, na zovele eeuwen, nog de ge

slachtsnaam van de boeren die er zich met hun gezin 

gevestigd hebhen ( 11 ) . 

De eerste nederzetting~n waren dus aanvankelijk 

geen dorpen, maar wijdverspreide hoeven. Het is slechts 

na het jaar 600, wanneer het Christendom, sedert de 

teruf!;trekking of de vernietiging van de Romeinse bevol

king bijna totaal verdwenen,· opnieuw begon te bloeien, 

dat men in het Vlaamse land de eerste kerktorens zag 

verrijzen (12). 

Verlinden nu ; zeker is het dat, indien de «inga

hem »-namen in verband moeten worden gebracht met 

het in bezit nemen van voorradige gronden door familie

groepen - wat eigenlijk van geen enkele andere plaats

namengroep mag worden gezegd - deze alleen kunnen 

dagtekenen van na de Vle eeuw (13). 

Door Pirenne weten we dat zulke vorm van neder

zetting plaats vond van de IVc tot de Vlle eeuw. Verlin

den echter ziet het niet zo ruim en neemt slechts aan 

van na de VIe eeuw. 

Wijd lopen de verschillende gedachten eigenlijk ook 

niet uiteen en we mogen er gerust uit afleiden dat Smuaro 

of de nazaten van zijn geslacht, het huidige gebied Zo

merf!;em in bezit namen tussen de jaren 500 en 600. 

Na onderzocht te hebben door wie en wanneer de 

nederzetting Zomergem tot ~tand is gekomen, kunnen we 

thans de manier nagaan waarop dit is gebeurd. 

Hoe langer de historici zich met het probleem der 

Frankische kolonisatie en met het daarmee nauwverwante 

vraagstuk van de taalgrens in ons land gingen bemoeien, 

( ll) Pircnne 1-I. ; Geseltic de nis van llelgië, Nt•dcrlantlsc uitgave, 
deel I, bi. 24·. 

( 12) Pircnne I-1. ; Les Villes ct les Institutions urbuines, deel I, 
bi. 126. 

(13) Vcrlinden Ch.; LI's origines dt• Iu Frontirre linguistique t'll 

Jklgiquc cl la Colonisution Frunquc, t•ollet•tion « Notrc l'us· 
sé »,Brussel 1955, bi. 70. 
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hoe meer ze be~mmen te twisten nopens e~n al dan riiet 

intense Frankisering: van onze Vlaamse gewesten. 

Yolgens Pirenne schijnt de uiterste grens van de 

Salische kolonisatie naar het westen toe gelopen te hebben 

in diagonale richting van St. Niklaas tot Torhout, langs 

de rand van de onvruchtbare en beboste gebieden. De 

meeste Saliërs, ze~tt hij, keerden zich af van deze woeste 

streken, gelijk ze zich lieten afschrikken door het grote 

« kolenwoud » ten zuiden. "reinigen onder hen zijn in 

de Vlaamse kustgebieden doorgedrongen ; tot de tijd dat 

de verheffing van de bodem ( ve eeuw) de strijd tegen 

het water mogelijk zou maken schijnt slechts 'een gering 

aantal van over zee gekomen Saksen en Friezen er ge

woond te hebben 04). 
j' 

Als we even een kaart bekijken, zien we dat Zomer

gem reeds een paar kilometers huiten deze grens ligt. Dit 

laat al veronderstellen •lat de massa der Saliërs hiet tot 

daar is doorgedrongen. Het is zelfs zeer waarschijnlijk 

want het ongenaakhaarste gebied, nl. het beruchte <<'-woud 

zonder genade», strekt zich voornamelijk uit tussen 

Zomergem en Brugge. 
0 

Verlinden, die onlangs de Frankische kolonisatie -in 

ons land zeer verantwoord en tevens streng-kritisch heeft 

behandeld, vindt in onze streek, noch in de toponymie, 

noch in de archeologie, noch in enige andere factor, het 

miw;te volghaar spoor van een intense hezettin~ der Fran

ken. Wel geeft hij toe dat er enkele infiltraties plaats 

hadden van afzonderlijke troepjes, die zich echter op de 

bodem niet vastzetten. De Sali!o!che Franken zijn volgens 

Hchrijver alleen door Vlaanderen « getrokken », van uit 

de Holland!!e pruvincii:n naar het Walenland toe, waar 

ze zich met de reedil gevestigde Hipuarische Franken 

verenigden. Hun koloni1mtie was volgens hem geen wilde 

overrompdinf! en indien er hier en daar een groepje ill 
blijven vaMlzitten, wat hij tot hiertoe nog door !!:een enkel 

vcrschijnlid meent t•~ ktllllll~n verreehtvaardigcn, dan zou 

lil) l'in·m••· 11.; (;,,.whit•dt·niK vun llt·l~otii', Nctlt•rlundsc uii!(IIVI', 
dt•t•l I, l.I. 2;,. 
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dit alleen hebhen plaats gevonden in de onmiddellijke 

nabijheid van een «militair exploitatiecentrum » of 

« troepenkazernering », waarvan het aantal in Vlaanderen 

wel zeer gering zal geweest zijn (15). 

De volkeren van alle tijden hebben zich altijd ver

zameld op die plaatsen waar ze het nodige konden vin

den ont !llln bestaan te verzekeren ; voedsel, een plaats 

om zich tegen alle weersomstandigheden te beschermen, 

weiden en benutbare gronden. Dit konden de Franken 

volgens V er linden in Vlaanderen in de ve en V Je eeuw 

niet vinden, want wanneer in 51 vóór Christus de Ro

meinse verovering in Gallië practisch ten einde was, bleef 

er van dit uitgestrekte gebied niets anders meer over dan 

een uitgemoorde, uitgehongerde en tot slaven verlaagde 

bevolking en een onoverzichtelijke ruïne van puinen en 

verwaarlozing (16). 

Dat is waar. De Romeinse veldheren schilderen onze 

streek af als een verlaten gewest, steeds gehuld in een 

dikke nevel die volgens Strabon slechts 3 à 4 uren per 

dag optrok om een bleke zon door te laten, onvoorzien 

van volkrijke steden en dorpen, met hier en daar een 

groepje ellendige hutten, verspreid tussen hoog struik

gewas ( 17). Er wordt zelfs betoogd dat onze gewesten 

bijna totaal verlaten waren vanaf de tweede helft der 

JVe tot aan de tweede helft der Ve eeuw, wanneer de 

Franken hier hun eerste voet zetten. Gans Vlaanderen 

bood dus het aspect van een woeste, armmoedige en 

schier onbewoonbare streek, bedekt met hossen, kreken 

en moerassen, terwijl de zee hij hoge tij de laaggelegen 

kustgebieden onder water zette. 

De Gallische oorlog was een \'oortdurende slachting. 

Wie noch sneuvelde, noch ter dootl werd gebracht, werd 

als slaaf verkocht (18). 

(15) Verlinden Ch. ; o.c., hl. 70. 
(16) Brcucr J. ; La Bd;:dquc Hurnaine, culle!·tiun « Nutre l'ussé ~. 

Brussel 194·4·, hl. 13 e11 20. 
(17) De Potter F. e11 Brucrkaert J.; Dt• Gt•sdtiedenis van den B1·l· 

v;isdw11 Boerenstand tot op het einde der XVIII'' t'f'IIW, Hrus· 
sel 1880, hl. '1.7. 

(18) St·humdhout (;. ; o.e., hl. 78 en 79. 
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Aanl!ezien de Franken voll!f'ns Verlinden uitsluitend 

van de oorlol! leefden, zullen ze er niet aan l!edacht 

hebben om zich te komen in{!raven in een streek waar ze 

het nodi{!e niet zouden vinden om hun bestaan te ver

zekeren. 

Zich refererende aan de toponymie, meent hij dat 

deze ook eerder Keltisch dan Frankisch {!eoriënteerd is. 

Ook in de archeologie vindt hij maar weinig {!etui{!e

nissen die voor een Frankische kolonisatie in Vlaanderen 

kunnen pleiten. Van de 165 {!raven die in België werden 

bloot{!ele{!d, kwamen er slechts 12 voor in Oost-Vlaan

deren, die dan nog vóór-Frankisch of Gallo-Romeins 

moeten {!enoemd worden. 

Hij besluit dus als voll!t : indien de Franken wer

kelijk onze streek zouden «gekoloniseerd » hebben, en 

het in waarde bren{!en van de Vlaamse bodem op hun 

actief moet worden !!,"eboekt, dan kan dit alleen hebben 

plaats gevonden na de vne eeuw. 

Vol!!,"ens Dumont !!,"ebruikten de Franken onze streek 

slechts voor wat hij noemt « une fenêtre d'expansion ». 

Daarbij betoogt hij, dat de Franken !!,"een enkele poi!Înl! 

hebben aangewend om onze streken voor de landbouw 

te winnen, aan!!,"ezien voor dit reusachti!!," en moeizaam 

werk veel en stoere werkkrachten nodi!!," waren, wat men 

na de Romeinse oorlogstrochelen in Vlaanderen niet meer 

kon vinden. Dit is volgens hem een van de oorzaken- en 

zeker niet de minste - waarom de landhouw in Vlaan

deren onder de Franken verder achteruit stond dan vóór 

de inval der Homcinen. 

We kunnen het hetoog van Pirenrw, Verlinden en 

I>unwnt gerust ondPrHehrijven, dat de Frankisclw kolo

nitmtie in hf•t noordr•n van VlaarHIPrPn niet llHIRRaal is 

gr•weeMt, hoewel in dP laat11tP .ian·n hiPr Pn daar ovPr· 

lJJjjfMpJen zijn OJII!edoken - Pil ZPJfs in dP VPrAtP IIÎt· 
h()(•kpn van Vlaaruh~rPn - diP onhPIWÎMthuar tot de 

Frankf~n hr~hlu~n lu·hoonl en dus nJOj!<'ll gPtuigr•n voor 

r•r•n ÎlltPrJSP huÎAVPSI Îlll!• 
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Maar juist h
1

et feit dat ze toegeven dat er enkele 

infiltraties plaats hadden van afzonderlijke groepjes, 

komt onze ste11ing, dat Zomergem zou ontstaan zijn uit 

nederzettingen vah familiegroepen, nog versterken en 

zelfs ten vo11e bevestigen. Al1een kan ik niet aannemen 

dat deze sporadi~che nederzettingen zouden hebben 

plaats gehad in de onmiddel1ijke nabijheid van een mili. 

tair exploitatiecentrum of troepenkazernering. Mijn in

ziens waren ze het gevolg van het feit dat krijgers, die 

zich in de oorlog; hijzonder hadden onderscheiden en 

vrije mannen waren geworden, het krijgstoneel verlieten 

en zich met hun {ami1ie en onderhorigen op een uitge· 

kozen of door de vorst verkregen gebied gingen vestigen 

om er aan landhouw te doen. Bijgevolg kan ik niet ak

koord gaan met de bewering van Dumont, dat de Franken 

geen enkele poging zouden hebben aangewend om onze 

gewesten voor de limdbouw te winnen. Immers, de hoeve

typen, de inde1in~ van het bouwland, kortom gans de 

agrarische structuur in Vlaanderen is op een Frankische 

leest geschoeid. 

De Franken, die zich omstreekt 44.5 in onze streek 

kwamen vestigen, deden dit vanze1fsprekt'nd overeenkom

stig hun nationale g<'woonten. ledere vrije man werd 

bedeeld met een lap grond ( mansus), die hij bd)Ouwdt' 

met behulp van zlijn huisgenoten, zijn onderhorig<'n t'n 

zijn slaven. Omh~en zijn woning lagen het homdand t'n 

de natuurlijke meersen die ervan afhingen. Het woonhuis 

en de afhankt'lijklwden, zoals fle stallen, de schuur t'n 

het OVt'nhuur, Wárf'n omgeven door een houten palis

sade, later door ('l(>n muur of et'n walling. Gans dit kom· 

plex kan men nu nog terugvinden in het merendeel van 

onze oudste hoevt'n. Vet'! van dt'ze hoe,·ekompl<'Xt'll zijn 

later tot dorpen uitgegroeid. 

Het is niet waar flat de toponymie tt'n onzt'nt et'Tdt'r 

Keltisch dan Frankisch 1georii'nteerd is. lntegendf'el is ze 

hijna essentieel Gennaans en mol1r lwpaald \'\"t'strwder· 

frankisch of Salisch. Het feit dat de \"Jaar'nse· bodem be

zaaid ligt met tal van Keltisehé topdnit'mert• 4..1 voor a I dt' 

waternamen zijn bij ons vaak Kcltiseh of tt'nminsh' !!l'· 



keltiseerd - cijfert het overwicht van de Frankische 

toponymie niet wel! en men mal! nooit zel!l!en dat onze 

streek door de Franken niet l!ekoloniseerd werd. Ten 

andere kan het niet l!eloochend worden dat het Neder

lands uit het Germaans en meer bepaald uit het West

nederfrankisch is ontstaan. 

De wijze waarop Zomergem ontstaan IS lijdt dan 

ook ~!een twijfel. Het ontstond uit de nederzettinl!en van 

Frankische familiel!roepen, die het l!ebied in bezit namen 

en er van de landbouw leefden. 

Of er te Zomergem mensen hebben geleefd vóór het 

tot stand komen van het eigenlijke dorp, dat ik hier 

geplaatst heb tussen de jaren 500 en 600, is een vraal! 

die niet l!emakkelijk te beantwoorden is en waarvoor ik 

mijn toevlucht heb moeten nemen tot all!emeenheden 

die hier en daar op enil!e veronderstellinl! berusten. 

De datum waarop de naam van een florp voor het 

eerst tot ons komt, is daarom niet steeds deze waarop het 

dorp ontstond. Die naam kan veel ouder zijn. Hij kan 

ook een nieuwe doopnaam zijn flie l!el!even werd door 

de lieden van een geslacht die er zich kwamen vestigen, 

narlat het dorp door een of andere factor gedurende lange 

tijd onbewoond was geweest. 

Als algemene regel geldt nochtans dat het noorden 

van Ylaanderc>n een late bevolking heeft, die waarschijn

lijk niet hoger dan de Germaanse tijd opklimt. Heel de 

toponymie is er, op enkele uitzonderingen na, hijna es

sentieel Germaans of Salisch. De naam Zomergem en elf' 

otul~o~tgekf'ncle plaatselijke wijknamen zijn eveneens Gc>r

maan~o~ of Wcslncderfranki~o~ch. Ook de ardJCologische 

vond~o~ten ,:.r:etuigen maar hittc>r weinig voor een intcnAc 

IH!Woning uit de vbbr-Gcrrnaanse of Gallo-Horncimc tijd. 

Dit wil niPt zeggen dat onze ~o~lrc~f'k in de mulstc tij
dt~n lotaal onlu~woond was. I )e lf'gPnwoonliv;hcid van 

volk11tammt•n in Vlaarulf•ren vanaf dP latP stcf'ntijd kan 

nov; moeilijk lu~twi~o~t wordm1, allwewc>l hij de aanwijzinv; 
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daarvan de !!:rootste voorzichti!!:heid en een sterk voorhe

houd steeris aan de onle moeten blijven. 

Waternamen zijn in onze streek vaak Keltisch of ge

keltiseerd. Sommi!!:e van de Zomer!!:emse wijk. en plaats

namen bevatten Keltische elementen, wat een volksge

meenschap op de Zomer!!:emse bodem laat veronderstel

len, vóór dat .de Franken er kwamen. Ook is de toponymie 

ten onzent niet minder rijk aan namen die op Saksische 

en Friese infiltraties wijzen, zodat men het ontstaan van 

het eigenlijke dorp vóór de aanvang van de Frankische 

kolonisatie zou kunnen plaatsen. De Byzantijnse ge· 

schiedschrijver Procope betoogt, dat in de vre eeuw 

anglo-saksische infiltraties in onze gewesten plaats had

den en zich er enige tijd vastzetten. Het was eigenlijk 

meer dan een infiltratie want de Franken hadden met 

het bevechten van deze piraten, die langs de brede 

stroommondingen ons land binnenvielen, geen kleine 

karwei voorhanden. In 850 nol!:, heette de Gentse omge

ving « Zee-Friesland » en in het Meetjesland leefden 

vooral veel Friezen waaronder Schamelhout de wilde 

inwoners rekent van Rijvis, Nekke, Hoetsel en Diepen

heek ( 19). Ook De Potter en Broeckaert hebhen er in 

hun mono!!:rafie over Zomergem op gewezen dat het 

gehucht Rijvis zelfs tot in de XIX~ eeuw door een volk

stam bewoond was die in zeden, gebruiken en geloofs

belijdenis totaal verschillend was dan deze uit de overige 

wijken. «Niets inderdaad», zo schrijven ze «was daar 

sedert eeuwen veranderd ; geen enkele lichtstraal der 

beschaving door!!:edron!!:en ; wie er voorhijtrok, mocht 

zich terecht in het midden van zwervende volkstammen 

verplaatst achten. Volstrekte wilden, hadden deze hewo

rwrs slecht!' ellendige lenwn hutten ; slechts uit eene 

plaats bestaande, waar allen, zonder onderscheid van 

geslacht, op hl aderen sliepen. V erscht>idene hunner woon

den in holen onder de aarde, alwaar zij het, volgens hun 

zep;gen, zeer wel hadrlen, doch wam·in men de zekerheid 

had, dat zij de voorthn'np;st>len hunner· rooverijen ver

horp;en hielden. H nisraad was hun onbekend. Zij wislt'n 

(19) Sd!llnwlhout G. ; o.c., hl. 78 t'll 79. 



van God noch zijn ~ebod en zij onderhielden ~een an

dere ~emeenschap met het omli~~emle, dan om te stelen 

en te rooven : ja zelfs om hun te mishandelen ... » (20). 

Ook vol~ens Pirenne zijn de Ylamin~en de ei~enlijke 

nazaten van de Salil~rs, doch evenwel met een zeer sterke 

Saksische of Friese insla~, van wien ze hun volkse wezen, 

hun bloed, hun nei~in~en, hun ziel en hun taal hebben 

overgeërfd 1 ~l). Yol~ens Vercouillie zou het woord 

« Ylame », waarvan « Ylamin~ », van Friese oorspron~ 

zijn. Daarom moet evenwel niet worden aangenomen dat 

de bevolking hier zuiver Fries was. 

:\laar er zijn meerdere factoren die dienen onder

zocht te worden om het bestaan van menselijk leven te 

Zomergem uit het nachtelijk verleden op te roepen ~ 

noemen wij o.m. : de archeolo~ische vondsten, de plaat

selijke toestand van de bodem en zijn agrarische hoeda

ni~heden, het oude we~ennet, de kerstenin~ van het 

~ewest, de wisselin~ van het landschapsbeeld, de ethni

sche samenstellinf!; van de plaatselijke hevolkin(!; en de 

militaire operaties ; allemaal problemen die Ian~e jaren 

studie vPr(!;en en meestal bdwrt>n tot het werk~ehied van 

doorwinterde historici. Toch kunnen wij enkele toetsen 

aanslaan om tot een hetrouwhaar harmonisch geheel te 

geraken. 

\Vanneer Caesar de veroverin(!; van onze streken on

dernam, was het grootste gt>declte van het huidi(!;e Oo,;t

VIaanderPn hPwoond door de Menapii:r,;, Pen volk van 

Keltii!che oorsprong. Dit gewest, weinig of niet vrucht

haar, met zijn moerassen, venen, drassige plekken en 

Hehier ontoegankelijke hossen, was v<>ruit het minst lw

volkt van :\oonJ-(;aJJii:. WannePr al de Bt>lgiRche stam

men hun krijger;; Ramf~ntro(•pten om zich gezanwnlijk 

tegPn df~ invallen der BonH'irwn te wePr te RtPIIen, kondPn 

de \h•na pii:n; Hl eelt tH 7.000 IIHU114Ch a ppPn IPverPn tPgPn 

de Nf•rvii:rl4 :>0.000, dP ,\lorirwn 2:>.000, de Aduati<>kPn 

120) J)f' l'ulll·r F. 1~11 Bru•·•·ku•·rl J.; (;I'RI'hit•dt•IIÎK df'r l(f'lllf'f'lllf'n 
vu11 OuKt-\'luund•·rt·r• ; « Zurn••rl(f'lll )•, 1;1.111 Jll()(,, l.I. ·L 

( 21) l'irl'nrw 11. ; ( ;,·~··hit•d•·IIÎH VUil Bt•l I(Îi;, N ... d,•rlulldHf' uiii(IIVI', 
dt·t·l I, l.I. 25. 



19.000 en de Eburonen 40.000 (22). Hoelanl! deze dunne 

hevolkinp; hier bleef voortbestaan blijkt uit het feit dat 

de volkstellinl! van 1469 voor Zomerl!em nol! maar 151 

huisgezinnen opgaf, wat een bevolking van circa 750 in

woners veronderstelt binnen een oppervlakte van 1.718 

hunder 1 l!emet 210 roeden (2792 ha 17 a), of een bevol

kingsdichtheid van 27,8 per vierkante kilometer ( 23). 
Als ik hierhij doe opmerkPn clat het merendeel van de 

woningen in de onmiddellijke nabijheid van de dorps· 

kern stonden, zal het de lezer duidelijk genoeg worden 

hoe verlaten en onbenut de buitenwijken van Zomergem 

tot laat in de Middeleenwen gebleven zijn. Gans onze 

streek werd trouwens door Caesar's troepen als onbenut

baar niemandsland beschouwd, dat op hun expansiezucht 

niet veel druk uitoefende. Wanneer wij even de kaart 

hekijken die De Mayer bij zijn werk over de Romeinse 

villa's in België publiceert, steekt de witte vlek in Vlaatt· 

deren schril af tegen de honrlerden zwarte stipjes die de 

vinelpbatsen van overblijfselen van Romeinse woningen 

in het Walenland aanduiden (24). Bovendien vertoont 

deze kaart in de zuidelijke g<'hieden een echt spinneweb 

van Romeinse wegen, terwijl er slechts enkele worden 

aangetekend in het noorderlijk gedeelte. Hoewel verOil· 

dersteld wordt dat in Vlaanderen ook een aantal Ro

meinse gehouwen moeten hestaan hebben, hef'ft men 

hiervan tot hiertoe nog geen f'nkel spoor hlootgdegd, 

van welke aard ook, dat verder dan de IVP eeuw terug 

gaat. De zogezegde «Romeinse kampen», die te dikwijls 

aan het opduiken van futiele voorwerpen gekoppeld wor

den, komen naar de mening van Breuer te dikwijls voor 

in ongenaakbare streken waar ze niet zullen voldaan 

hebhen aan cle eisf'n van f'en Honwinse troepcnkazerne

ring. Schrijver waarschuwt ernstig de historici tegen een 

(22) Brcuer J. ; o.e., hl. 18. 
(23) De SmN J. J. ; Dcnornhrf'rncnt des Foyers en Flnndrl' l'n H69, 

in Bulletin de In Commission royale tic l'histoirc ct d'un·héo
lo~ic, jnar~nn~ 1935, hl. 13.1. 
De huidi~e hl'volkin~stlit·hthcitl te Zonwr~cm hl'dntnj.:t 215 
inwoners per vierkante kilonwtcr. 

(U) De Maycr H. ; De Homciml' viiiu's in BI')Jût:, Uniwrsitt•it 
Gl'nt, 1937. 

34 



te voorbarige erkenning van een Romeinse villa, laat 

staan een Romeinse nederzetting of troepenkazernerin~. 

Als illustratie geeft hij de vondst van een gestempelde 

Romeinse dakpan te Rumst, waaraan veel geschiedschrij

vers een Romeins kamp wilden koppelen. Hierbij maakt 

hij de stekelige opmerking : « une tuile ne fait pas un 

camp, pas plus qu'une hirondelle Ie printemps » (25). 

Laat Breuer de zaak nu ook niet te objectief gaan he

schouwen, want maakt één enkele zwaluw de lente niet, 

zij is er toch niet vreemd aan en er zelfs zeer nauw 

mede verwant. ~chamelhout neemt Rumst niettemin op 

in zijn lijst van de Romeinse nederzettingen, waar vol

gens hem de standplaats lag van de Romeinse vloot die 

de Rijngrens bewaakte ( 26). Trouwens zijn te Rumst, 

behalve een dakpan, nog tal van andere voorwerpen aan 

de dag getreden, die kunnen bewijzen voor een intensere 

huisvesting van Romeinse soldaten. 

De schier totale verdwijning der materiële sporen 

van de Romeinse kolonisatie in Vlaanderen, heeft twee 

voorname oorzaken ; vooreerst de overstromingen der 

IJle eeuw, die de Vlaamse bodem met een dikke zancllaag 

herlekten en een ~?:root aantal Romeinse gehouwen ver

nietigden of ondenlolvPn ; tenslotte het verwerken van 

de overgebleven puinen door onze plattelanclshevolking, 

die er welkome materialen in vonden om er hun eigen 

~?:ehouwen mede op te trekken, te herstellen of te ver
ruimen. 

Op het gehucht Schipdonk werden in 18.58, hij ltct 

delven van het Afleidingl'!kanaal der Lcie, een aantal 

Homeinse voorwerpen ontdekt, waaronder een 19 cm 

lange hijl in gele vuurl'!teen, een andere van 17 cm in 

,:!;rijze silex, een gestempelde dakpan, hrokl'!tukken van 

paardfm,:!;f~hi ttf•n Pn hoPfi jzerH ( 27). 

De IC,:!;NIWoonli,:!;hPid van Homcinflc voorwerp('n op 

125) l!n•u••r J.; o.c., J,J. :!R. 
126) ~~·hunwlhoul 1~.; o.r., J,J. 57. 
127) Vun D•·HHI'l C.; Topu~truphil' d1~s voÎI'K rumnÎIII'H dl' Iu lll'li(Î· 

•tuc, l!ruKHI'l 11172, t.l. 11! •·n II!IJ. 
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deze plaats verklaart zich vrij l!:emakkelijk. Het l!:ehucht 

is immers gelegen lanl!:sheen de grensscheiding van de 

gemeenten Zomergem en Merendree, lanl!:sheen de Ro

meinse wel!: Houlogne-Utrecht en tevens aan de oever van 

1le «Dunne», een klein woest riviertje dat onder de 

Kelten reeds gekend was 128). 

Te Diepenheek, een l!:ehucht gelegen in de noord

westelijke uithoek van de gemeente, ligt een achten

twintig meter hoge heuvel die de « Steenherp: » wordt 

p:enoemd en de hoogste is van de vlakke zandstreek van 

noordwestelijke Vlaanderen. Daar werden, volgens het 

weten van PlanCCJUaert, een hele voorraad Gallo-Romeinse 

brokstukken gevonden, afkomstig van aardewerk dat op 

de plaats zelf vervaanligd werd. De kleur van dit vaat

werk wisselde slechts tussen donkergrijze en bleekl!:ele 

tinten, maar de l!:rote verscheidenheid der vormen ge

tuigden voor een veelzijdig gebruik. Onder de schenen 

kon men gemakkelijk de vormen herkennen van kruiken, 

horden, schotels en lijkvazen. De otHle legende die ons 

verhaalt dat er in verre eenwen aldaar een aantal familif's 

woonden die de beste aanlen potten van het land bakten, 

en het hestaan op dezelfde plaats van een steenbakkerij in 

de tweede helft der XVII Ie en in de eerste helft der XIXP 
eeuw, waarvan thans nog de sporen zijn aan te wijzen, 

mol!:en hiermede ongetwijfeld in verhand worden g<'

hracht. Inderdaad bestaat de grond te Diepenheek uit 

een dikke hovenlaag samengesteld uit roo1l-gele klei of 

leem, die hijzondere eigenschappen bezit \'OOr het stf'cn

en pottenbakkersbedrijf. Nog op onzt> da!!:t>n worden 

diezelfde lagen, op <'t>n paa1· kilomett>r daar vandaan, 

door llf'rgelijke firma's ui tgehaa t. De geschied<'nis heeft 

ons ten andere l!:eleerd dat df' l\lenapWrs de kunst van het 

pottenhakken en deze der Cf'r;mli<'k tot <'<'11 hog<' vol

maaktheid haddf'n weten op te \'oerpn en hun warf'n tot 

ver huiten de grf'nzf'n van het Gallische rijk uitnl<'rden, 

ja zelfs tot in centraai-Europa, waar ze fel gegpenl wer

den (29). De naam « Steenll<'rg » zf'lf, die re<'ds in df' 

(28) Van Dcss(•) C. ; o.c., hl. ·18 1'11 189. 
(29) Dumont G. H. ; Jlistuirt' tl!'s Bl'll(t'S, Brus~t'l 1951, dt•l'l I, 

hl. J.l.. 
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oudste oorkonden voorkomt, heeft on~etwijfeld iets met 

deze veronderstelde nijverheid te maken. De te~enwoor

di~heid van een paar spinkloven, die onafscheidbaar tot 

het materiaal van de wever behoren, zette Plancquaert 

er toe aan te verklaren dat de bewoners van Zomergem 

onder de Gallo-Homeinse tijd reeds tot een gevorderde 

graad van ontwikkeling gekomen waren. Dit is meer dan 

een veronderstelling want het staat vast dat het weven 

een bijzondere eigenschap was van de l\Ienapiërs en de 

:\lorinen die deze kunst vanaf de oudste tijden beoefen

den, eerst voor eigen behoeften en later voor commercieel 

doel. Pirenne heeft terecht betoogd dat de Vlaamse la

kenweverij, die in de Middeleeuwen de slagader was van 

de Ylaamse levensstandaard, een erfdeel was van de 

Gallo-Homeinen. «De tout temps » zo verhaalt hij, «les 

populations de la cote avaient confectionné des tissus de 

laine. Les nombreux moutons dans les prés salés, qui s'al

longent derrière la li~ne des dunes, leur fournissaient en 

abondance la matière première. A l'époque romaine, les 

draps des -'lorins et des :\;lénapiens avaient joui d'une 

certaine céléhrité. lis furent transportés au loin par 1les 

han1ues, jus11u'au pied même des Alpes, ou ils étaient 

corm us sous Ie nom de « man tea u x frisons » ( 30). 

Een over~root deel Germaanse hoeven en wonin~en 

werden ten onzent we~~evaa~d door de piraten van Di

dius J ulianus, aanvoerder van het staand Homeins leger 

in Bel~ië, die in 172-174 een lcp;cr Chattcn bevocht en 

optrok te~en de Chauchen die ononderbroken onze kus

ten bestookten en het land vcrontrustten ( :H ) • « Al de 

dorpen~. zo vertelt Didius zonder schaamte, «alle af~e

zond,~rrle hoeven en wonin~en, werden door het vuur 

met de ~~;rond gelijk ~emaakt. Overal maakten onze lep;ers 

huiL mt ~anse troepen van opgejaagde mensen en dieren 

wenJen door ons uitgemoord of afp;czonderd in ontoc

gank•dijke ~owhied1~n waar ze de lton~cnlood stierven» 
1:~2). liet is du1-1 niet moeilijk om Ie vcrklaren waarom 

1:!11) l'in·nru· 11.; L•·~ villes t•l l1•s irrstitutiurrH urbuim·t~, dt•t•l I, 
l.I. 187-11111. 

1:11) Bn•lJI'r J,; ",, .. , l,f. 22. 
1:!2) IJunrurrt (~. 11. ; u.c., J,(. 2'.1. 
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in onze streken geen enkele Gallo-Romeinse vesting werd 
blootgelegd die hoger dan de I ye eeuw opklimt. 

Elementen van zeer grote waarde voor een vroege 

bewoning van de Zomergemse bodem zijn een aantal 

zeer oude heerhanen waarvan de hizonderste de kom van 

het dorp aandoen. Het kan derhalve nuttig zijn de oor· 

sprong en de betekenis van deze wegen eens nader te 
onderzoeken. 

De belangrijkste Is de handelsweg Brugge-Gent· 

Brussel-Keulen. Hij vertrekt aan de Gentpoort te Brugge, 

komt door Assebroek, Oedelem, Knesselare, Ursel, Zo· 

mergem (Nekke-Guido Gezellestraat-Alfons Sifferstraat· 

Dorp-Kasteeldreef-Lindeken-Kruisstrate), Lovendegem, 

Vinderhoute, Mariakerke, Gent I Brugse Poort) en zo 

verder over Brussel naar Keulen. Deze weg heet in de 

archieven de « Ouden Gendtschen Heirwegh », de « Ou

den Gendtwegh » of kortweg de « Gendtwegh ». Aange· 

zien hij de kortste verbindingsweg was tussen de zee en 

het binnenland noemde men hem ook soms de « rechten 

Gendtschen Heirwegh » en werd hij bij voorkeur ver· 

kozen door de vorsten en kooplieden, vooral wanneer zij 

gehaast waren en wanneer hun tegenwoordigheid te Eek

lo of te Maldegem niet volstrekt nodig was. De « Ouden 

Gendtwegh » vertakte zich op het grondgebied van Ursel 

in de « Hooghen Gendtschen Heirwegh », waarvan hier· 

hoven de loop over Zomergem's grondgebied werd aan

geduid, en de « Nederen Heirwegh », die door \\'essegem 

kwam tot aan het Kruis te Ursel. De loop van laatstge· 

noen11le weg over Zomergem kon tot hiertoe nog niet 

met zekerheid worden uitgestippeld. Iu een artikel over 

de oude wegen in het Meetjesland, dat in het eerste jaar· 

boek van het Heemkundig Genootschap van het 1\Ieetjes· 
land verscheen, Iaat Daniel Verstraete deze weg lopen 

vanaf het Kruis te Ursel, langs de gn'nzen Ursei-Zomer

gem en Zomergem-Oostwinkcl, door de gehuchten Die

penbeek en Hij vis, langs de Hijvisstraat (oude \'\'alle

straat) en de Kerkstraat tot Zomergem-dorp, waar hij 

samenviel met de « Hooghen Hcirwegh ». Wanneer schrij

ver het in een volger11le bijdrage andermaal over de oude 
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we~en m het Meetjesland heeft, wijzi~t hij bijna geheel 

de loop van deze weg en leidt hem vanaf het Kruis te 

Ursel in Zuid-Oostelijke richting, een eindweegs langs

heen de grens Zomergem-Ursel, langs de Bauwerwaan 

tot Nekke, waar hij de « Hooghen Heirwegh » dwarst, 

om dan verder te lopen langs het Eierstraatje recht op 

de kapel te Dunnen, waar hij naar het zuiden afslaat en 

bijna evenwijdig loopt met het huidige kanaal Gent

Brugge in de richting van Gent ( 33). Schrijver betreurt 

dat hij voor zijn nieuwe stelling geen positieve bewijzen 

kan leveren en steunt alleen op het feit, dat hij in een 

archiefstuk eenmaal het Haagstraatje onder de naam van 

« Gentwegh » terugvindt. Dat is weliswaar maar een karig 

steunpunt. En toch wil ik graag de mening van Verstraete 

delen want er zijn volgens mij meerdere verschijnselen 

die de loop van de « Nederen Gendtwegh » over Durmen 

zenden. Eerst en vooral, en dat kan Verstraete ook niet 

ontgaan zijn, volgt deze weg over verscheidene delen de 

grens tussen twee gemeenten en het is inderdaad ken

schetsend dat de oudste wegen niet door de dorpskernen 

liepen maar langs de grenzen waarvoor ze zelfs veelal 

gediend hebben. Hiervan geeft de « Antwerpsehen 1-leir

wegh » ons een treffend voorbeeld. Ten tweede loopt 

deze weg in hijna rechte lijn van het Kruis te Ursel naar 

:\Jerendree, waar hij ongetwijfeld contact zal gevonden 

hehhen met de Romeime legerweg Boulogne-Utrccht. Op 

een punt zou ik het dan met Verstraete niet eens zijn, 

nl. dat de weg niet evenwijdig heeft gelopen met de 

Brugse vaart in de richting van Gent, maar rechtdoor 

lot even voorbij het dorp van Merendree, waar hij zich 

aantiloot hij de Homcinse weg die naar Drongen liep. 

liet verleggen van de « Ncderen lleirwcgh », een stel

ling die lot hiertoe nog niet onomstootbaar bewezen 

werd, mag de weg LIIHHell het KruiH Le Url'lel en Zomer

gem-dorp, langsheen de HijviMHtraat 1'11 de KerkstraaL niet 

huilen lu~Mehouwing doen vallen want het feit alleen reeds 

C:i:H L•·•~H hi..rovN : V•·rMtruet•~ D. ; Oud•~ Wl'l-\1'11 in IH't Ml'l'lj!'H· 
lund, in Appdtjt•H vun het 1\I•wtjcHiund, juuri(UIII( 1950, nr I, 
hl. 51 ••n vl ~· 
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dat hij de dorpskern verhond met een punt waar ver

scheidene belangrijke wegen samenliepen, bewijst zijn 

belangrijkheid en zijn hoge ouderdom. 

Al deze wegen zijn voor Zomergem ongetwijfeld 

van het grootste belang geweest. Aan wie nu de hoogste 

ouderdom mag worden toegeschreven, aan het dorp of 

aan de wegen, kan moeilijk worden uitgemaakt. Over 

het algemeen zijn het grootste deel van onze dorpen en 

steden langs de oevers en aan de samenvloeiingen van 

rivieren of aan de kruispunten van belangrijke wegen 

gegroeid. Maar het tegenovergestelde gebeurde ook, nl. 

dat de wegenhouwers niet steeds de rechtste en de kortste 

weg kozen maar soms een grote omweg maakten om een 

reeds bestaande stad of dorp aan te doen. Dit laatste zou 

voor Zomergem wel het geval kunnen zijn. Als wij de 

loop van sommige oude wegen volgen, dan valt het direkt 

op dat deze een wijde bocht omschrijven om over de kom 

van het dorp te Zomergem te komen, waar zij, tegen alle 

logica in, over een tweeëntwintig meter hoge heuvel moe

ten, wat, gezien fle verkeersmiddelen van toen, het vervoer 

zeker niet in de hand zal gewerkt hebben. Er moest dus 

wel een gegronde reden bestaan hebhen om deze wegen 

over die heuvelrug en door deze moerassen te zenden. 

Die reden ? ... die kan volgens mijn mening niets anders 

geweest zijn, dan dat er niet enkel zeer vroeg reeds een 

mensengemeenschap op het dorp te Zomergem moet ge

leefd hebben, maar tevens dat deze mensengemeenschap 

ook belangrijk was. \Vellicht hestonden hier afspannin

gen, waar de reiûgers korHlen overnachten en zich pro

vianderen, of misschien was er een markt waar de rei

zemie koopman een deel van zijn waren aan de man kon 

brengen. 

Wat voor ons belaug heeft is te weten of al deze 

wegen dagtekenen van vóór de Homeinse tijd, ofwel door 
de Romeinen werden aangelegd, ofwel slechts laat-mid

deleeuwse handelswegen waren. 

De snelle opmars van CaeHar's legers in Gallii: toont 

aan dat ons land veel en goede wegen bezat, waarvan 
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sonunil!e tot een zeer hoge oudenlom opklimmen. ":\liruler 

talrijk waren deze wegen wel in het \laamse landsge

deelte, maar er waren er ( 34). De moerassi~e bodemge

steldheid en de uit~estrekte bossen hebben het aanleggen 

van goede we~en zeker niet bevoordeli~tl. Er wordt ech

ter betoogd dat de Homeinse wegenbouwers voor deze 

hinderpalen niet terugdeinsden om hun grootse plannen 

uit te voeren. Opl!ravin~en hebben aangetoond dat de 

drassige beddingen der oudste wegen vooraf belegd wer

den met een dikke laag kruisgewijs over elkaar liggend 

rondhout, waarop dan de droge zavel~roll(l werd open

gespreid. Dank zij de vochtigheid van de bodem hielden 

deze beddin~en eeuwen lang stand, zodat er op onze 

dagen nog brokstukken van teru~gevonden worden, die 

bewijzen voor de vaardigheid der Homeinse wegenbou

wers ( 35 I. Twee andere redenen waarom in het noorde

lijk ~edeelte van GaJlië veel minder we~en waren dan in 

het zuidelijk gedeelte, zijn het gehrek aan stenen en een 

veel mindere troepenbeweging. Nochtans weet een kro

niekschrijver uit de Xle eeuw te verhalen dat er rond 

Brugge inriruk wekkende overblijfselen werden blootge

legd van Homeinse woningen en van een legerhaan uit 

hetzelfde tijdstip ( 36). 

Het aanleggen en onderhouden van legerhanen en 

handelswegen kostte zeer veel en er moest een grote 

noodzakelijkheid bestaan om deze aan te leggen. Als wij 

nu weten rlat de Homeinen niet massaal in onze gewesten 

zijn doorgedrongen, is het weinig waanwhijnlijk dat ze 

veel tijd en geld zullen verspild hebhen aan het aan

leggen van verkeerf-lwegen, wat echter niet zeggen wil dat 

zij het niet deden. VerHtraete vraagt ûd1 met reden af 

« al~; er in het Honu·inH lijd perk reeds ePn weg liep dwars 

door de plaat11 die later Brugge zou worden naar Aarden

burl!: loc, waarom zouden er dan iu een g«'hicd dat reeds 

1311 HnmPÏIIKI' WPI(t•n in Vluun1h•n•n vufl(t'IIK Vun DcsH<'i : lluuruik· 
I ;t!nl, I ;l'lll·Ant wt•rJII'II, Brui(I(I'·Àurdt·nllllrl(, Buvuy·Bru~~:~~:•·, 
I! u ui oi(OI'·Àurtfl·n"ur~~:, I! nul OI( III'· Utn·t·lrt, lluulu~~:nP·Breskens, 
I :urnl,ruy·Àntwl·qwn. 

1:!5) Bn•twr J, ; 11,1'., l.I. 50. 

1:!6) Dumunt 1;.11.; n.1·., J,J. :12. 
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veel vroeger bewoond was, ook geen wegen gelegen heb

hen die zich naar het in wording zijnde Brugge richt
ten?» (37). 

Zomergem wordt door Van Dessel niet aangehaald 

als gemeente waar een Romeinse weg zou gepasseerd heb

hen. Wel noemt hij Merendree, Hansbeke en Aalter, die 

gelegen waren op de Romeinse legerweg Boulognc

Utrecht, en waar Romeinse muntstukken, urnen, paar

dengebitten, hoefijzers, wapens en andere kleine voor

werpen ontdekt werden. Zeer opvallend is het inderdaad, 

dat er langsheen de oude wegen te Zomergem geen enkel 

merkwaardig voorwerp werd opgedolven, zelfs niet langs 

de « Gendtwegh », die tussen de jaren 1946-1954 bijna 

over geheel zijn lengte opgebroken en gemakadamiseerd 

werd. Veel wijst er dus eigenlijk niet op dat de wegen 

te Zomergem uit de Romeinse tijd zouden dagtekenen, 

of zelfs door de Homeinse legers zouden hereden zijn 

geworden. 

Een Romeinse legerbaan was toen wat nu een auto

strade is ; een brede, rechte weg die twee voorname 

centra met elkaar verbond. 

Er zijn echter meerdere factoren die aan het bestaan 

van de oudste wegen te Zomergem een nadere uitleg ver

strekken en ons zelfs toelaten hun oudenlom hoger dan 

de Gallo-Homeinse tijd te doen opklimmen. Yeel van 

onze wegen, en vooral deze die de vcrschillende dorps

kernen met elkaar verbonden, zijn naar mijn mening, 

tloorgaans ouder dan de Homeinse legerhanen. 

De goede relaties die de oude Germaanse stammen 

met elkaar onderhielden omwille van tle venlediging van 

het gemeenschappelijk rijk, en de onderlinge handelsbe
trekkingen met de naburige staten, vergden vanzelfspre

kend een aantal bruikbare wegen. 0\'er de handelsbe

trekkingen der oude Germanen is ons genoegzaam be
kend. Oude schrijvers beweren dat vooral tle l\lenapi(:rs 

(37) Vcrstruetc D.; o.c., Appeltje~ vun het 1\lcetje~llllul, junr!:!lll!( 
1951, nr 2, bi. 20. 
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veruit tle meestontwikkelde volkstam was ten tij1le der 

Romeinen en het minst zwervende leven leidden. De 

mannen bebouwden het land, verzorgden de veestapel en 

het pluimvee, terwijl de vrouwen de wol sponnen, kle

deren vervaardi~den en voorzagen in de huiselijke be

hoeften. Ook op het gebied van handel drijven waren 

de .:\Ienapiërs de andere volkstammen een grote stap 

vooruit. Over de uitvoer van weefsels door onze voor

ouders naar verafgelegen en overzeese gebieden moet 

niet meer worden betoogd. Tot ver over de grenzen wer

den de producten van hun aardewerk teruggevonden. De 

hespen en ganzen uit het land der Menapiërs waren in 

Rome zó gegeerd, dat de Romeinen verplicht waren de 

invoer van deze waren aan een strenge controle en aan 

hoge belastingen te onderwerpen ( 38). Caesar spreekt 

zelfs over hun zeer actieve handel met Engeland. Wan

neer ik dus de handels- en nijverheidsgeest van de Me

napiërs aansluit hij de vondst van Gallo-Homeinse over

blijfselen op de Steenberg te Diepenheek, bij de legende 

van de oude pottenhakkersfamilie en de achttiende

eeuwse steenbakkerij, voel ik veel lust om het ontstaan 

van de oudste wegen te Zomergem hiermede in verband 

te brengen, ik hen zo stilaan tot de overtuigin~ gekomen 

dat deze wegen niets anders geweest zijn clan Germaanse 

of misschien zelfs Keltische handelswegen. 

\\'at hij een onderzoek naar de vroel!:ste bewoning 

van Zomergem zeker niet uit het oog mag gaan, is zijn 

strategische li!!:IÛng. Talrijk zijn inderdaad de steden en 

dorpen die gegroeid zijn uit oude venledigingstellingen 

die kunnen dagtekenen uit een tijd die soms ver achter 

de romanisering van ons land kan ligl!:en. In een gewest 

als Vlaanderen, vlak en doonmeden van talrijke rivier

tjeH, waren de plaatMen die zich het hest lot de verdedi

ging van de Mlreek leenden, d1~ze die het hoow;t gelegen 

waren en waarheen de hijzonderille verkecn!WCI!:ell leid
den. Zonwrgem, voorgeMtdd a)" een oude vcrdedigiHgs

plaalM aan de Manwnloop van een aantal helaugrijke wc

gen op een twe•·entwintig nwlPr hoj!;c heuvel, i~::~ Haar 

1311) Dumont (;,JJ.; o.c., bi. :HJ. 

43 



llliJil mening lan~ niet denkbeeldig. Het is trouwens vol

<loende bewezen, dat de Menapiërs vooral hun woningen 

houwden op door de natuur of door mensenhanden op

geworpen hoogten, teneinde zich te vrijwaren tegen over

stromingen en aanvallen van wilde dieren of vijandige 

volkstammen. Volgens het weten van Nuytens, werden 

op het gehucht Rijvis, waar een oude heerhaan passeerde, 

overblijfselen weergevonden van een aantal paalwonin-

gen. 

Ook de kerstening van onze streek kan nopens het 

ontstaan van Zomergem misschien kostbare aanwijzingen 

verschaffen. De eerste geloofszendelingen alhier waren 

de heiligen Amandus, Bavo en Eligius. Hun werkperiode 

wordt omstreeks de jaren 650 geplaatst. Zij waren echter 

niet de eersten die het zaad van het christen geloof in 

onze gewesten uitstrooiden. Het land der :Ylenapiërs en 

der Morinen werd volgens Dmnont eerst door een Ro

meins oud-soldaat, met name Yictric, de latere bisschop 

van Rou en, voor de nieuwe leer warm gemaakt 139 l. 

Vanzelfsprekend strooide hij zijn preken zomaar niet 

langs de eenzame wegen uit, maar ging de mensen op

zoeken op die plaatsen waar ze in gemeenschap samen

leefden. Die plaatsen waren in Vlaanderen zeker niet 

overtalrijk. Nochtans lezen wij in de levensbeschrijving 

van de heilige Amandus, dat deze geloofsprediker in het 

land der Menapiërs een groot aantal tempels <leed afbre

ken die dienden voor de eredienst aan versehiliende af

goden. Deze tempels moeten zieh ongetwijfeld bevonden 

hebhen op de hoogstgelegen plaatsen, midden een com

plex van samengetroepte hutten, in een soort van dorp 

dus, waar de bewoners samenleefden onder de leiding 

van een geestelijk of wereldlijk gezag. Yecl van deze ge

houwen werden naderhand omgebouwd tot kerken of ka

pellen en door de bedienaars van de christelijke gods

dienst in gebruik genomen. Het is ook in <lat tijdstip dat 

de eerste geestelijke stichten in onze streek tot stand 

kwamen en <I oor de vorsten en ede I en met grote territo· 

riale eigendommen bedeeld werden, die door dt' monni· 

(39) I>urnuut G. H. ; o.<·., hl. -13. 
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ken in bloeiende lamlerijen herschapen werden, met hier 

en daar een grote hoeve, waarrowl zich vaak het latere 

dorp ontwikkelde. Yeel van deze goederen werden aan 

de abdijen afgestaan door vrije mannen die langs deze 

weg de hemt>l wildt>n verkrijgt>n. Wij lwbben gezien dat 

zekere \"\;. ulfrid in 814 reeds een groot deel van zijn allo

diale goederen die te Zomergem gelegen waren weg

sehonk aan de St. Pietersabdij te Gent. Sommigen durven 

beweren. en wellicht met reden, dat het patronaatschap 

van de parochie van Zomergem, dat aan St. Maarten is op

gedragen, kan getuigen voor de hoge ouderdom van het 

dorp. De St. Maarlenskerken worden algemeen beschouwd 

als oorspronkelijke dominiale kerken of ridderkerken, 

omdat de feodale heer, gedreven door de belijdenis van 

een ideaal of een soort feoda Ie verbintenis tot éénzelfde 

levensrichting, ze vaak op eigen kosten op zijn heerlijk

heid liet opbouwen. Het is hekend dat St. '\Iaarten (Mar· 

tinus van Tours), die omstreeks 371 bisschop van Tours 

was, zeer vereerd werd door de Frankische vorsten, die 

beweerden de halve krijgsmantel te bezitten die de hei

lige als Romeins soldaat op een wintenlag aan de stads

poort van Amiens aan een hedelaar had weggeschonken. 

Kemchetsend zijn in dit opzicht 1le gedragingen van onze 

eerRtf' geloofszPnclelingen. De heilige Aman1lus, hijvoor

heeld, die onze strekf'n afliep f'n er in opdracht van dt> 

FrankiRche vorsten het christelijk geloof inplantte, hegon 

zijn miRsietocht met ePn llf•zoek aan het graf van ~t. 

'Taarten, tf•rwijl hij zijn e~:•rstgefltichte kPrken aan dpze 

heilige toewijdde. Het patroonflchap van St. Maarten van 

de kerk van Zomergem staat mis!'!chien nauwf'r in Vf'r

hand met lwt ontstaan van de parochie dan mPn wPI 

denkt. 

Als ik de voorgaande lwschouwingPn tot een lwsluit 

formulf~Pr mag lwt lu·tc•n, dat dl' Zonu•rgf•mst• bevolking 

n•PdK in gemPPrHwhap Jppfd<· ond1·r d1~ (;aJJo-HonwinsP 

1wriode 1'11 Zf'lfs nog vroPgPr. 

l'lancquac·rt voPgt Pr in zijn lw!'whouwingPn nog aan 
lfw, dat dl' ZollwrgPtiiSI' lllldl'lll ollgl'twijfPid 11og voor

Wf'rJH"II nuwt IH·vattt•n dil' onH in Klaat zoudl'n 'l'llf•llf'n van 
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kennis te maken met dat ~eheimzinnig volk dat de voor

naamste eigenschappen van het «moderne gele ras» be

zit, en waarover alle schriftelijke mededelingen de vol

strekste stilzwijgendheid bewaren. « Door enkele archeo

logische vondsten», aldus schrijver, «kwam de langver

geten bewoner tot ons terug. Wij kunnen hem vol~en 

in zijn hut en zien hoe hij zich daar tegen hitte en koude 

weet te beschermen. Hoe hij in zijn dagelijkse noodwen

digheden voorziet en stilaan al de moeilijkheden te hoven 

komt waarmede de oude volkeren van het palaeolitische 

tijdperk honderden eeuwen stil stonclen. Men kan zijn 

levenswijze aan tal van kleine verschijnselen afmeten 

en zien evolueren ; aan zijn woning die hij van kom- en 

holwoning tot een hut weet om te houwen en die hij 

naderhand voortdurend verbetert en verruimt, naar~e

lang de noodwendigheden en zijn nieuwe levensmogelijk. 

heden. Hij voert de steenbewerking en de pottenbakkerij 

tot een hoge sport van volmaaktheid, beoefent de weef

kunst en de veeteelt en leert de landhouw de eerste stap· 

pen zetten » ( 40). 

Het opduiken van een paar bronzen stukken metaal· 

schuim bewijst voor schrijver het verblijf van een men· 

sengemeenschap te Zomergem ~edurende het bronstijd

perk, d.i., tussen de jaren 2000 en 800 voor onze tijd

rekening. Een paar bronzen schuimslakken vertegen· 

woordigen voorzeker maar een karig materiaal om er een 

kritisch-verantwoorde stelling mede op t<' bouwen, laat 

ons dat eerlijk bekennen, en ik zou naar het voorbeeld 

van Breuer kumwn zeg~en ; « e<'n paar bronzen stukken 

metaalschuim maken ~<'en nederzetting uit ». En inder

daad. Maar toch kan ik de bedenking van mij niet af. 

werpen dat, indien deze voorwerpen enige doelmatige 

bewerkin~ vertonen, het toch ni<'t kan geloochend wor

den dat daar mensenhanden mede hPmoPid zijn geweest. 

Ik ben er bijna zeker van dat in de Zomer~f'lllSf' hodPm 

veel meer en ook merkwaanliger getuigPnissPn sluimerf'n 

00) Plnnl"quacrl M. & J. s.j.; Nuur nnnl<'iclin!!: t!<'r voorhistoris1'h1• 
ontllekkinp;<'n I<' Vnlk<'nlmr!!:, in llil'lsl'h<' \'fururuh• 1'11 Bl'lfort, 
XXIV'' juur!!:llllp;, junuuri l92·l, hl. 21 l'n vil!:. 
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uit verachteruitgelegen tijden, maar zolang deze kostbare 

documenten van een ûi grote el ymologische waarde nog 

niet aan de dag getreden zijn, hetzij toevallig of door 

een stelselmatig bodemonderzoek, moet het hestaan van 

menst>lijk le,·en op de Zomergemse bodem in zuiver 

dorpsverband altijd bij een lontere veronderstelling blij

ven. 

~Ieteen kan deze studie worden afgesloten met een 

steekproef over mogelijke mensenhuisvesting te Zomer· 

gem in de vroegste tijden. 

De aanwezigheid van mensengroepen in het Ylaamse 

land gedurende het vroege steentijdperk is tot dusver nog 

niet bewezen. "-anneer naar het einde van het pleistoceen 

de Ylaamse bodem zich verhief, de Flandraanse zee zich 

geleirlelijk terugtrok en de rivieren hun huidige loop 

kregen, bleef het land nog vele eeuwen te zeer met moe

rassen en hossen bedekt en aan herhaalde overstromin

gen blootgesteld, om een begeerlijk woongebied te kun

nen zijn, zelfs niet voor de oermens, wier levensbehoeften 

zeer laag waren. Eerst in de late steentijd kan hier van 

menselijk leven gesproken worden. Ook te Zomergem 

schijnen in deze duistere tijd mensen te hebhen gewoond. 

De aanwezigheid van de neanderdalmens, die algt>mN'n 

als de homo primigenius wordt bf'schouwd, en zowat 

over geheel Europa verspreid was, heeft nwn in Vlaan

deren tot hiertoe niet kunnen vaststellen, alhoewel som· 

migen hPweren dat de Germanen ge{:volueenle afstam

melingen waren van het neanderdalras. Onder de na

komelingen van de neanderdalmens, wier hestaan in 

onze streken in de jonf.!e steentijd wordt geplaatst, rang

Hehikt men de kleine en hruinogige wildemannen die de 

gemeenten van het huidige Meetje8land heworwn Pn 

vooral h~ Zomerf.!r·m, Oo8twink<'l, Aalter, BPllern, UrRt'l 

en Oo8IPPklo. BlanC'hard dcimHie er zelfs nir>t voor lr>rllf,! 

om te lu-wr>rPn dat de OIHIRtc hr·woncrR van HijviR dP 

rechtRtn~ekMe nazatr-n waren van m~olitir-kr>rM. Ander<'n 

zijn dl' mr·ninf,! tnPgPdaan dat dPzc laalgPeiviliRr>PniP lw

worwrH zoudr·n afHtarnnwn van dP FurfooRmr•nR die na dP 
rwandr~rdaiPr onzP gPwt·Hir·n kwanwn lwvolkPn. I )ezP 
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vechtershazen en wildstropers vervaardi~den borstels en 

bezems om de kost te verdienen en werden door hun 

buren geschuwd om hun ar~listi~heid, onbetrouwbaar

heid en twistzucht ( 41 ) . Om het vaststellen van Furfoos

mensen alhier te kunnen verrechtvaardi11:en neemt men 

vooral zijn toevlucht tot de ethnolo~ie waarbij vooral 

schedelmetin~en, lichaamslen~te en de kleur van de o~en 

en het haar als vooruittredende elementen 11:ebruikt wor

den. Er is echter bitter weini~ constructiemateriaal voor

handen om het bestaan van de Furfoosmens of van zijn 

afstammelin~en in de streek rondom Zomer~em te 

rechtvaanli~en. Nochtans schijnt men hier bij de bevol

king tot treffende vergelijkin11:en ~ekomen te zijn die een 

hypothese toelieten. De beschrijvin11:en door Nuytens en 

De Potter van de inwoners van Rijvis, Nekke, Hoetsel, 

Diepenbeek en Bellems-Hoekje in de eerste helft der 

XIXe eeuw, is dus lan11: ~een vergezochte fantasie. Som

mige archeolo11:ische vondsten, hoe gering ook, komen 

deze bedenkingen aanvullen. De huisvesting van mensen 

in het Vlaamse land gechtrende de steentijd wordt even

eens lwwezen door het opdagen van enkele vuurstenen 

die sporen van doelmatige bewerking vertonen. Exempla

ren van deze voorwerpen werden zowat overal in het 

Meetjesland gevonden, waaronder een paar spinkloven 

voorkwamen die Dumont ertoe deed besluiten dat de 

neolitische bevolking van onze streek reeds de kunst van 

het weven kende. De Lembeekse vorser, Oscar Lippens, 

heeft onlan~s nog een zeer verdienstelijke en hPtrouw

bare studie gewijd aan de voorhistorische VOlHlsten in 

het Meetjesland, waarin hij terPeht doPt opmcrkPn dat 

de meeste daarvan op de hoogstgelegen gPhieden voor

komen en waarom ( 42). Mijn opzot•kingen naar bewerkte 

silexen te Zomergem ht>blwn niet veel opgeleverd. De 

schaarse exemplaren die mij onder de hand vieiPn dra

gen naar mijn mening ~een spon•n van doelmatige be

werkin~ zodat er geen conclusie kan wonJen uit getrok-

Ol) Srhamclhoul G. ; o.c., hl. 18. 
02) Lippens 0. ; Voorhisloris!'lll' vondsl!'n in het 1\leeljt•slnrHI. in 

Appeltjes van ht•t Mt•t•ljeslnntl, junrp;nnp; 1952, nr :l, hl. 113 t'll 
vip;. 
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ken. Laat mij echter toe op te merken, dat ik ~een stelsel

mati~ onderzoek heb in~esteld naar het voorbeeld van 

mijn Yriend uit Lembeke, maar heel toeva1li~ op de 

Steenber~ een paar silexen ontdekte. Een systematisch 

bodemonderzoek zou oil~etwijfeld tot waardevo1le beviil

din~en leiden. \reHicht zouden wij aardi~ opkijken 

moest de Zomer~emse bodem eens al zijn verbor~en

heden prijs ~even. 

DE SPELLI:\G VAN DE NAAM ZOMERGEM 

De wijze waarop de spel1ing van de naam «Zomer

~em » door de eeuwen heen evolueerde ver~t geen diepe 

studie. Er zijn in de grond slechts twee schrijfwijzen 

geweest : ten eerste, « Sumaringahem » - 814, die ver

moedelijk de oorspronkelijke was of toch dicht bena

derde, met enkele varianten zoals « Sumerinhim » - 815, 
« Sumeringehem » - 964-1038 (43 ), « Sumeringahem » -
964 en « Sumeringehim » - 964 ( 44), en ten tweede, 

« Someringhien », met als varianten « Sameringhem » • 

1262, « Sommerghem » en « Zommeringhem » - 1268, en 

« Somerghem »- 1085-ll4l-ll63 (45). De laatstgeciteerde 

spelling bleef quasi onveranderd tot in het begin der 

jaren 1900, wanneer men onder de druk der taalstrijd 

in de Vlaamse Beweging, stilaan « Somergem » Pil ook 

wel eens « Zomerghem » of « Zomergem » hegon te schrij

ven. Jn sommigP offiei(:)e stukken Pil vooral in de nota

rii;Je acten las mPn nog lang nadiPn « Someq?;em ». EvPn

wel ir; hijna l!ans de XVf'' eeuw gekPnmerkt door het ge

bruik van de « Z » in de spPIIing van de naam ZomergPm. 

Eens de X\'ff'' eeuw inl!egaan schred men opnieuw« So

meq.dwm ». Heer!" in I H(>4 had men de hoofden hij elkaar 

geF!tokf•n om f~c·n l!artF! nieuwe en pc•nvonnig{' Apelling der 

Vlaamse {!f'fllCPfltf'nanwn op dr .... f te kriji!Pn, maar men 

Rluittl' op de moPdwil dPr offieii:Jp irrF!Iantie" die hiPrin 

( n' Van Lukt•rt•IJ A. ; Churlt'll I' I dnt'IJIIJI'IIIH "" I'Aiolllly(' "" St. 
l'if'rn·, Annule11 Bluruliuit•rtHÏH, l;t•ut lll(rll, lrl. :111 Pil liL 

( H) t'uy•·n A.; Lilrl'f truditiurum !iuru·ti l'f'!ri BlundiniPnsis, Ct•ut 
liJ()(,, t.t. 2().21 1'11 ()], 

( l:il Vun Lukt·rt·rr A.; "·''·• 1,1, 1:11 ,." lfrl. 
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een ernsti~ ~evaar zagen voor de prioriteit van het 
franskiljonisme, dat reeds menige noot op zijn zan~ had 
verloren. Er kwam niets van terecht. Eerst werd hij 
Koninklijk hesluit van 10 mei 1886 een Commissie in
gestehl die helast werd met het opste11en van een defini
tieve en eenvormige spe11in~ voor deze benamingen, maar 
het werk kende veel te~enkantingen, vlotte niet, leidde 
tot geen bevredi~end resultaat en liep te lan~e laatste in 
het honderd. Eindelijk werd in 1927, op initiatief van 
professor J. Vercouillie, door de Commissie voor Topo
nymie en Dialectstudie een lijst opgemaakt die aan de 
ho~ere instanties werd voorgele~d en hij Koninklijk be
sluit van 21 juni 1929 werd aangenomen. Van dan af 
moest men « Zomergem » schrijven, wat nochtans niet 
belette dat sommige fanatiekers het hardnekki~ bij de 
oude speUing hie1den ( 46). 

Het gebruik van de naam met uit~an~ op «inga
hem» vindt men na de XI• eeuw a11een nog een paar 
malen terug in copief'n van vroegergedateerde doemneu
ten (Snmeringahem- 1268; copie van de acte van 964), 
terwijl de naam met het voorste Jid als « Sumer » of 
« Summer », bijna uitsluitend nog voorkomt in de fami
lienaam van een der vermoedelijke heren der parochie 
(Si~ero de Sumeringem - ll59 (47), Geruasius de Su
mergem- 1130 (48). Dit laatste geval schijnt zelfs geheel 
onnatuurlijk te zijn, want nergens anders werd een fami
lienaam zó verbasterd en verwrongen als dezt> van dt> 
familie «van Zomer~cm ». Een klt>ine opsonnning za] dit 
overvloedi~ bewijzen. Wi11ehnus de Somrt>nght>m - 1203 
(49), Walterus, Balduinus, Sigt>ri en Bt>rnardi de Somer
gcm- ll22-ll45-ll67-ll71 (50), Bt>rnardi- ll96, Wautt>r 
- 1208, Philippus t>n Walterm . 1216, Baudouin - 1331 en 

(46) Van De Weyer H. J.; De Vlaamsehe ~crncentennrnen in mo
derne spellin~, Brussel, 2" druk 1931, hl. 7 en 11. 

( 17) Die:::eri1·k I. ; An·hives de l'aneienne Ahhnye de J\lessines, 
Brnl!l!e 11176, hl. XVIII. 

(411) Serrure C. P.; Cartuluire de St. Buvon, Gcnt 11136-111W, hl. 35. 
(·19) 1I'Herhomez C.; Curtulnire de St. Martin u Tournui, Bru~st'l 

111911, deel I, hl. 18 L 
(50) Scrrure C. P.; o.e., hl. 2·1, 311, 47 cn 57. 
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Arnoud - 1302 de Somer~hem, Ghilt>biert de Somer

~heem - 1331, Philippi . 1304, Boudin - 1304, ·waltero -

1305, Arnoud - 1350, Callen - 1335, Franke - 1302 en 

Jean - 1342 de Zomer~hem, Pierre - 1332 en Boudin · 

1342 van Zomer~heem, Ghiselbrechte . 1317 en Maroyen 

- 1325 van Zomerl!em t SI). 

De verknoeiinl! van een familienaam in vroe~e 

eeuwen was niettemin een al~emeen verschijnsel. Voor 

de familie «van Ronsele » bv., vindt men in een acte 

van het jaar 1244, de naam « Ronslho » terzelfdertijd 

als plaatsnaam en familienaam, terwijl een andere acte, 

~edateerd 1254, ons « Ronslo » eveneens als familienaam 

en plaatsnaam doet lezen (52 ). Nochtans was de spellin~ 

« Ronsele » voor de plaatsnaam reeds al~emeen in de 

XIVe eeuw. In mijn werkje over de heerlijkheden van 

Zomer~em heb ik er nadrukkelijk op l!ewezen dat het 

volstrekt niet zeker is dat er enig verband zou bestaan 

hebben tussen « Zomergem » als plaatsnaam en <<Zomer

~em » als familienaam ( 53). 

Uit een grondi~ onderzoek van het voorhanden ar

chiefmateriaal moest spoedig blijken dat de persoonlijke 

fantasie, de willekeur en de ei~enzinni~heid van de scri

bent in de schrijfwijze van plaats- en familienamPil soms 

sterk naar voren trad. « Zomer~em » in 1317-1325 wt>rd 

151) Zir o.a. : Du Chesne A., Histoire l{énéalop:ique drs maisonR 
de Guinrs, Parijs 1631, derl 11, hl. 216 rn 227 ; Brassart F., 
Histoirr du rhatrau et la Chat1•lainie de Douni, hl. 545 ; Van 
Lokc·rrn A., o.c., hl. 87 ; Havrnith A., He1·herrhrs historiqucs 
sur Ie Chatcau rt In Sril{nl'urie de llcuslll'n, Antwcrpl'n 1900, 
bi. 31i9 ; SPrrun• C. 1'., o.c., hl. 95, 91! l'n 165 ; BroPeknl'rt J., 
Cartulari urn van het Bc~ijnlwr van l>endl'rrnoJHie, Dcnd1·r· 
mond!' 1902, hl. 1:1 1'11 H; Van SI'VI'rl'n J., lnvcntnin• dl's 
arehivcR de la ville de Bru~I'H, Bru~p:l' 1879-181!2, nnnmrl'~istl'r, 
d~~~·l I, hl. 99, 1:12, 150, 165, ·1:10, ·l12 l'n 496, d1'1'l 11, hl. :1 l'n 
118; d1•1'l JIJ, hl. :1 ••n 165, dl'l'l IV, hl. 276; Vuylsll•kl' J., 
(~f'IIIHrhe Standl!· l'n Bnljuwn·k1•nin~l'n, (~l'nt 1900, hl. 121!, 
I tiJ, 7:19 1·n 870. 

152 J Jolutnnf'H de HnnRIIIII ... I' I PeelcRin clt~ HnnHiho ( 12·11) d. Sl'r· 
run· c;, 1'. ; o.c., hl. 2:11. 
Johunnc·s df• HonHio ... in Jlllf!H'hin dl' Hnn!!lo ( 125·0 d. s .. r. 
run• C. 1'. ; o.1·., hl. 27:1. 

15:$) Zie· hil'fnvc·r mijn wNkj•• : Zonwr~•·rn, zijn hf•l'rlijklwdl'll en 
lu111 lu·n·n, in Aprwlrji'H van hl'! !\J••ctji'Hiuncl, jnnr~nn~ 1955, 
nr 6. 
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geschreven door de stadsbode van Gent, « Somergem » 
en « Somerghem » door de abten van de St. Pietersabdij 

van Gent. De stadsontvanger van Brugge rond de jaren 

1330-1334 schreef altijd « Zomerghem » en zijn co11ega 

uit Gent meestal « Zomergem » tS4). Bernani Van 

Hecke, baljuw van Zomergem omstreeks de jaren 1637, 
vond het prettig om altijd « Soemerghem » te schrijven 

( 55). In een document van 1679 trof ik de spellingen 

« Zomerghem », « Somerghem » en « Sommerghem » aan 

op éénzelfde blad ; de tekst was door dezelfde haml ge

schreven ( 56). Hetzelfde verschijnsel vertoont een acte 

van 1562. 

Dit toont eveneens aan hoe weinig belang mag wor

den gehecht aan de verschillende schrijfwijzen van een 

plaatsnaam, in casu deze van Zomergem, en hoe gemak

kelijk men zich hierdoor kan laten misleiden als men de 

etymologie van deze plaats wil bepalen, want ook de oor

spronkelijke of oudstgeketHle toponiemen waren niet 

altijfl zuiver van schrijffouten en overdreven gri11ig

heden. 

DE UITSPRAAK VAN DE NAAM ZOMERGE!\I 

Blijft nog een woordje te zeggf'n over de uitspraak van 

1le naam « Zomergem » in de oudste tijden. 

Het is aannemelijk en zelfs hoogstwaarschijnlijk dat 

men tot in de JXe of X'' eeuw de naam uitsprak gelijk 

hij toen geschreven werd, nl. « Sumaring I ah l<'m ». Im
mers « ingahem » ( lle « a » werd na de X• eeuw wegge

laten gelijk een spelling van 964 laat vennof'd<'n l was 

de Frankische benaming voor «woonplaats» in de ruime 

zin van het woord, terwijl « Smner » (van Sumaro) een 

eigenaam was. GPlijk Wf'nl aangetoond was de spelling 
« Somerghem » reeds zeer vrof'g algenwen geworden, zo

dat mag wonlen aangPnomf'n dat men toen d<' naam za I 

(5tJ,) Zie rle werken aun~e~<'V<'Il ond!'r vo<'lrwtu 52. 

(55) R.A.G., Zomer~<'m nr 260. 

(56) H.A.G., Zonwr!(em nr 2:12. 
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uit~esproken ht>bhen ~elijk wij dat nu doen. Hiervan 
~etuigen de namen « Zomergheem », « Zomer~hem » en 
« Zomergem » in de XJIIe, Xl\'e en xye eeuw. Het ge

bruik van de letter « z », hoewel altijd uitgesproken, 
kwam in de oude schrijftaal eerder zelden voor. 

Maurice RYCKAERT 



UIT HET VROEGERE VOLKSLEVEN 

EEN AA:\"SLAG OP DE EERBAARHEID (I) 

Op 30 juni 1735 werd Lievijne De Wever, oud 10 à 

ll jaar, dochtertje van wijlen Jan en van Catharina van 

Buere, hertrouwd met Jan de Keere, door een onbekende 

manspersoon lastig gevallen. 

Hierover ondervraagt, verklaart de moeder : « dat 

t'selve haer dochterken uytgegaen sijnde om de Coyen 

te wachten op den 3oen voorschreven naer eenighe uren 

met deselve haere Coyen wech geweest sijnde alsdan te 

rugghe gecommen is, al creytende ende lamenterende 

ende teenemael verbaest ende geheel vuyl, beslyckt & 
bemort, ende bebloedt, 't welcke de deposante... oock 

seer gealtereert sijnde, haer dochterken vraegende wat 

haer voorgevallen was, heeft uyt het selve dochterken 

verstaco dat sekeren, an haer onbekenden mans persoon, 

gevraecht hebbende naer den wegh van den meulen daer 

ontrent, alswanneer hij door helofte van eenen pallacon 

(2) haer verwillicht hebbende om hem den wegh te thoo

nen, onder den wech het selve vehementelycke ende 

forchelijck door mennegaeten, slijck ende more, gesleept 

tot op seker stuck Lant, alwaer hij het selve heeft ge

tSlaegen ende gestooten om haer te forelteren ofte viole

ren, t' welcke de depotSante het selve kint inden huyse 

hebbende gevisiteert heeft bevonden dat haere vrauwe

lijcke 8chamcl partije seer geswollen, hebloet ende ge

'Jlle8t was, !!oodanich dat het !!elve dochterken door de 

vehemente pijne heeft moeten te hedde li~gen ende vun 

aldies, !WO de tlepo!!ante can oordelen de Cortsen heeft 

gecregen, tot soo verre dat 8Îj HOO van het een a18 het. 

ander ÎH moeten sijn gecureert geworden duur den Clti

rurgijn, jan hapti!!t vermeire. » 

()) Hijksurrhi•·f ( ;,~nt, FuruiK Evc!rl(t•rn, lltuul•·l 651. 
12) f'UtiUI'IJn = lfr(fiMtUk. 
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De aanrander werd beschreven als « eenen mans 

persoon met sproeten ofte pleeken in het ansicht, anheb

bende een en geluwen heulrock ofte ju pon, met swarte 

eaussens ». 

Op 2 juli 173.5 werd het kind onderzocht door de 

chirurgijn J. Bt. Vermeire, die bovengenoemde feiten 

en letsels ambtelijk vaststelde. 

EEN AL TE HAASTIGE BIECHTELING 

In de paasdagen van 1713 legde Lieven van Verde

ghem, parochiaan van Sleidinge, een te haastige ijver 

aan de dag om te biechten. 

J au Criel, fs Laureins, oud .54 jaar, tavernier te Slei

dinge, Volpenswege, slachtoffer van Lieven's baldadig

heid, verhaalt de feiten als volgt : « dat hij deponent in 

de paesdaeghen van jaere 1713 den precicsen dagh bij 

hem niet wel te weten, is gheweest binnen de prochie

kercke van tselve Slijdynghe als inwoonder omme te 

biechten bij sckeren paeter predicheere aldaer daertoe 

ghecommen ende inden biechtstoel sittende in sijnen 

tour, is al daer oock ghecommen sckeren Lieven van 

venleghem oock inwoonder van tselve slijdijnghe den 

weleken met ghewelt wilde drommen voor den deponent 

om van ghelycke te hiechte te gaen, den deponent tselve 

willende beletten et11le sijne plaetse maintineren volghens 

sijnen tour, heeft den selven venleghem den rleponent 

soo danigh in sijn aensicht ende hij den neuse vaste ghe

pact ende ghegrepen dat hij daer van vehementelijek 

heeft ghehloet ende sijn aensicht daer van outsiet ende 

teenemael misnuteekt van tselve hloet daervan hij ghe

nootsaeckt is gheweest uyt sijne plaetse te sehijd{'n ende 

uyt de kercke te gaen ten aensien van vele diversdie 
pcrsoOJlCn aldaer ooek ghecommen om te hiechte te gaen, 

alle t' welcke sulck rlaenighe tumuhe in de ken·ke hij 

brochte dat den selven paetPr hem oprechte uyt den 

biechtstoel den selven venleghem daer over corrigeertic 

ende omme die reden sijne hieehte refuseerde te !wo

ren. » 
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Het onderzoek wijst niet uit dat Lieven van Venle

~hem als een berouwhebbende zondaar teru~keerde om 

zijn biecht te spreken. 

DE GESCHIEDENIS YAN EEN KOE 

In de stallingen van Jan de Backere fs Willem te 

\'Çippelgem, werd een « roobleecke blaerde koe » aan~e
troffen, die door Joris de Pauw uit \\~aarschoot, als zijn 

eigendom opgevorderd werd. 

Ten schepenhuize van Evergem moetJan de Backere 

op 31 mei 1718 zich hierover verantwoorden. Jan was 

toen 29 jaar oud, woonde te \\ïppelgem maar was ge· 

boortig van Sleidinge-Keure. Hij verhaalt dat hij «vrij

dagh lestleden, wesende den 27 der voors. maent meye 

1718, omtrent den elf uren voormiddagh van sijn huys is 

gaen maecken eenen tour om een koebeeste te Coopen 

voorsien sijnde van outrent den 28 ~uldens geit, franscl1e 

croonstucken, nemende sijn roete lancx Cluysen ende 

Ertvelde, alwaer hij tot eirtvelde ghecommen sijnde, ghe

vonden heeft Christoffel Temmerman aldaer woonende 

synde van s'examineenlen kennisse aen wie hij vraechde 

of hij geenen koeyen te coopen hadtie ofte en wiste ver

coopen, die antworde dat neen, waernaer hij examinant 

sijnen wegh voorsetlende naer Assenede in differente 

plaetsen vrae(.!hende of sij geen koeyen vercoopende had

den, ende soo voorts van Assenede naer Oosteecloo, van

daer neffens Lemheke kereke op dheye, emmers int af

sincken van de selve lemheekHche heye nacr den kant 

van Sleyne de kcure den wittemoer, den examinant, on· 

trent een ure voor avondt, (.!herencontrecrt heeft sckeren 

persoon hem onlu~kf~nt met een roode bleccke hlaerdekoe, 

die den cxaminanl vraeghde van waer hij met die koe 

quam, ende dat het een schoone koe was, daerop hij ant

worde datll~r hi.i van den merckt mede quam, ende dat 

hij die ni1~t f~n hadde conn1•n vereoopen, dacrop hij cxa

mirwnt vraeghdc of hij die verenopen wilde ende hoc· 
vele, daerop hij df' 1wlve koe lofdc 21 (.!tri dPns, en de dPn 

~~xaminanl d;wrop glwhodf'n hePfl 17 f.!llldenl-l ende eyn· 

delynghe gt•at~c:ordeert op drij pondt~n 1-(1'., ghcduercnde 
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tcoopen van de selve koebeeste en heefter niemant bij 

gheweest als dat hij examinant IS à 16 roeden van daer 

ghesien heeft eenen jonghen wachtende de koyen, ende 

verre opwaerts op deselve heye, twee mannen die aldaer 

hesigh waeren met turf cappen, waernaer den examinant 

au geseyden persoon (die hlont van haire was, met eene 

hruyne laecken casacke, mediocker taillie, blont bieeek 

van ansichte van den audde soo hij gist van outrent de 

32 à 33 ja eren), de hetaelynghe van de sel ve koebeeste 

ghedaen heeft in fransche croonstucken, souder dat hij 

precies weet hoe vele hij van de selve precies weder ge

hadt heeft, als wederom ghehadt hebbende in schellyn

ghen, drij stuyvers, penninghen ende oortjens, ende alsoo 

ghescheeden den examinant nemende de selve koe bij 

tseel dat een kimpeseel was, ende soo synen wegh gegaen 

lancx den selven wittemoer aen de herherghe het san

deken aldaer ende soo lancx dat straetien naer schroon

houck lancx de selve straete, dellaerts dreve, ende soo 

voorts naer thulleken, al schransken, ghemoetende van 

tijdt tot tijdt volck ende soo voorts naer Wippelghem 

tsijnen huyse, ende de selve koe in sijnen stal gheleyt. » 

Zijn huisvrouw Pieternelle Geirnaert, oud 25 jaar, 

bevestigt hovenstaande getuigenis van haar man. 

Beide echtelingen konden noch lezen, noch schrij

ven. Indien dit omstandig verhaal op de schepenen en 

de baljuw van Evergem, indruk zal gemaakt hebhen is 

een andere kwestie. In elk geval moest Jan de Backere 

een zeer lange tocht ondernemen om aan een koe te 

geraken. 

GESTOOHDE VESPEHS 

Pieter Bauwens, baljuw van Sleidinge-Keurc, had 

het tijdens de vespers van Pinksteren 1716, nogal bont 

gemaakt in de parochiekerk. Zijn voornaamste slacht

offer, Jan de Dohhelaere, oud 16 jaar, wonende op Sleine

Keure, gehoortig van \Vaarschoot, verhaalt het gebeurde 

als volgt : Baljuw Pieter Bauwens was «op den eersteu 

sincxendach 1716 ... geseten op de hanck van 1le Sche

penen der selve prochic Inde kercke aldaer, geduert>nde 
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den dienst van de vesperen ende dat ten selven tijdde 

Inde g:hemelde kercke oock was J ooris Slock fs Jan, die 

sijnen lwet g:heleyt hadde op deselve schepenenhanck, 

alswanneer den voors. Pieter Bauwens den geseyden boet 

heeft opg:enommen ende g:heworpen tot teg:hen de kercke

venster in het noorden van waer hij g:hevallen is op den 

biechstoel van den heere pastoor, ende een weinich tijdt 

daernaer heeft toeg:heschoten hem deponent ( J au de 

Dobbelacre 1 ende g:heg:heven soo eenen gheweldighen 

grooten kaeckslagh dat hij deponent daervan terstonds 

heeft gebloet uyt neuse ende mout, ende quytgheworden 

is eene van sijn bovenste hoektanden op den slincken 

cant, waervan hij oock verdwelmt uyt de kercke gegaen 

is, al bloedende, haudende om het bloet te stelpen de 

slippe van sijnen justacorp aen sijnen neuse ende mondt, 

daervan de voerijnghe van de selve sijnen J ustacorp, oock 

sijn hroeck geheel hebloet is gheweest, verciaerende lns

gelycx waerachtich te wesen, ende hem wel te weten dat 

ter eausen van het voors. slaen ende storten van hloet, 

de voors. kercke ghesloten is gheworden, ende dat daer

inne geene missen ofte diensten en hebhen moghen ghe

daen worden, toen ende al eer dat dienangaende versoe

ninghe is geschiet mette solempniteyten daertoe gherequi

reert. » Verder verklaert hij dat baljuw Bauwens « de 

faeme heeft van meermael ruyse ende erakeel ghemaeckt 

thehhen ... ende dat ter eausen van dies sijne compagnie 

van niemant ghesocht wort ». 

De tweede en de derde getuige 111 deze zaak aan

boord, respectievelijk Joris Slock fs J au, oud 25 jaar, en 

Lieven Lippens fs Joris, oud 26 jaar, bevestigen voor

gaande getuigenis en laten zich al evenmin vleiend uit 

over onze kittelorige haljuw. 

EEN HAHE KW AST 

Wegen!! doodMhedrcigingen en haldadighedcn ge
pleegd op de perHoon van ..:ijn HeiJOonmoeder werd Jan 
Plal!l!chaerl einde auguHlus 1721 gevangen gezet. 

Daar men ~~r aan twijfelde of de gevangene wel hij 

zijn JIUI!Îtit~vcn wa11, informeerde nu·n naar zijn verleden. 



]an van Damme fs Karel, oud 40 jaar, landsman en kleer

maker te Belzele, weet hierover het voll!ende te vertel

len « dat nu !!heleden den tijdt van twee jaeren nai~r 

sijne beste memorie jnde maent van meye 1719 gheweest 

symle eenen Sonda!!h ofte heylil!:hda!!h hij den verweer

dere (Jan Plasschaert) lanckx de straete op belsele plaet

se heeft sien loopen als eenen dullen ende uytsinnighen 

mensch diveirsche hoomen ambrasserende de selve kus

sende ende jn eenen van de selve hoomen bijtende ». 

Nadat men hem met veel moeite in huis gekregen 

had, kwam hij kort daarop teru!! buiten, en had « eene 

Coonle an den hals ». Getuige wist echter niet zeker als 

hij daarvan een strop gemaakt had. Wel had hij bemerkt 

dat Jan Plasschaert « syn oo!!hen was draeyende ghelijk 

een dullen mensch midtsgaders hem diverschemael hoo

rende roepen siet de duyvels sijn daer, sij sitten op den 

draeybanck, siet !!hij hun niet sitten ». 

Toen hij hij Marten Willems, tavernier op het dorp, 

binnengebracht werd «was hij van tijdt tot tijdt opne

mende ende opetende eenighe cleene steentjens ». Yenier 

« gaende lanckx de straete met sijne vuysten heeft ghe

slaeghen als eenen uytsinni!!hen mensch van scheetie tot 

scheede, naer sijn heste menynghe, op het hecken van 

Pi eter van Kerckvoonle fs Pi eter, seer dick wils roepen!le, 

duyvels, duyvels ». Hierop had Jan van Damme tot zijn 

huurman Joos de Buck gezegd «helpt mij om hem te 

leeden want hij is dhul ende sot ». Daarna werd medische 

hulp ingeroepen want in het huis van zijn vader «is 

!!heopent !!heworden door pieter de naeyere, meester 

chirur!!ijn hitmen de voors. prochic van Everghcm, een 

ader, gheduerende welck hloet treeken ofte ader openyn

ghe hij den verweerdere ( J au Plasschaert), gheduerig 

heeft hooren v loceken ende swei ren a Is een en heselenen 

ofte sinncloosen menseh ». 

Nog waren de lrihulaties van Jan Plassdwert niet 

ten einde, want nadat hij geze!!d had « siel de duyn'ls 

silten op de draeyhanck, siet ghij hun niet» had hij Nhij 

gevoegd : « ghij soete beesljens, ghij sehelmkens, ghij 
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sieltjens, ende uyt sijn huys loopende in sijnen arm heeft 

~henommen een lindeboomken ende tselve diveirsehe 

mael kussende ». 

Liel·en mn den Bundf'r fs Jan, oud .52 jaar, kam

sla~er te Belzele, hevesti~t de voor~aande getuil!enis. 

Joos de Bucl.: fs Pieter, oud 70 jaar, landsman te 

Belzele, voe~ er aan toe, dat toen hij door .Jan van Dam

me l!evraal!d werd, hem te helpen bij het opleiden van 

.J au Plasschaert. verklaard heeft « dat daer twee sotten 

waeren. hij den denlen niet en wilde sijn ». 

Karel de V os fs Jan, oud 48 jaar, landsman op het 

Rahot, had zijn mening over de feiten als volgt samen

l!evat : « ghij sout heter een pastor spreken, want hier 

en speelt niet goeds mede ». 

Een tweede onderzoek naar ZIJn vermeenrle zwak

zinnil!hPid ~eopend op 1.5 oktober 1721 bracht volgellfle 

feiten aan het licht ; allereerst hij monde van Geeraert 

RrPdins fs .Jan, oud 24 jaar, jonl!man, wonende hij zijn 

moeder, die verklaart dat hij «nu p:heleden heth dan 

twee jaerPn ten somersaisoene den dal!h, maent hem uyt 

de memorie l!heweest sijnde, eenen sondap:h ofte heyli~h

dagh den voors. verweerdere I .Jan Plasschaert I ghesiPn 

tlwhhPn tPn huyse van lieven heirnaert. .. a]A een en rlwae

sen Pnde raesenden nwnsch, midtsgaders hem sien eten 

diveinwhe colen Pndc steentjPns uytten muPr, ende man·k 

uyt de vlicnderpijrwn ». Daarna riep hij : « ick wil mij 

gaen versmooren ». MPn ging IH•m achtPrna en vond hem 

liggPn hij de YiPrlinden «in f'Pn gin~o~tstuck nwt het hooft 

in een vPure » . 

.fan t'an Suyt f~,dacquer-;, jongman, oud 2B jaar, lu·

veHtigt df~ voorgaar11h· getuigf•nir-;. 

l.rwrt·iru lf'Tl Uoy,·kf' fA llf'ndrik, oud 42 jaar, landA

man h~ 1-:vf~rgem, lwr-;ehrijft lwt gf•drag van .Jan PlaA

dof•nde difff•n·nte 1-!oltif'lwyt, hrutalitPytPn, AcllllymlH'('k-



als eenen uytsinnighen ende raesenden mensch », daarna 

« met weywater heeft besproeyt ende Corts daernaer te 

drinken heeft ghepresenteert ende sulcx gherefuseert, 

ende eyndelinghe keiremelck heeft ghedroncken ». 

François Blanckaert fs Olivier, oud 31 jaar, tavernier 

in « Sint Christoffel », verklaart dat Jan Plasschaert in 

zijn herberg is gekomen «ende naer het drincken van 

eenighe glaesen bier ende brandewijn... is vertrocken 

teenemael bedrankt ontrent den twee uren naer mid

dagh ». 

Jan Braeekman fs Geert, oud 60 jaar, tavernier in 

«den Hert», weet alleen te vertellen dat hij onlangs Jan 

Plasschaert in zijn herberg aangetroffen heeft «spelende 

met de kaerte ... en bedranckt ». 

Lievijne Cooreman. wed. van Jacques van Suyt, oud 

.5.5 jaar, weet niets nieuws over cle zaak mede te delen. 

Tenslotte volgde het getuigenverhoor van de balda

digheden, waarvoor hij werd gevangen gezet. 

]oosijn(' Taets fa Cornelis, weel. van Jan Braeckman, 

oud 62 jaar, verklaart dat zij wel kent Jan Plasschaert, 

gehoortig van Evergem, maar sinds enige tijd wonetHle te 

Gent, dat hij op 25 augustus 1721 gekomen is ten huize 

van de wed. Karel Plasschaert, zijn stief- en schoonmoe

der, wonende dichtbij de kerk van Evergem. Hij is daar 

beginnen « sweiren, v Joeeken ende batemen ten, heeft 

uytgetrocken een groot bloot mes, segghende jegens de 

selve sijne schoonmoeder, dat is voor U ... hoorende de 

selve sijne schoonmoeder seer lamt'nteren onder het seg

ghen Och heere, .Jan, wat wilde met mij doen». Nadat 

heiden, schoonmoeder en doeht<'r, uitg<'maakt werclt'n 

voor « hoere ende deuehniete », vluchtten zij op straat 

roepende « moort, moor! ». Yervolg<'m1 sloeg dt> gram

schap van .Jan ovpr naar de gezagdragers : « cl at hij gt>st>yt 

heeft in eene grootte ColeirP iek seht'yte op den Bailliu. 

schepenen t'nde officierPil ». 

Amlri('s Rra('ckman fs .Jan, oud ~n jaar, arlwidN, 

bevestigt de gt'IIIÏg<'nis van zijn moedt'f. Hij kwam tus-
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senbeide en hield } ::!!l in bedwanp;, die hem met een bijl 

bedreip;de. Getuip;e had Jan Plasschaert tevoren reeds 

ontmoet in het Sas van Gent, in soldatenuniform. 

Adriaan Braeekman fs Jan, oud 28 jaar, knecht bij 

Lieven de )luynck op het Schransken en broeder van de 

voorp;aande, verklaart dat hij ] an Plasschaert hoorde zep:

p;en tot zijn schoonmoeder : « "'el moeder, p;hij eert mij 

schoone, p;hij sep;ht dat ick eenen dief ende schelm ben, 

en dat ick p;ehanp;hen was, daerop deselve sijne schoon

moeder was antwordende daervan niet te weten, nochte

sulex oyut p;hesep;ht thebben ». Nadat Adriaan wilde tus

senbeide komen, had hij p;ezep;d «in p;rammen moede, 

p;aet van mij, mardieu, of ick sal U onverre slaen ». 

Adriaan Braeekman was daar ten huize om samen 

met zijn broer Andries en zijn moeder de pastoor af te 

wachten voor de doopplechtigheid van zijn broers kind, 

waarvan hij peter moest zijn. 

Jacques Maenlwut fs JacfJUes, oud 30 jaar, landsman 

te Evergem, heeft op bewuste dag slechts een groot ge

rucht gehoord in het huis van de weel. Karel Plasschaerf 

waarna zij buiten kwam gelopen, « sep;p;hende, wel isser 

niemant van de ghebueren die mij soucle helpen ofte 

wilt ghijlieden in mijn huys mij laeten vermoorden ». 

Getuige verklaart eveneens, hoe 2 jaar te voren clezelfcle 

Jan Plasschaert ruzie had met zijn vader en toen gedreigd 

had het huis in brand te steken. Aan de dit>nstmeid had 

hij aangeraden haar beste klert>n uit den huize te halen, 

«want het can een morghen avont in hraiHie staen ». 

Andrif's llrwWf'llS fs Jan, oud 75 jaar, inwont"rule hij 

zijn zoon Andrit>s, taverriÎer op het dorp van Everg<'m, 

hrPngt gepn nieuwe feitf'n aan lu•t licht, en heeft alleen 

gf~Zif'n dat .Jan Pla!!!!cltaPrl «was Oflllf'lllf'IHie f'Pni~du• stf'<'· 

rwn daernwde hij lwPft gf•woqwn naPr de de• u rf' Pnde 

w•nstf'rK vandPn JnPPrgPRPydPn l111ys van sijnP H<'hoon

mof•<h•r :~> • 

.fan llotf•rd(J(•[,. fH l>f•nijH, oud (,(, jaar, oJul-llllq!P· 

mN•HIPr, Vl'rklaarl dat na de· haldadiglwdPn dP wPd. Karel 
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Plasschaert op zolder was ~evlucht en dat zij op haar 

voorhoofd «een blauwe plecke » hekomen had, veroor

zaakt door het smijten van een steen. Twee jaar tevoren 

had Jan Plasschaert eveneens de ~anse buurt in rep en 

roer ~ezet, hijzoverre dat ~etui~e 's nachts zijn rust niet 

had durven nemen. 

Andries B(mwens fs Andries, oud 39 jaar, tavernier, 

hevesti~t slechts het ~etui~enis van zijn vader. 

]oanne Pattyn fa Jan, oud 21 jaar, dienstmeid bij 

Jacques Maenhaut, heeft het voornamelijk over de he

dreip;in~ tot brandstichtinp;. 

]oanne Boterdaele, huisvrouw van .Jacques Maen

haut, oud 25 jaar, ~etui~t dat zij «hem Plasschaert als

dan in ~rootte Coleire heeft hooren sep;~hen dat indien 

hij sijne huysvrauwe ten voorn. da~he niet en conde 

becommen, om met hem naer huys te ~aen, het hoecxken, 

willende spreken alwaer de voon1. sijne schoonmoedere 

woonachtich was, sonde in hasschen le~p;hen ». 

Hiermede eindi~de het voorlopi~ onderzoek ten laste 

van Jan Plasschaert fs Karel. 

EEN F A:\TILIEVETE 

Op 30 septembt>r 1737 trok Lievt>n Bt>irnaert fs Jan, 

oud 66 jaar, kerkbaljuw te Ever~em, op bt>zoek bij zijn 

broer Christoffel wonende te Kerkbrul!l!e, «ende sijnen 

wel!h p;enomen heeft Lanxst de ~roote straete van elsloo, 

ende gecomnwn sijnde, ontrPnt het ~tuck Lant, l!ehruyck 

wonlende hij Lieven van Yoort'n, het>ft hij deposant al

daer gerencontrcert niclays de Clercq in huwelijek heb

hcnlle arme, marie Beirnacrt, dochter van pieter, hroe

der van den deposant geweest, hij hem wesende sijn 

soontjen, weleken niclays de Clercq anden deposant heeft 

naerp;eseyt 1lese woorden in substantie, gij fidt, ~chelm, 

hontsvot, ende den deposant advancer<'IHie sijnen wegh, 

sondt>r daer jegens jet lwt mimte te bt'antwoonlen ». 

Toen heeft hij hem no~ achtPnHtgerocpt>n « Jtwnjt>h, gij 

schelm, staPt ende deft'ndt'<'rl tt ». Als hij ûch omk<'t'rtle 
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zap: hij dat Niklaas de Clercq in zijn hand hield «een 

~!root Luycker mes, sep:p:ende dese woorden, monjeu dat 

is voor u Leven, ende den deposant hem trachtende met 

sijnen stock voor soo veele hem mop:elijck was, af te 

weiren ende defenderen, is den voors. niclays de Clercq 

met alle force den deposant tot drijmael toe, toep:escho

ten, soo danip:h dat hij deposant p:evallen sijnde ter arden 

in heede sijne handen door het voorseyde mes p:esteken 

ende p:equest is p:eworden outrent de duymen inde muys 

tot den Loopenden Bloede, den selven niclays de ClerCfJ 

alle mop:elijcke debvoiren doende omme den deposant 

met t'voors. mes voorder te p:erieven ende naerdien hij 

deposant als voors. alle mop:elijcke debvoiren hadde an

p:ewent om voorder onp:erief t'eviteren, is den voors. de 

Clercq van daer vertrocken, hij syn soontjen, die niet 

verre van de plaetse der p:eschiedenisse was staende ». 

Daarna liet hij zich verzorp:en ten huize van Joris 

Slock «om te stelpen het Bloedt t'p:onne uyt beede sijn 

handen was loopende, met haenst ende doeeken ». 

's Avonds hij zijn teru~keer, ontbood hij de chirur

gijn Guillaume Tierentijn, die zijn wonden verbond. Bij 

het uitdoen van zijn « justacorp » stelde hij no~ 2 won

den vast in zijn linker voorarm. 

Lieven Beirnaert, rlie wel geletterd was, kon zijn 

handtekening niet plaatsen en moest zich ver~enoe~en 

met zijn linkerhand een kruis te plaatsen «als niet capa

hel wesende door de quetsure nwt l'lijne rechte hant te 

stellen l'lijne ordinaire hantteecken ». 

EEN TWIST TUSSEN NACIITHII>I>ERS 

Op 21 juni 172:~, diep in de naf'ht, kwamPn .lacohus 
Ac kc fs r .ÏCVf'rJ f'll J acohtli! ()de, JwidPn wonende tP Kerk

hruggc•, huir~waart~o~. ( hulerwPg kn·gpn zij woordPn, die 

Pindigdc•n op Pf'll lwogoplorwruiP twiRt, waarhij .Jacolms 

A~~k.-; 1 'f'c•n rnf•r!fi!I!•Pk in zijn rPdJtPriiOrE"t krc·<>~. 

Hierovf•r oruh·rvraagd, vPrklaart .Jan de HoovPr fH 
Edward, oud SO jaar, lu•rlwrgiPr lP K1•rkhrugge, « dac•r· 



voor teeeken uytsteeckt Ste hubrecht, waerachtich te 

wesen dat Jan Acke henevens Jacobus Ode tsijnen huyse 

ende herberf!:e hebben gespeelt met de quaertie, diep in 

de nacht, souder nochtans te connen declareren de pre

cise ure, ende naer dat sij hebben t'saemen gespeeh, alsoo 

uyt sijnen huyse sijn vertrocken, souder jmant anders 

t'sijnen huyse 12:eweest thebben, alsmede dat hij deponent 

niet en heeft 12:ehoort eenif!;e disputten ofte woorden die 

samlen geresen syn uytte gemelde quaerte ». 

Joos de Corte fs Charles, 50 jaar, herbergier en 

schoolmeester in de « dobbel tange » te Kerkbrugge, ver

klaart, «dat van desen nacht tsijnen huyse is commen 

cloppen jan acke, ende de deure open gedaen hebbende, 

heeft hij acke aen hem deponent gedeclareert : siet ick 

ben gesteken met een mes, welcke wonden den deposant 

heeft gesien, die {!:egeven is inden rechten boesem tegen 

anden tepel, alsmede dat hij de selve wonde ofte steke 

hadde outfangen van jacobus ode, woonende op den ge

melden wijck binnen Everghem, ten weleken effecte hij 

acke oock seyde, siet daer is de sleppe van den selven 

ode, die ick van sijnPn justacorp lwbbe gescheurt ». 

EEN BRUTALE ~~CHT 

Toen de wed . .l aspart Sohier, WOJH'JHle te Meulestede, 

met haar zoon .J aspart en haar dienstknecht Gnillaunw 

de Coninck op 16 april l 720 met paard en kar terug

kwamen van hun goed te Ertvelde, werden zij te Kerk

brugge door de wacht opgPhouden. 

De dit'nstknecht Guillamne de Coninck, oud 36 jaar, 

die te voet achter de kar van zijn meesteres moest stap· 

pen, verklaart dat S à 6 personen het paard bij de toom 

hieltien en met spitse woorden vroegen : « van waer 

compt ghijlieden... daerop den deposant heeft glwant

woort van ons goet ... daer op hij deposant eenen van de 

bende van de persoonen die hun hadden g<'attaqueert 

heeft hooren uytbersten in dese worden : Mort Dien. 

waer bij f!;Oet siPnde alsdan dat hij aggressenr \'oorsit•n 

was met eene fusique, die hi.i gh<'S)HIIInen hadde, so dt•n 
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deposant conde mercquen met dat hij den haene hadde 

hooren achtertrecken, waermede hij persoon, mine was 

maekende van te schieten ... twelcke hij deposant siende, 

midts dat het Sterre licht was, de ?:hemelde fusique met 

sijn haut omhoo?:he heeft ~hedreven omme t'apparent 

on~helucht te voorcmnmen ». Daarna hoorde hij de per

sonen onder elkander ze~~en : « tis de baersinne Sohier 

van Menlestede ». 

Zij dwongen vervol~ens het gezelschap af te slaan 

naar Evergem, om hen in het ~rafelijk kasteel te detine

ren. Tenslotte lieten zij het gespan toch vrijuit ~aan, niet 

nadat zij de bazin zwaar beledigd hadden, door te zeggen 

dat zij was «een hoere, Canaille, taeffel- ende allemans

hoere ». Toen zij later op de avond ten huize van kapi

tein Roels, binnen Ever~em-dorp, opnieuw het reis~ezel

schap ontmoetten, beweerden zij zich ver~ist te hebben. 

Pieter 1/ennPbaut fs Karel, oud 27 jaar, kleermaker 

te Kerkhru~~e, had op bewuste avond het lawaai en de 

beledi~in~en op straat ~ehoord. 

}an de Rom)er fs Edwanl, oud 47 jaar, tavernier te 

Kerkbrugge, voe~t er aan toe dat hij « heeft gesien ende 

bemerckt dat sij haer daer over seer ~hemoveert heeft 

ghevonden, hoorende haer segghen, ie~hPns de ghemelde 

persoonen oft sij wel wisten wat Pen hoere ofte taeffel

hoere was, nemende sij weduwp uyt handen van guill. de 

Coninck haeren werckman, sijn gaenstock d:1er mede sij 

mine WaH makende van naer d'f•pne ofte d'ander vande 

hPnde lf' slaf'n ». 

Een mof'digc vrouw aiiPHzin" 

BE'iCIJAf)J(;JN(~ VAN \'ELI>VHUCHTEN 

.Jan ClaeyH fH Kan•l, had f'r nif'l lwtf•r op gPvorHit>ll 

zijn hoop tiPrul,-.kon·n tf' leggPn how•n hPt jong opgP

schotPn loof van Corw•l i.~ '''"' A,.,..,,,.,, ff! Ad riaan. (;pa IPr
lN•rd door zijn 11-jarigf~ zoon /,;,.,,,,11, komt df• 70-jarige 

Corru•lis lwt mi!!drijf vaf!IHh•II(•Jl f'll IH'Vf'f'lt aa11 zijn zoon 

~gaat t•rult~ vt•rlt·ght dt• thif'rlllt• Wf'dt•rom op llf't lant van 



.Jommes Claeys, want ons loof souder onderblijven ende 

bederven ». 

Jan van Hoorebeke fs Pieter, oud 46 jaar, brouwer, 

wonende te Sleidinl!:e-St.-Baafs, is op een dal!: in augustus 

1721 voorhij de bewuste partij land in het Kerkstraatjt> 

te Sleidinl!:e !repasseercl en heeft op!remerkt dat het tien

dekorPil in de l!:rootste wanorde over het jon!r·opkomende 

loof verspreid was, en dat het merkelijke schade veroor

zaakt had «omdat het saisoen alsdan l!:eheel weeck was». 

· Ze!{lzer df> Barkere fs .Joris, oud 76 jaar, wonende 

binnen Sleine-St.-Baafs, een vroel!:e misl!:anl!:er, van de 

wijk Volpenswe!re, had eveneens opgemerkt dat de partij 

loof hierdoor l!:rotelijks beschadil!:d was. 

BETWISTING VAN EIGENDOM 

Op 17 maart 1722 wenl in het « Everaertsbos » l!:e· 

le!ren op de parochie Ertvelde, gravelijkheid van Kluizen, 

ressorterende onder de Bur!rl!:ravij van Gent, een hout

venditie l!:ehouden. 

Het bos was eige111lom van .J udocus Hennehault, bal

juw van de vrije heerlijkheid der Averij, wonende te 

Everl!:enl. Een deel ervan werd op!revonlenl door Antoon 

van Watteghcm wonende te Ertvelde. 

Tijdens de veiling kwam diens schoonzoon Guilliau

me de Sarme de verkoping overhoop zetten bij zoverrt> 

dat vcrschillende persmwn, ter oorzake van zijn bt>drei

gin!ren, het hun toegewezen en aangekochte deel hout, 

niet durfden te hakken. 

Jan Dirkburrh fs .Jan, oud 63 jaar, wont>lHie te Klui

zen, verklaart dat Antoon van \'\"attPghem « lwm is an

treckende eenen hosch eomn1e1Hie anden Everaertschen 

bosch je!r<'ns de CluysstractP, doch ni<'l tt> weiPn of hij 

aen hem in proprieteyte toecomt, endP hij dit>n oock niPt 

te wetPn van wiPn hij watteglwm, dit> saude gheacqui

reert hebhen dan nietmin wel tP wel<'n dat llen hosch diP 

hij wattel!:hcm is antreckendt> toehehoort'nd<' lweft mijn

heere van avrij ». 
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Het ei~eiHiomsreeht van Antoon van w· atte~hem, 
wordt hier dus ten zeerste in twijfel getrokken. 

Judocus Pilaet fs Adriaan, oud 37 jaar, bevesti~t de 

verklarin~en nm zijn voorganger. 

Judocus Dickburclz fs Jan, oud 27 jaar, tavernier 

binnen Sleine-St.-Baafs, is bij de veiling aanwezig ge

weest en heeft Guillaume de Sarme horen zeggen dat een 

deel van het bos toekwam aan zijn schoonvader en dat 

hij aan J udoeus Hennehault verklaarde : « compter maer 

aen om meer te vereoopen, cap het maer, gij sult sien wat 

datter van Cummen sal, willende spreken van het ver

coopen inden selven bosch ». Getuige kocht er een hoop 

slaghout maar heeft hem «om de dreygementen van den 

voorschreven desarme niet durfven Cappen ». 

Jan Wauters fs Jacques, oud 4 7 jaar, kleermaker te 

Kluizen, verklaart eveneens « sijnen gecochten coop in 

den voorseyden hosch niet t'hebhen durfven cappen ofte 

weiren ». 

Jan !Jickburclz fs Jan, oud 24 jaar, wonende met zijn 

vader te Kluizen, hevesti~t de verklaringen van zijn va

der en broer. 

Jan tefebure, oud 71 jaar, prijzer en co~tumier, wo

nende te Evergem op den wijk Wippel~em, had daar 

vroeger ook al hout gekocht. Het bos hoorde toen steed~ 

toe aan rle heer van de Averij. 

SCHEEI'VAAHT I~ HET KAI'HI.I KS VAAHDEKE 

Karel de Causmat~ck1~r fs l'aMschicr Le Kaprijkc, 

~>panrlc een proces in te~en Jan Versprille fs AndrieH, 

~>c~hipru~r t~ Eveqrc•m, Kcrkhrugge, wegen~ de ~l'heimt.in

nil!:~ verdwijninJ!; van t.ijn ladinl!: hout, gcMlapcld aan het 

Kaprijkfl Vaardt~ke. 

Om op clr~zc~ eit.wnaardige zaak c·nig licht te werpen 
word I a llc~n~f·rto~l orHIPrv raagd : 

l'if'll'r 1'1/ll V lcwndt'l"l'll fM J'jplf•r, woiiPildc Ie Ever

I!:'''"• oud ·1-0 jaar, twi•ÏJIJH'r ,.,. lwndw•·rkt•r, welkP Vl'r-



klaart dat hij «heeft helpen varen het schip van amlries 

versprille de Jon~he, schipper alhier binnen de prochic 

van Everghem woonachtich ~heheel den J acre 1713 nae

mentlyck als hij ymandt daertoe noodi~h ende van doene 

gehadt heeft». Verder verklaar·t hij dat hij in de maand 

november 1713 samen met zijn meester, benevens een 

tweede schip van Lucas Everaert met zijn knecht Joris 

de Cocman « sijn ~hevaeren ende gheweest laeden eene 

grootte quantiteyt van eecken ende eisen int fasseel, de 

welcke alsdan ghemeert laeghen... op het water van 

tcaprijcx vaerdeken teynden opde suytsijde van het velt 

ofte dorp van caprijke ». Bij het inladen kwamen 2 hem 

onbekende personen helpen. Drie dagen nadien kwamen 

zij de rest van de lading halen. Dit alles gebeurde op last 

van Karel de Causmaecker. 

Toen kwam daar ook Jan Versprille gevaren «met 

sijn schip, verwachtende het haut om te laeden vanwe

~hen Jan de Boodt, a ut wetbander tot caprijeke « souder 

hem eenichsints ofte in eenigher manieren thebben be

moyt met de voorschreven laedynghe ». 

Andries Versprille en zijn knecht vaarden toen met 

hun lading terug naar Kerkbrugge. Vandaar werd het 

hout naar Gent gebracht om er verkocht te worden. 

Joris de Coeman fs .loos, oud 24 jaar, schipper en 

handwerker wonende te St.-Knris-\Vïnkel, is als knecht 

van Lucas Everaert, meegevaren naar Kaprijke om de 

lading hout van Karel de Causmaecker en verklaart er 

eveneens .lau Versprille ontmoet te hebben die het hout 

van .Jan de Boodt halen kwam. 

Zijn meester heeft de lading toen voor eigen reke

ning verkocht. 

Tenslotte wordt gedagvaanl .fan de /loodt. burge

meester van Kaprijke, oud 49 jaar, « verciaerende hiertoe 

expres van caprike gccomnwn te sijn ». Karel de Caus

rnaecker kent hij zeer ~oed, want h<'t is « sijrwn mcdc

confrere in wette». Hij verklaart dat hij aan Jan Y<'r· 
sprille en Lucas Everacrt « becdc sehippcrs \'UH E\'cr-
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ghem ... op den 24, 25 ofte 26en 9hre van den selven ja ere 

1713 den preeisen dach niet wel te weten als somtijts 

ghebeurende dat hij deposant de daete op sijnen handt
honek verkent den dach daervoeren ofte daernaer, heeft 

gelevert. .. 1600 fasseel ». 

Of Karel de Causmaecker na dit getuigenverhoor 

genoegdoening zal gekregen hebben, durven wij sterk 

betwijfelen ! 

Achiel DE VOS 
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PAROCHIAAL LEVEN IN DE XVII" EN 

XVIII" EEUW 

Het gaat hier eigenlijk meest over de periode tussen 

1691 en 171-l en alleen voor drie dorpen van de vroegere 

dekenij Aardenhurg. In die tijd immers werden daar 

nauwkeurige dekenale kerkvisitaties gedaan door deken 

Kerremans van Eeklo. Hij heeft zijn bevindingen uitge

breid neergeschreven en ze zijn een voorname bron voor 

de plaatselijke geschiedenis 11). Het is niet de eerste 

keer dat uit deze bron werd geput 12) maar veel lokale 

toestanden werden nog niet naar voren gebracht. Wel 

lPgde men de nadruk op het belang van die visitaties, op 

de inrichting van het kerkelijk leven en op de inkomsten 

van de pastoors. \\îj moeten daar dus niet op terug ko

men. Alleen op volledig plaatselijke toestanden zal hier 

gewezen worden : op het uitzicht van de kerken en op 

het alledaagse leven van parochianen en geestelijkheid. 

Wij beperken ons tot :\Ialdegem, Adegem en St. Lau

reins, het oude amhaeht van :\Ialdegem. Andere dorpen 

van het "eetjesland krijgen later wel eens hun heurt. 

Over het al(.!:emeen volgen wij trouw de verslagen van 

deken Kerremans maar waar het mogelijk is vullen wij 

die ook aan met inlichtingen uit andere hrouuen. 

11) BruJ(~e- Hijk~urr·ltid. Kl'rkdijk urdtid ur :l90 (dit nummer 
zul ni.-t i1·d1~n~ k1•1•r lu•rhuuld wunkn alM over de tijd vun 
dekf'n K1•rn·manK ~~·Kprflken Wflrdt J. 

12) J. Van f<>~.-rn: « lliKHI:hflJIJif'lijkl• "" di'I'Urlllle kl'rkvi~itutie~ 
in lu·t hiKdom llru~~e van de XVIII" 1•euw ~ in Collatiorlf's 
llru~I'IIMI'K, I% I, hlz. 105 tut 12fi 1'11 hlr.. 217 tut 2:12. 
Kun. A. llodiim : « l'uHtuorK van lu·t llru~HI' Vrije in d1• XVI" 
1:1•uw" in Alhum En~liHh, llru~~" 1%2, hlz. 177-IIJH. 
IJ, Vl•rHtrUI'If' : « l'arllf'ltiall' tui'Ktundl'll t1• 1\luld,.~t·m, Adt•J(t'lll 
1'11 ~t. I.utm·inH" in «Vrij Maldegem~ IIJ5:!, urs 17, 18, liJ, 20, 
22 en I IJ51 ur n en 17. 
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I. MALDEGEM 

a. De kerk 

« lila ecclesia etiam fuit vastata ah herelicis » zegt 
deken Kerremans in zijn verslag ( 3). We zullen zien dat 

dit nog voor verschillende andere kerken ook het geval 

was. Over de baldadigheden van ketters is reeds dikwijls 
geschreven ( 4). Maar wat minder hekend is, is het feit 

dat de verwoeste kerken honderd jaar later nog niet vol

ledig hersteld waren. Te Maldegem moet de verwoesting 
zó erg geweest zijn dat zelfs de muren niet zijn blijven 

rechtstaan. Alleen het koor, de kruisbeuken en het on
derste deel van de toren konden nog bruikbaar gemaakt 

worden. Dit gebeurde dan ook in 1620 toen men de kruis

beuken in orde bracht en in 1639 toen het bovenste ge

deelte van de toren werd herbouwd ( 5). Het geld om die 
herstelling te bekostigen verkreeg men door een belasting 

te heffen op de te Maldegem gebrouwde bieren en wij

nen ( 6 J. Reeds sedert lang had de parochie een proces 

ingespannen tegen het kapittel van Harelbeke dat tien•l
heffer was te Maldegem en dat eigenlijk verplicht was 

de restauratiewerken te helpen bekostigen. Ook in andere 
parochies werden dikwijls zulke processen ingespannen 

tegen de tiendheffers. Harelbeke werd hier verplicht de 
pastoor te helpen betalen. Maar voor de kerk werd er 

geen geld gegeven. Tot in 1778 zouden de mensen van 
Maldegem het moeten stellen met een Godshuis waarvan 
alleen het koor en de kruisbeuken benuttigd werden ! 
De doorgangen van de henken en het schip der kerk naar 
de kruisbeuken waren toegemetseld en in de middenste 
doorgang was de ingangsdeur aangebracht. Het schip van 

de kerk moet zo 'n beetje het uitzicht gehad hebben van 
de hedendaagse kerk te Damme. De muren stonden nog 
gedeeltelijk recht maar de pijlers waren tot op hun basis 
afgebroken. Vóór de verwoesting had de kerk ook drie 

(3) Brugge . R.A. Kerkelijk arehief 390. 
Ol Zie o.u. A. Hijserhove : « Geuzcnhcroertt•n in de streek Yan 

Knessclurc » in Appeltjes van het Meetjt•sland 1951. 
(5) De Potter en Broeekuerl : « l\1aldegt•m », hlz. 1 U. 

( 6) Ihidem, hlz. 122. 
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beuken zodat de nieuwe kerk in 1778 op de ~rondvcsten 

van de oude muren werd ~ebouwd en de pijlers op de 

basis van de oude pijlers werden opgericht ( 7). Dat is 

de kerk die we tel!enwoordil! nog te Maldegem zien. 

Deken Kerremans zel!de dat het Godshuis in zijn tijd 

groot genoel! was omdat er 's zondags twee missen gelezen 

werden. De bevolking van Maldegem bestond toen uit 

1600 konununikanten. In 1786 waren er 2400 kommuni

kanten en de totale bevolking was 3396 (8). Als we ver

onderstellen dat in 1697 zoveel kinderen waren als in 

1786 komen we aan een bevolking van 2700. De oude 

kerk was eil!enlijk al te klein voor die mensen en daar 

ze steeds talrijker werden zouden ze die enge ruimte 

meer en meer aanvoelen. Men rekende uit dat iedere per

soon vier voet plaats nodil! had. De oude kerk was 3884 
vierkante voet groot I 9). Er konden daar dus 971 men

sen de mis bijwonen. Dat was indenlaad Yoldoende voor 

de bevolking van 1697 maar men moest zich dan over de 

twee diensten verdelen. Door de nieuwbouw van 1778 
werd de kerk echter 4471 vierkante voet groter gemaakt 

zodat ze nu een oppervlakte had van 33.54 voet en er 

2383 personen konden in plaats nemen (dat is nu nog 

altijd zo). Het loont wel de moeite even te verpozen bij 

die werken van 1773. Natuurlijk moest er weer een pro

ces ingespannen worden te:,!en het kapittel van Harel

beke om deze tiendheffer te verplichten de kosten te 

helpen dragen. Het werd een groot en langdurig proces 

vóór de Ha ad van V laanderen en het zou tenslotte ten 

voordele van Maldegcm uitvallen. Maar nog v<)ór er een 

definitieve uitspraak kwam, begormen de wethouders en 

het kerkbestuur van Maldegcm met de vergroting. Gans 

het werk zou 241.5 pond kosten ( 10). Men bezat zoveel 

niet en er werd dan ook getracht een lening aan te gaan 

hij rijke hurgen; te (leut. Dat ging ook niet goed. Men 

wilde daar een veelte ~~:rotP intreMt opstrijken. 

17) c;l'llt - H.A •• 1\uurii•JI nr 126 t l'lun VUil ke-rk tl' 1\luldi'J,t<'nl liJ!· 
J(t•rnuukt door Jun Buptistt· Simuf'IIH. 

lil) c;,~nt ·H.A.· \luldt•J(t'lll ur MI:!. Ht•Hnlutif'IHwk. 
liJ) c;,·nt. H.A •• 1\uurtt·n nr 126-1. 
IlO) C;t•nt. H.A •• \luldt•J(ern nr (,():\ • Ht·Hulutit·f"wk. 
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Tenslotte kree~ men geld van de Slepeldammewate

ring tegen 3 % en van Charles Dhondt, heer van Nieuw

burg, tegen 4 %. Wanneer dit geld te Maldegem aan· 

kwam was men reeds volop bezig met het werk. Archi

tekt Dregge had het bestek gemaakt en op 12 januari 

1778 verscheen een aankondiging in de Gazette van Gent 

waarhij hekend werd gemaakt dat op 26 januari een 

openhare aanbesteding zou plaats grijpen in het stadhuis 

te Maldegem. Jan Heyniers, meestersmid te Maldegem, 

werd aannemer van het ijzerwerk ; Frans Thierens, 

meester-loodgieter te Gent, nam het loodgieten aan en 

Pieter van de V el de, meester-timmerman te Maldegem, 

het timmerwerk. Dan waren daar nog Pieter de Coninck 

van Gent die het schaliedekken aannam, Petro Antonio 

Bronchette van Lovendegem die instond voor het glas, 

haas Canneyt van Brugge voor het metselwerk en Frans 

Hoestenhurgh, steenhouwer te Brugge, die het arduin 

voor de pijlers zou kappen. De 24 maart waren de muren 

die moesten verdwijnen voor de vergroting reeds afge

broken en men nodigde architekt Dregge uit om te ko

men zien of het mogelijk zou zijn het plan uit te voeren. 

In april en de volgen1le maanden reden de boeren dan 

ook naar Brugge om arduin en voetstenen op te laden. 

De materialen waren per schip gebracht naar «de kom», 

de tegenwoordige voorhaven van Brugge aan de Dam

poort. Er werd ook arduin te Gent afgehaald of per schip 

langs de Lieve naar Strobrugge gebracht. Andere stenen 

kwamen van Steenbrugge en werden ook per schip, door 

de Damse vaart en de Lieve naar Strobrugge gebracht. 

Het grove werk was begin 79 reeds af maar in mei van 

dat jaar moesten de plafonds nog gemaakt worden en 

men zou ook een nieuw doksaal houwen. Sehastiaan 

Swijndam van Brugge maakte hiervoor het plan. Yoor 

dit doksaal werden zes anluinen hasenwnten geleverd Pn 

Frans Clement, beeldhouwer te BruggP, maakte de ka

pitelen die op de pijlers in dit doksaal gelegd werden. 

Terzelfdertijd kwam Van l'etPgem, orgelmaker tt' Gent. 

het orgel uithreken, verplaatSPil t'n schoonmakPn. ])p 

orgelkast werd door Pieter Vijneke, timmerman te 1\lal

degem, gerepareerd. 
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In 1780 zou de bisschop van Bru~~e een or~el aan 

de kerk van :\Ialde~em aanbieden. l\len vond het echter 

niet schoon ~enoe~ en vooral te duur. Het hedendaa~s 

or~el schijnt van 186.5 te dateren. 

De plafonds waren in hout ~emaakt (loor Pilan, 

meester-plafonneur te Gent maar ook Pieter Vijncke had 

er aanl!eholpen. Tenslotte werd de kleine klok in 1782 
her~oten door Georl!es Dumarey te Bru~~e. Deze klok 

was ~ebarsten en Dumarey moest ze zó her~ieten dat 

haar klank een akkoord vormde met de twee andere 

klokkeiL Hij moest ze ook ~edurende twinti~ jaar komen 

nazten. 

~-at die lenin~ betreft die men hij de heer Dhomlt 

had aan~e~aan, ze was in 1930 no~ niet ~ans afbetaald 

( 111. En het is best mo~elijk dat er heden ten da~e no~ 

steeds te hetalen valt. 

~laar laat ons nu liever teru~keren naar de tijd van 

deken Kerremans. Hij spreekt in zijn verslag over de 

altaren, de meubels en de ornamenten van de kerk. Wij 

gaan hier het zilverwerk en andere versierselen terzijde 

laten. Slechts enkele woorden over de altaren die no~ 

heden ten rla~e dezelfde zijn en over de schilderijen 

die er hoven hin~en maar die spijti~ ~enoe~ meestal ver

dwenen zijn. 

De kerk was ~ehouwd onder de aanroepin~ van 

St. Petrus en zij werd ~econsacrPerd op het feest van de 

Kruisverheffin~. Maar, ze~t de deken, men viert het feest 

van de verjaardag van de wijding, de zonelag hiruwn het 

oktaaf van de Kruisverheffing (tegenwoordig nog de ker

misdag van \Jaldegem 1. MPn denkt, ZPgt hij vPnler, dat 

de kerk werd toegewijd aan St. Petrul'!, als eerste pa

troon, en aan St. Barhara ali'i lwt·t~dc patroon. Er wan'n, 

1•n er zijn nog altijd, vijf altan·n. Eer!'!! het hoofdaltaar 

waarondf'r gPwijd(• n·liPkPn lwrui'iiPn dit• niet door dP 

i!f~UZf'n wenlPn aangPraakt. Bov!'n lu·t hoofdaltaar hing 

ef•n HehiJd,·rij diP de Vt·rrij;r,PriÏH van Krii'illls voorl'l<'lde. 

( ll I A. Vun :\luld•·"lH·m : « El'n kijk in Muldl'""m'" Vl'rl••dl'n », 

'''"'· 25. 
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Het ahaar werd vervaardil!:d door Rijkerd Braeekman 

in 1653 en de schilderij door Willem Gahron (12). De 

schilderij is verdwenen en het altaar werd in 1742 door 

de Bru~gelin~ Jan van Hecke vernieuwd. Dit altaar was 

~econsacreenl maar deken Kerremans noch de pastoor 

wisten onder welke titel. 

In de noordelijke kruisbeuk stond, en staat nog al

tijd, het altaar van de H. Anna. Zoals wij dit nu nog 

kunnen lezen, werd het in 1653 gebouwd. Het is een zeer 

mooi barok altaar waarboven een schilderij han~t die 

de H. Anna voorstelt en waar ook een beeldje staat van 

diezelfde heilige. De deken spreekt over die schilderij 

en dat beeldje niet, maar wanneer zij daar in zijn tijd 

niet waren, moeten zij toch kort nadien zijn aa;.1gebracht. 

Tussen dat altaar en het hoofdaltaar stond, en staat nog 

steeds, het altaar van 0. L. Vrouw. Het was geconsa

creerd onder de aanroepin~ van 0. L. Vrouw. De relieken 

onder de altaarsteen waren ook onaangeroerd. Op een 

schilderij boven dat altaar was de aanbidding der Drie 

Konin~en voorgesteleL De schilderij die daar nu han~t 

stelt 0. L. Vrouw voor die cle Rozenkrans aanbiedt aan 

de H. Dominicus. Het is nu dus het altaur van de Rozt'n· 

krans. Een zeer mooi rpnaissance altaar is het waarhovt'n 

de initialen SMR (0. L. Vrouw van de Rozenkrans) 

prijken, het heeft zes kolommen, overkoepeld door et'n 

baldakijn waarop vier en~eltjes staan waarvan er twee 

een schild vasthouden. De deken spreekt niet over de 

H. Rozenkrans. Die broederschap bestond nochtans reeds 

in zijn tijd en de verandering moet kort na zijn hezot'k 

gebeurd zijn. 

fn de zuidelijke kruisbeuk stond een altaar dat ~e

consacreerd was onder de titPI van het H. Kruis maar deze 

kapel werd tijdens de re~erin~ van Karel V, op aanvraa~ 
van de heer van Malflegem, af~estaan aan het ~ild van 

St. Sebastiaan. Het werd opgericht op de kosten van dat 

gild en op het feest van St. Sebastiaan, op de zonda~ en 

de twee vol~end<' weekdagt>n binnen het oktaaf van het 

(12) De Potter en Brocf'kuert : « l\1ultlc!(em », hlz. 117. 
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feest van het Lichaam Gods, werd daar de mis gelezen. 

Het altaar werd dan mooi versierd. Erboven hing, en 

hangt nog, een schilderij die de afdoening van het Kruis 

voorstelt. Boven die schilderij staat nu ook nog een beeld 

van St. Sebastiaan, maar de deken spreekt daar niet over. 

Tussen het St. Sebastiaansaltaar en het hoofdaltaar, 

stond het altaar van St. Barbara wier feest, als patrones 

,·an de kerk, ook door het volk gevierd wordt. Een schil

derij boven dit altaar stelde de onthoofding van Sinte 

Barbara voor. Xu hangt daar een schilderij die de mar

teldood en de verheerlijking van de H. Barbara voorstelt 

en dat in 1860 door Engeen van Maldegem werd geschil

derd en aan de kerk geschonken ( 13). 

b. De geestelijkheid en de parochie 

Dan spreekt de deken over het dragen van de 

H. Teerspijze aan de zieken, waarbij de pastoor opmerkt 

dat hij zich slechts doet vergeze1len van de koster die 

Jicht en he] draagt wanneer er zieken moeten bezocht 

worden die niet ver wonen. "·anneer het echter zieken 

betreft die ver wonen, gebeurt dit niet, het zou niet mo

gelijk zijn, Zef,!:t de pastoor, want Maldef,!:elll is te -groot. 

Verder beweert de pastoor dat de kinderen op tijd ge

doopt worden, dat peter en meter op rl~ hoogte zijn van 

hun taak en dat er twee vroedvrouwen zijn die, in geval 

van nood, ook kunnen dopen. (In I 700 was Katarina de 

derde vrot>dvrouw voor 8 pond per jaar. Ze had haar 

exaam ~edaan bij meeRter lgnatius Boudens, licentiaat in 

r]e medecijnen Pn hij Sieur Louis Sunay, met>stt>r chirur

~ien te Brugge. Na het ,:?:ewoon onderzoek ,:?:cdaan door 
de pafltoor, deed zij haar eed op 4 novf'mhcr 1700.) ( 14) 

In de kerk hc!-itond een hrocdcr!oiclwp van de 11. Hozf'll· 

kran" r·n een hnwdr·rHclwp van Sint Anna nwt privilf'gW11 

~f'~CVNJ door (Hlll8 Alf'xandr~r VIl. Er warr•n r'f'n kommu
nif'hank Pn drir· hir•ehtRtor•)f'n. De Rlor•l('fl in df' kr>rk 

( 1:1) A. Van :\fuld~dll'm : « Et·n kijk in Mnfdt•Jwrn's vniPdt•n », 
(,fz. 16. 

I 111 <;t>nl. H.A .• Malrft•Jwrn 597. Ht•Hulutit•fttwk. 
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waren niet talrijk genoeg maar sommige parochianen 

hadden daar hun eigen stoelen gezet en er werd daar 

soms ruzie voor gemaakt zodat er dan veel lawaai was in 

de kerk. 

In de toren hingen drie klokken, aangekocht en on

derhouden met de inkomsten van de kerk. Het kerkhof 

was met muren omringd maar er waren een paar huizen 

die hun uitgang hadden op dit kerkhof, het gemeente

huis bijvoorbeeld, dat gedeeltelijk op het kerkhof was 

opgericht. De teerput van het gemeentehuis lag ook op 

het kerkhof en liep dikwijls over zodat de mensen door 

vuil water moesten stappen om de kerk te bereiken. Later 

werd daar een stenen 1leksel opgelegd. Zoals op alle kerk

hoven was er ook te Maldegem een put waarin men de 

stukken der beenderen wierp die hier ;:,f daar verspreill 

lagen. 

Na het bezoek aan de kerk en omgeving, ging deken 

Kerremans de geestelijkheid en de mensen die daarmede 

in verband stonden, inspecteren. De toenmalige pastoor 

heette .Johannes Baptista Dijserijn. Hij was een lid van 

de oude Maldegemse familie Dijserijn. Hij kwam op de 

parochie de 28 februari 1680. Het patronaatsrecht over 

de kerk en het ambt van pastoor, behoorde oorspronke

lijk aan de heer van Maldegem. Maar reeds zeer noeg 

had llie dat recht overgedragen aan het kapittel van Ha

relbeke. Het was dit kapittel dat de pastoor had aange

stelil maar llie aanstelling moest dan hevestigll worden 

lloor de hisschop van Brugge (Mallletxem en gans de 

dekenij AanJenburg hPiworden in <lie tijd tot lwt bisdom 

Brugge). 

De pastoor zegde aan lle deken dat de go<l<lelijke 

lliensten op zon- Pil feestdagen rPgelma!ig plaats grP}H'H. 

dat hij ie<lere zondagprediktf'en dat ook de katechismus 

werd onderwezPn. "' anneer de dPkPn mulerhand met de 
wethouders van Maldegem sprak, zPgden die ook dat zij 

over niets te klagen hadden tPnzij over lwt fPil dat er 

alleen vespers plaats grepPn op de hijzonderstf' fpestda

gt:>n. De pastoor was lt'VrPikn ovt:>r zijn paroehiant'n maar 
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hij kende toch een vrouw, J acoba H uy~he, die verdacht 

werd ,-,m « keersdruipen en ziekte aflezen». Dan keJHle 

hij nol! een zekere Dierekeus die op het punt stond te 

scheiden nm zijn \Touw en die niet re~elmati~ naar de 

mis kwam. De baljuw kende ook HO/.!: iemand die in over

spel leefde, hij had hem hien-oor 1-!:estraft maar nu was 

die persoon met zijn bijzit naar Aardenburg vertrokken. 

Aan de baljuw vroe/.!: de deken ook of hij geen per

sonen kende «die hun misgaen in vloecken en zweiren ». 
De baljuw antwoordde dat dit soms wel gebeurde en dat 

hij proces had ingespannen tegen mensen die zich in een 

herberg: « leelijk misgaen » hadden. Er werd daar ruzie 

l!emaakt en er was iemand die een cirkel trok op de 

grond, zich daar in stelde en bezwoer hetgeen hij f.!."ezewl 

had met de voll!ell(le woorden « den duvel hale mij wech 

met ziele en lijf zo zulcks niet waer is ». !\laar een andere 

ging in dezelfde krinf.!," staan en « hij be:twoer met dezelf

de woorden het contrarie ». De deken vroel! dan aan de 

pastoor, en later ook aan de wethouders, «hoe het 1-!:inl-!: 

met het frefJUentercn van 1le knechten en meissens samen 

in de herberghen ». Ja, daar viel nol-!: wel iets op te zeg/.!:en 

maar w erg was het toeh niet. De baljuw was ook op

getreden tef.!,"en hen die de zonda/.!: handel dreven. Er 

mocht immers niet gekocht of verkocht worden op zon

dagen en er mocht zelfs geen hier gevoerd worden. De 

winkels moeRten gesloten zijn. Men mocht natuurlijk een 

pint hier gaan kopen in de herbergen, maar gedurPrHie 

de goddelijke dienst moeht mPn daar !oeh niet zittPn. 

Tussen de pastoor en het magistraat hoterde het eigen

lijk niet al tf~ he"t. Het fPit dat de weth0uderR hPt recht 
hadden de kerkn·keningf•n goed of af lf• keurPn, was daar 

df~ r-whuld van. J),. paMtoor klaagde Pr ovPr dat hij in die 

zaak f~ig1•nlijk niet Vf•f•l te zpgg,·n had 1'11 dat de baljuw 

g1~en al'ht ,;locg op lu·t fPit dat d1• k1·rkn•keningcn al of 

ni1·t door d1~ paMtoor wan·n ondPrtl'kf•rul. f>c Wf•tltoudcrR 

van hun kant wiMtf'll ook ÎPt., af tl' ki'UI"Pil op de handel

wiju~ van dt• pa!ltoor. Zij vondf'll lu•t niPt I!Of'd dat hij 

tijdf'IIR dP Wf'f'k dikwi_jJH 1!1'1'11 llliM laR 1'11, WóiiiiH'PI" dit Wl') 
gt·lll"urdt•, dat hij lwt dt•t•d zolld1·r d•• klok 11· luiden Pil 
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zelfs met ~resloten kerkdeur en dan nop: zo vroe~r zodat al

les al lang ~redaan was wanneer de eerste p:odvruchtige ziel 

de kerk binnen kwam. En dan kloep:en zij er nog over 

dat er de zaterda~r geen lof was, alhoewel de pastoor 

sedert tien jaar daarvoor was betaald ~reworden. Voor 

missen ter ere van St. Jozef en de H. Rochus ( pestmis

sen), was de pastoor ook betaald ~rewonlen, maar hij 

verwaarloosde ze. En ten slotte viel het hun lasti~r dat de 

pastoor in zijn sermoenen «veel pickanti~rheden ~rebruikt 

heeft ». Zij beweerden dat er veel mensen waren die niet 

naar de mis kwamen wanneer de pastoor predikte. 

De pastoor ze~rde verder dat hij tevreden was over 

de koster. Die koster heette Augustinus Vermeersch en 

zijn vader was ook koster ~reweest. Hij was voor~resteld 

door de heer van Malde~rem (dat was de ~rraaf de 1\Ton

tery in die tijd) en hij kree~r van die kant een verp:oedin~r. 

Maar hij had natuurlijk nog allerh'i bijverdiensten en, 

zoals dit ook op andere parochies het geval was, hij 

mocht tweemaal per jaar de ronde doen op de parochie, 

eens om eieren op te halt>n t>n eens om vlees op te halen. 

De koster zegde dat hij veel liever a] die ronden had la

ten vallen wanneer men hem maar een vaste wedde ~raf. 

Want voor die ronden moest hij no~r een vergoeding 

~reven aan de heer van Malde~rem. 

De schoolmeesters werclen ook door de deken ge

Ïnspecteerd. Petrus de Mayer gaf toen onderricht en hij 

kweet zich ~roed van zijn taak. De deken zegde hem dat 

hij zijn leerlin~ren clikwijls moest voorlezen uit ~rod

vruchti~re boeken en dat hij hun de Mechelse katechismus 

moest leren. En hij het be~rin en, het einde van de klas 
moest het Onze Vader, het w·ees~regroet, het Symbolum. 

de Tien Geboden en de ~reboden der H. Kerk ~rt-heden 

worden. En clan ze~rde de deken hem nog dat hij ~rot-cl 

moest oppassen dat de leerlin~ren ~reen dwaasheden ui I· 

staken in de klas. Dt> andere sehoolmeeile.l· luisterde naar 

cle naam van Ludovicus Aecaert. Over die was men niPt 

zo tevreden. Hij beweerde dat hij een ntaehtigin~r hnd 
van cle bisschop om school te doen, maar als het uitkwam 

mocht hij ei~renlijk alleen te OostciH]e ontlNwijzcn. Dit~ 
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schoolmeesters moesten namelijk een ~eloofsbelijdenis 

en een eed afle~~en voor het bisdom. 

Onze Hiend Accaert ze~de dat hij dikwijls voorlas 

uit ~ewijde hoeken, de ~eschiedenis van Tobias en zo 

meer, dat hij de katechismus ~oed aanleerele en dat hij 

de kinderen deed bidden. !\laar het symbolum en de 

~eboden der H. Kerk kende hijzelf no~ niet {:!:oed. En 

de pastoor en de onderpastoor ze~den d:lt hij ~een voor

beeld was. Zijn ei~en vrouw wist immers te vertellen rlat 

hij dikwijls vloekte, dat hij niet zeer zacht was te~enover 

haar en dat hij veel dronk. :VIaar de schoolmeester be

loofde dat hij boete zou doen en dat hij zich heter zon 

~edra~en. De deken ~af hem een vermanin~, ze~de dat 

hij niet meer mocht vloeken en dat hij een ~oed ~edra~ 

moest hebben. Deken Kerremans heeft ei~enlijk het 

onderwijs op de ~oede baan ~ebracht. Hi.j drukte immers 

een schoolrel!lement rlat voor ~ans zijn dekenij {:!:elcli~ 

was (1.5). 

v;·at de onderpastoor of kapelaan betreft, die heette 

Nicolaas Gersen en hij was monnik van de abdij Eek

houte te Bru:r~e. De kerkmeesters wisten van hem tezP~

gen dat hij «eenieder seer taxeerde ». Bij het dekenaal 

bezoek van 1692 werd :reze~d dat die onderpastoor no~al 

veel wijn dronk. In 1693 was er ruzie tussen de pastoor 

van Maldegem en die van Adc~c>m we~ens hetalin~en en 
de eerste vertelde aan de dek(•H dat de tweede vier· flo

rijnen verteerd had in het huis van Laurent de Schepper 

tijdens een vergadering van pasloorH van de dekc>nij en 

dat hij daar gebleven was Lol het tweede uur van de 

nacht en gedanfit had met de Reltout van Maldegem en 

met de zoon van nwPster Van Baelc>nll!lrl!h, gc>nePsht:'cr 

te Maldf>w·m. 

Over de inkomRh·n van de> gc•efilPlijkhcid gaan wc 

hic>r nif~l spn·kPn I 16). ZPggc>n wij allc>t>:t dat cr tamclijk 

VPP! fuwlalies warf'll tP '\1aldPgf•m. Zc> allc>maal opHolll· 

( 15) J),. l'ott1•r t•n Brot•l·ku,·rl : c ,\1uldPJII'tn ~. J.lz. 25 tul :12. 

I 16J Zi1• hi•~rvoor U•~ l'oll•·r , ... Bnwl'kn,·rt : « 1\luld .. ll''rn :., J.lz. 123 
tol 126. 



men zou ons te ver leiden. \Vanneer er oorlog in 't zicht 

was, vluchtte men met het goud- en zilverwerk naar 

Brugge in het klooster van Bethanië te Brugge ( Car
mersstraat). 

Ten slotte kunnen wij nog vermelden dat de pro

cessie uitging op de kermisdag (zondag na het feest der 

Kruisverheffing, 14 september, nog heden ten dage de 

kermisdag), op de feestdag van St. Barbara, op Pinkste

ren, op H. Sacramentsdag, op het feest van Sint Anna 

en op 0. L. Vrouw Hemelvaart. Gans het magistraat was, 

op boete, verplicht het Yenerabel tijdens de processie 

met flambouwen te vergezellen. 

Over de werking van de armendis kunnen wij ook 

nog een woordje zeggen ( 17). Door allerlei schenkingen 

was die dis eigenaar van veel stukken grond of van ren

ten. De meeste huizen van de dorpskom waren zo met 

renten belast. Vroeger beheenle die dis ook het gasthuis 

van Maldegem dat op de hoek van de Yoorstraat (nu 

Mevrouw Courtmanslaan) en de Katsweg lag (waar nu 

de middelbare school staat). Dit gasthuis, dat aan arme 

reizigers een onderkomen bood, werd tijdens de gods

dienstbNoerten afgebroken maar de grond bleef eigen

dom van de 1lis. En dan waren 1laar nog de jaargetijden 

van rijke hurgers, met uitdeling van brood aan de armen. 

Ook op Kerstmis, Pasen, PinhtPren Pn het feest van ~int 

Barhara werd brood uitge1leeld. GPPraard van l\laldegem, 

pastoor van de parochiP, had op het Pinde van de XY• 

eeuw, 500 roen land aan de dis g<'schonkPn om op de 

zondagen van de vasten haring uit I<' delen. Dan had 

men nog de omhaling<'n in dt' kerk en geld van 1le bussen 

die in sommige herhergen hing<'n. Met al die inkomsten 

werd<'n de talrijk<' arnwn van ht't dorp verzorgd : e<'n of 

andere vrouw die niets hezat, een \'Prlaten kind of een 

vondeling. Ergens in een hut werd Pen kind geboren t'n 

de moeder trok e1· van door. Of lll<'n gaf epn kiPine wo

ning aan een grijsaard, P<'n doodkist <'11 begrafenis uan 

een arme sukkelaar. l-IPt gdwunle ook dut lll<'n arnw 

( 17) G<'nl . H.A. • l\luldt•!!;t'lll 9Uh · Bekt•nin!!;t'll vun dt• dis. 
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mensen wat geld ~af om de pamchie te verlaten. Dat was 

vooral het ge,·al met vrouwen die een kind verwachtten. 

Zo moest men dan voor dat kind niet zorgen. Andere 

arme sukkelaars werden uitbesteed bij inwoners van het 

dorp die dan geld kregen om voor het onderhoud te zor

gen. Yenier kregen de ondersteunde mensen regelnmtig 

hout en turf om vuur te maken. En eindelijk moest de 

dis ook nog instaan voor het vervoer van arme zieken 

naar het St. lanshospitaal te Brugge. In de middeleeu

wen bezat :\Ialdegem een hospitaal, maar dit werd sedert 

de X\" Ie eeuw verwaarloosd (18). 

2. ADEGE:\1 

a. De kerk 

"Ij volgen deken Kerremans nu naar Adegem waar 

hij ook regelmatig jaarlijkse visitaties deed. 

Het eigenaardige in de kerk van Adegem is het feit 

dat het koor naar het westen toe gericht is. Het is echter 

slechts in 1842 dat men, bij de herhouw van de kerk, de 

orii:ntatie veranderde. Oorspronkelijk was het koor naar 

het oosten gericht en op de plaats waar nu het H. Hart

beeld staat heeft men nog sporen gevonden van de oude 

kerk I 19). In elk geval, ten tijde van deken Kerremans 

bestond de oude toestand nog, want de deken zegt dui

delijk rlat de gevelmuur met drie ingan;!en zieh ten wes

ten van rle kerk bevond. De toren stond tussen het koor 

en het schip van de kerk zodat wij mogen aannemen dal 

dit koor tot aan het hedendaagse 11. flartheeld reikte. 

De kerk van Adcg1~m was geconsacreenl onder aan

roeping van Sint Adrianu" die men daar als patroon ver

CI~rde. '\'Jaar uit traditie werd het V<'rjaringsfeesl van de 

~~IHIHCl:ratie de zondag na St. DPniH gevierd. 

De kerk waK ~root ~enoeg on1 in I wee miss('ll de 

paroch i ancn te hergcn. Er waren in J(,C) 1, J 300 kommu-

I I!!) f), vl'r~lrUI'If•: « ""' lw~piluul VUil IVfuldPI(I'III ~ in Vrij 1\lul
dl'l(l'lrl, I1J:i ~ nr• Hl 1'11 12. 

I liJ) \lij rrwd''l'''"'''·ld door ,J,. J.,.,.r van I :lt•f'mput. 

U5 



nikanten. In 1786 waren er 2104 parochianen ( 20) en, 

als wij vergelijken met Maldegem, komen wij, voor 1691, 

aan een totale bevolking van ongeveer 1.500 zielen. 

De deken zegt ons verder dat ook deze kerk door 

de geuzen afgebrand werd. Dat na de brand eerst twee 

koren werden herbouwd en later ook de zijbeuken. De 

herstellingen werden hier ook gedaan met giften van de 

gelovigen en met de opbrengst van een buitengewone 

belasting op het bier en op het akkerland. 

Bij het bezoek van de deken, in 1691, waren de mu

ren van de kerk echter reeds terug houwvallig en de 

regen drong door het dak. Sommige graven, die in de 

kerkmuur gemetseld waren, spoelden bloot. Het was zelfs 

zo erg dat het water soms langs de binnenmuren liep en 

dat de gelovigen niet altijd in het droge zaten. Zelfs de 

toren, die niet afgebrand was, verkeerde in een slechte 

toestand. Ook de koster zat op geen veilige plaats en het 

water liep soms op zijn zanghoeken zodat hij zijn stoel 

achteruit moest schuiven. Die treurige toestand in de 

kerk zou nog lang duren, hij ieder bezoek moest de deken 

melden dat de nodige herstellingen nog niet gedaan wa

ren. Er werden nu en dan kleinere werken uitgevoerd, 

maar dat waren slechts lapmiddelen. Tot 172.5 moesten 

de parochianen van Adegem wachten vooraleer zij een 

behoorlijke kerk kregen ( 21). De oorzaak hiervan was 

het feit dat de kerk van Adegem niet rijk was en dat de 

tiendheffers hier ook slechts na een langdurig proces in 

de rest a u ra tiekosten wi I den tussenkomen. Die tiendhef

fers waren het kapittel van Harelbeke en de Jezuïeten 

van Brugge (erfgenamen van het klooster van Zoeten· 

dale). In dit proces werd ook het magistraat van 1\lalde

gem betrokken omdat de tiendheffers Leweerden dat ook 

van daar hulp moest komen. In 1730 werden zij veroor

deeJ.l tot het hetalen van alle onderhoudskosten en in die 

tijd ook werden de muren van de kerk hermetschl. Een 

deel van die muren, aan de zuidkant van de kerk, kunnen 

wij heden ten dage nog zien. 

(20) Gent. R.A .. 1\luldegem nr 603 · Hesulutieboek. 
(21) Brugge . H.A. · Jezuïeten 1832. 
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De kerk van Adegem hezat vier altaren. Geen enkel 

er van was geconsacreerd. Boven het hoofdaltaar hing 

een schilderij waarop Krislus aan zijn kruis was afge

beeld met naast Hem, 0. L. V rouw en Sint Johannes. 

Yan die schilderij is heden ten dage niets meer te be

speuren. Er hangt daar nu een doek met de afbeelding 
van de H. A.drianus. 

In het zijkoor, aan het hoofdeinde van de noorder
beuk, stond het altaar van 0. L. V rouw van de KanneL 

Een schilderij boven dat altaar stelde 0. L. Vrouw voor 

die een schapulier aanbiedt aan de H. Simon Stock. In 

1695 werd dit altaar en ook de schilderij vernieuwd . 

.:\laar de voorstelling bleef dezelfde. Heden ten dage vin

den wij een zelfde voorstelling echter niet in de noord

beuk maar wel in de zuidbeuk (wij mogen niet vergeten 

dat de kerk gedraaid is). Deze schilderij dateert van 184 7 

en werd geschilderd door Jozef Pauwels. Naast datzelfde 

altaar, dus aan de noordkant van de oude kerk, stond, 
in een insprong in de zijmuur, nog een klein altaar dat 

toegewijd was aan de H. Anna en aan Sint Hubertus. 

Het was opgericht door Cyprianus Crul, de deken zegt 

niet wanneer, en er hoven hing een schilderij waarhoven 

St. Hubert met de hert stond afgebeeld, dus dezelfde 

voorstelling als die van de schilderij die heden ten dage 

hoven het zijaltaar van de noordbeuk hangt. Deze tegen
woordige schilderij is van de hand van T. De Heuvel en 

dateert van 1848. 

Het altaar van de zuidbeuk was toegewijd aan St. 
Adrianus, de patroon van de kerk. De schilderij die er 

hoven hinl! stelde de marteldood van deze heilige voor. 
Van dit doek is ook niets overgehleven. Op dit altaar 

van St. Adrianus stonden, naa~;t de gewone ver~;ierselen, 

twee houten enl!clen die verzilverd waren en die een 
kandelaar droegen. 

Over het groot beeld van Sint Adrianu~; dat nu hoven 
het hoofdaltaar staat, ~;preekt de dPken niet. liet itl slechts 
in de X I X•· eeuw gemaakt en De Potter schrijft lu·t toe 
aan Karel Bruggeman van (;pnl. 
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De kerk bezat nop; een reliekschrijn waarm een lid 

van een vinger van Sint Adrianus bewaard werd. De 

pastoor had die rel ik wie gekregen van zijn vriend, de 

pastoor van Pittem. De deken vroep; de bekrachtigings

brief van deze relikwie maar de pastoor antwoordde dat 

hij wel bestond maar dat hij hem niet aanstonds kon 

voorleggen. Op het feest en gedurende het octaaf van Sint 

Adrianus, werd rleze vinger publiek op het altaar van 

die heilip;e uitgesteld. En dan vereerde men hem nog op 

sommige weekdagen tussen Pasen en Pinksteren, wan

neer de pestmissen werden gelezen. 

Dan bezat de kerk nop; een gewijd stukje heen van 

Sint Huhertus dat werd bewaard in een kastje naast het 

altaar en de mensen konden het daar vereren op dezelfde 

manier als dit in de Ardennen gebeurde. Inwoners van 

Adegem gingen echter soms ook zelf naar de Ardennen 

om Sint Hubertus te vereren. Zo hv. Johanna BloJHleel 

en Pieter van Lantschoot, in 1778 ( 22). Ze moesten hier

voor een bewijs van goed gedrag hebben. Sint Huhertus 

dienden zij tegen de razernij. De gebeden en ceremoni(;n 

die te Adegem moesten gedaan worden, had de pastoor 

op een briefje gekregen toen hij zich die relikwie aan

schafte. Er was daar ook een bisschoppelijke bekrachti

ging voor, maar de pastoor vond die niet aanstonds. 

In de kerk bestond een broederschap nm het Sca

pulier, broederschap die werd opgericht in 1572 en her

nieuwd in 1641. Nog heden ten dage is Scapulier-zondag 

een kermisdag te Adegem. 

Er kon ook een volle aflaat verdiend worden op het 

feest van Sint Adriaan en veertig dagen voor bezoeken 

tijdens het oktaaf. Dit was toegeslaan door bisschoppe

lijke brieven van IMW en )(>89. liet altaar \'an 0. L. 
Vrouw was sedert 1689 gepri\'ilegieenl voor ze\'en jaar 

op iedere tweede dag van hel jaar en tijdens het oktaaf 

van Allerzielen. 

De sacristie stond achter het altaar \'an Sint :\driaan, 

(22) Gent. H.A .. 1\lultlegem m· 603 . Hesolutiehoek. 



dus aan de zuidkant van het koor. Hier ook dron~ de 

re~en door. Zelfs op het tabernakel vielen waterdruppels. 

Dan somt de deken het zilverwerk op waarover wij 

hier niet l!aan spreken. Yennelden wij alleen dat het 

reliekschrijn nm Sint Adriaan van zilver was en dat aan 

de ene kant het beeld van Sint Adriaan stond en aan de 

andere kant 0. L. Yrouw van de Carmelberg. Ook wordt 

er in iedere kerk gesproken over de versierselen van het 

Lieve Y rouwbeeld, scepter, kroon, enz. :\I en besteedde 

veel zorl! aan die geklede beelden die dan tijdens de pro

cessie door maagden in het wit werden rondgedragen. 

Dat is trouwens heden ten dage nog het gebruik. 

Yeel zilverwerk berustte te Brugge in het Sint J ans

hospitaal waar de zuster van de pastoor religieuse was. 

Bij De Potter lezen wij dat in 1712 een nieuw beeld 

van Sint Anna en 0. L. Vrouw met h~t kindeke Jezus 

werden gemaakt door Jan Baeckelant, beeldsnijder te 

Brugge. 

b. De geestelijkheid en de parochie 

De kerkmeester en de ontvanger van de dis van Ade

gem hielden er nogal eigenaardige praktijken op na. En

kele begoede inwoners hadden fundaties gedaan en grond 

aan de kerk ge~chonken om de jaargetijden te bekosti

gen. De kerkmeesters vonden er niets heters op dan die 

gronden te verkopen. I )e pa!-itoor moe~t die diensten nog 

altijd doen maar hij werd er nu niet meer voor hetaald. 

Deze pastoor kloeg er verder over dat de kerkmeesters 

het was, het brood en de wijn, die in de kerk verbruikt 

werden, niet wilden b,~tal,~n. En tewdolle waren zij nog 

zeer nalati~ in d1~ geldomhalingen in de kerk. 

W a I de pa~;toor zei f het n•ft, die woonde I a mei ijk ver 

van de k1!rk in de mooie hoev1~ die we 110~ kull!ICII hc

wonderell ah1 wij JWr ~;poor va11 AdP~t·m naar Bal~er

h(J(!kl! rijdPII, IHwve di1~ zieh dan link" va11 de 8poorwcg 

lwvindt e11 die ~ d1· prÎI'I'tf•ragf• » of ~ Tardoes » wordt 
gf•floemd. l>i1· pa~;torij wa~; 1111~t water ollJrillgd. De pa!<-



toor die daar op het einde van de XVII• eeuw woonde, 

heette Johannes Baptista Cornelis en hij was op Adegem 

sedert 1680. Hij was benoemd door de bisschop van Brug

ge maar voorgedragen door het kapittel van Harelbeke 

dat, evenals op Maldegem, het patronaatsrecht had. De 

pastorij was in 1683 door de Fransen afgebrand en de 

pastoor had ze meest met zijn eigen geld hersteld. De 

tiendheffers waren er wel voor iets tussen gekomen maar 

de kerkmeesters haflden niets willen geven. 

Pastoor Cornelis zegde dat er geen ketters waren op 

de parochie en dat alle huwelijken in orde waren. Maar 

het speet hem dat men op zon- en feestdagen soms zoveel 

lawaai maakte in de herbergen. En het was niet alleen 

's avomis dat dit gebeurde, maar reeds in de voormiddag 

en vooral in de herbergen op het dorpsplein. Het was 

zelfs zó erg dat de goddelijke diensten er door gestoord 

werden. Er werd ook meer dan eens gevochten. 

De onderpastoor heette Petrus Pluveer, een Brugge

ling van geboorte. Hij was te Adegem sedert 1688. De 

koster heette Nikolaas de Bruycker. Hij deed zijn best 

maar hij kon niet goed zingen. De schoolmeester in die 

tijd was Filip de Lille. Hij woonde in eo1 huis dat ge

bouwd was op het heidens kerkhof, ten noorden van 

de kerk daar waar de hellendaagse pastorij nu staat (het 

heidens kerkhof was de plaats waar men ongedoopten, 

ongelovigen of zelfmoordenaars begroef I. Die man deed 

ook wat hij doen moest. Hij was ook boer want dat wordt 

bewezen door het feit dat hij toelating kreeg om zijn 

uitweg over het kerkhof te verbreden «om !laerover zijn 

heesten naer zijnen stal te moglwn drijven ofte met 

ecnen corlewagen daer deur Ie passeren ». De schoolmees

ters verdienden toen niet veel geld en .t.e moesten twee 

beroepen uiloefenen (2:3 ). Gewoonlijk hielden zij het 

niet lang uit. In 1694 wordt Coruelis Mattheeuws vermeld 

als schoolmeester, in 1696 Jozef de ClerCf{, in 1697 Petrus 

Willemarck en in 1699 Anna van Pamele die les gaf aan 

(23 en 2·1·1 Bru!(!(e . R.A. · Kerkelijke ar!'hicvcn nr ·117. Da!(bock 
van deken Kerrt·nutns. 
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jon~ens en aan meisjes. !\laar in 1713 kwam dat school

re~lement ,.,lil deken Kerremans en van die tijd af wordt 

men stren~er bij het aanvaarden van leerkrachten. In 

1712 wilde Barbara Buysse ook schoolmeesteres worden 

op Adegem. Zij zakte echter in haar exaam omdat zij 

geen mooi geschrift had. «Gelet op het geschrift en het 

spellen », zo schreef deken Kerremans in zijn dagboek, 

«oordelen hetzelfve te wesen om noch geleerd te worden 

ende niet om anderen te leren » ( 24 ) . 

Bij het eerste bezoek van deken Kerremans, dus in 

1691, ging alles goed op Adegem. En dat was ook het 

geval bij het bezoek van 1692. De pastoor had toen wel 

een proces ingespannen tegen de kerkmeesters en hij lag 

ook in proces met de wethouders van Maldegem, kwestie 

van een belediging aan het adres van Cornelis \Vouters, 

kerkmeester van Adegem. Ook leefde hij in ruzie met 

de pastoor van -'laldegem, zoals wij boven reeds geze~d 

hebben . .:\laar in 1693 begon het bepaald slecht te gaan. 

Er was toen een nieuwe onderpastoor gekomen, Heme

rick heette hij, en die kwam niet goed overeen met de 

pastoor. Die onderpastoor zegde dat zijn meester de op

brengst van de offerblok van Sint Adriaan voor zich 

hield. En hij zegde ook dat de pastoor veel dronk en 

dikwijls in de herhergen zat. :\laar de pastoor antwoord

de daarop dat hij slechts in de herhergen ging wanneer 

er gevochten werd, namelijk om de vechters te Hcheiden 

en dat hij hoegenaamd niet veel dronk. De onderpastoor 

wist ook HOf! te vertellen dat de pastoor wel zijn hes! 

deed in de zondaf!spreck, rnaa1· dat hij niPt de nodige 

eerhied aan de dal! lcf!de wanneer hij de mis las. Van n11 

af zou de ruzie hlijven aamdepen en hij ieder hezoek 

van de deken kwamen er klachten. In lü<J4 klaaf!de men 

er over dat de mit; niPt op var;lf!CHtPide uren hef!on. De 

pa~;toor }u~weenlf~ dat t~r geen jonf!Piingcn l'll jongedoch

lens waren dit~ IWJJH'n i11 de herlwrgcn f!Îngcn om te drin

ken of lt~ danr;t•JJ maar de ondPrpar;loor Z!'f!de dat dit wel 
geheurdc, vooral op Balgt'rhockP. I )e (Hlt;loor hek1•ndP 

vcrder dat hij dt~ zondaJ.!;, tijdt•nr; eh· cerHlt• mir;, ni<•l altijd 

in zijn hiecht~;toel :t.al maar hi.i verontr;dwldigde Ûl'h 
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wegens het feit dat de pastorij :1.:0 ver van de kerk gelef!;en 

was. Hij klaap:de er over dat de onderpastoor zo dikwijls 

de parochie verliet zonder hem te verwittigen. Maar de 

onderpastoor antwoordde daarop dat hij iedere keer als 

hij moest wep:gaan, naar de pastorij ginp: en dat hij daar 

op de deur klopte maar dat niemand open deed. Het 

gebeurde ook meer dan eens dat de pastoor niet open 

fleed wanneer men hem kwam halen om een herechting 

te doen en zo moest dan iedere keer 1le onderpastoor 

optrekken. De pastoor bekende ook dat de meid van de 

pastoor van St. Laureins hij hem aan tafel gezeten had 

op het feest van Sint Adriaan maar er waren nog meer 

genodigden aanwezig. De onderpastoor klaagde er verder 

over dat jongens en meisjes de laatste tijd geen opleiding 

genoten hadden voor hun eerste kommunie en dat de 

pastoor zijn parochianen niet bezocht en dat er zelfs 

mensen waren die hun Pasen niet meer hielden. Deze 

onderpastoor zegde dit alles in aanwezigheid van zijn 

pastoor en hij hield ook staan dat zijn meester bijna 

iedere dag de herherp:en bezocht en dat de parochianen 

dit goed wisten. Maar de pastoor venledigde zich en 

zegde dat hij voor zaken in de herhergen ginp:. l\Iaar hij 

hekende toch dat hij op de laatste kermis in een herberg 

met de teerlingen p:espeeld had, het was in een herberg 

op het dorp en hij had daar zelfs geavondmaald. De 

onderpastoor onderstreepte nog eens dat het een schan

daal was, die openbare dronkenschap van de pastoor. 

Het ging toch een beetje o\'er zijn hout met pastoor 

Cornelis. Bij zijn bezoek van 1694 trof de deken een be

grafenis aan dichtbij het kerkhof en een in de kerk. De 

pastoor zegde dat hij ongesteld was en dat hij de begra

vingen zou doen zonder dienst. De verwanten hadden 

nochtans een dienst aangevraagd. 

Jn 1695 werd Cornelis naar het bisdom teruggeroe

pen en Adegcm kreeg een nieuwe pastoor, LudoYicus 

Mussele. Maar de onderpastoor bleek toch ook een lastig 

karakter te lwbbcn. Hij klaagde er nu over dat de pastoor 

bén vierde van het jaar ziek was t•n dat hij alles alll'en 

moest doen. De hevolking hield niet veel van onderpas-



toor Hemeriek omdat hij het te lang trok in zijn sermoe

nen. In 1710 maakte men zelfs eens lawaai in de kerk 

tijdens de preek. 

3. ST. LAUREINS 

a. De kerk 

«De kerk van St. Laureins is een der schoonste gods

dienstige gebouwen welke men in het noorden van \"laan

deren aantreft », zo schreef De Potter in zijn monografie 

over St. Laureins. \\ïj gaan zijn beschrijving een beetje 

trachten aan te vullen door terug beroep te doen op onze 

deken. Ook hij zegde dat de kerk schoon was, dat zij 

zelfs nooit vol zat tenzij op de feesten van de H. Biasins 

en St. Laurentius, want dan kwamen veel vreemden om 

hun rlevotie te doen. Men denkt, zo schreef de deken, 

dat de kerk toegewijd en geconsacreerd werd onder de 

aanroeping van Sint Biasins en die heilige wordt dan ook, 

uit traditie, als patroon van de kerk vereerd. De H. Lau

rentins echter werd als patroon van de parochie vereerd. 

Een kerkbt>zoek van 161.5 vermeldt nochtans alleen St. 

Laurentins als patroon van de kerk 12.5). 

Het kerkwijdingsfeest werd echter gevierd de zondag 

na het feest van Sint :viattheus (21 sept.) en dat is nop; 

altijd de kermisdag. 

Het is PPU duistPre geschiedenis met die kerk van 

St. Laurf'ins. De toren schijnt zeer oud te zijn maar de 

kerk zelf dateert slecht!-! uit de X\"JP eeuw. Op ePn stePn 

in de zijmuur kan men het volgende lezen : « In het jaer 

ISS4 so was br>gonnen te fondr>n·n de drie korr>n lr' St. 

Laun·in!!·in-Eremo, glwnaemd tf'n Bloeke, daarin dat was 

pastoor .\fcpstr~r Acrnout van Zuid» Pn dan volgt>n dr> 

namen van de kPrkmccf!ters. ))p stijl van dr> kr>rk wijst 

op dr~ X V(' er~uw r•n ook in dr• huitf'nmuur zit nog een 

~o~tr·r~n waarop lu~t jaartal I :>SS voorkomt. 

Tot in d" X\''' f'f'IIW Waf! r·r IIOIJ: r•r•n andr•rr> kr•rk op 



het te~enwoorcli~ ~rond~ebied van St. Mar~riete ( 26), op 
de Vrouwkenshock hij de Blokkreek. Er bestond daar 

een afzonderlijke parochie, St. Laureins-ten-Blokke ~e

naamd, met verschi1lende huizen die door overstromin

~en in de tweede helft der XV• eeuw moeten we~~evee~d 

zijn. Deze parochie lag niet op het ambacht van Malde

~em maar we] op dat van Aardenbur~. De Kommerlan

den, een zandopduikin~ waarop verder de Graaf J ansclijk 

aan~ele~d is, vormden de grens tussen de twee ambachten 

en ook de grens tussen de Beoosterede-watering en de 

Goochelarewatering. De weinige mensen die op het oude 

St. Laureins-ten-Blokke woonden, moesten, na het ver

dwijnen der kerk, verzorgd worden door de ~eestelijk

heid van St. Laureins-in-Eremo. Na de bedijking van de 

Haantjesgatpolder in de XVIJe eeuw, kwam daar meer 

volk wonen maar de parochiale geestelijkheid ven~·aar

loosde die nieuwe bevolking ( 27). 

Wat de sedert 1554 gebouwde kerk betreft, die leed 

veel tijdens de ~euzenberoerten ( 281. Er stond een fort 

op Moershoofde, hij de tegenwoordige Nederlandse grens 

en aan de Eeklose Watergang. Op dat fort lagen besten

dig soldaten die echter soms zo talrijk war!:'n dat zij oo~ 

in de kerk hun intrek namen. Klokken en kerkschat had 

men toen naar het St. Klaraklooster te Bru~ge over~e

bracht maar het torenuurwerk werd ~ebroken en ook 

veel metaal en hoeken gestolen. In 1582-83 werden in 

de kerk veq?;aderingen ~ehoudt'n door protestanten. 

Pieter de Bleecker was toen minister van de parochie 

maar toch kwamen de broeders Pieter "'illems en Jan 

de Brier er de passie zin~en op Goede Vrijdag en Pal

menzonda!!; en hulp bied<'n aan pastoo1· Boudewijn Dael

man en kap<'laan Cornelis Fransst'ns. 

(26) Zie ook «De kreken van St. Luureins en St. 1\Iurv;riett' ~ in 
« Eikt'ls wonlen homen », nnp:ustus 1956 t'n « Tt'n noonlt'n van 
het Maldegems ambacht» in «Vrij Muldt'p:Nn ~ nr 2, 1956. 

(27) Bruv;p:e - Seminarie · Arehief Ter Duinen 86/1-166, prort's tus
sen Ter Duinen en pastoor Blonunt' en later de Rt•u we!!ens 
hun eompetentie. 

(281 Gent . R.A .. Hand van Vlaandert'll, 1'' rt'eks 1271 - Kt•rkn•ke· 
ninp:t'n van St. Laurl'ins. 
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Natuurlijk was de kerk door al die feiten ontwijd. 

In 1594 nog borgen sommige boeren daar hun vee en er 

werd daar zelfs bier geschonken (.29). En tijdens krijgs

verrichtingen in 1598 ontstond er zelfs brand. Bij het 

kerkbezoek door deken ] acob van den Bossche, in 161S, 

waren de kerk en het kerkhof nog niet herwijd ( 30). De 

deken maakte toen ook een inventaris van de kostbaar

heden maar hij spreekt slechts over één schilderij : een 

tafereel van de H. Drievuldigheid. Later wordt er over 

dat doek niet meer gesproken. Die kostbaarheden waren 

trouwens niet zo biezonder. Zilver- en goudwerk waren 

nog in het huis van Pittem te Brugge (waar nu de bis

schop woontl ( 31). Vermelden wij alleen een soort H. Sa

cramentstorentje dat achter het altaar stond en dat in 

1580 gemaakt werd door Pieter Aerts, steenhouwer te 

dagh lestleden, wesende den 27 der voors. maent meye 

Brugge. Het is nu nog op dezelfde plaats te zien. Ook 

vóór 1.580 was er zo een sierlijk kastje in de kerk aan

wezig. Verder wordt door deken Yan den Bossche aange

stipt dat de pilaren hersteld zijn, dat de kerk en het dak 

gerepareenl zijn, de goten in lood herlegd en de doop

vont hersteld. Bij het bisschoppelijk bezoek van 1648 

(hisschop I\ïcolaas de Haudion), was de kerk nog in 

tamelijk goede toestand, alhoewel zij, in 1640, nog eens 

door de opstandPiingPn werd geplunderd. De muren wa

rPn echter in ePn beste toestand. In de toren hingen drie 

klokken (in 1648 was er maar éf.n klok maar in 1.580 

moeten er twee of drie geweest zijn l. Twee van die klok

ken warPn hPtaald door de parochianen en f.én door de 

tiendheffers, die hier het kapittPI van Doornik warPil 

met St. BaafRkloostPr en Ter Duinen voor een deel van 

St. Laurein!-!-tfm-Blokkf~. Met die tierulhdferA had nwn 

natuurlijk ook misPric gehad om ZP te doen hPtaiPn in 

de hPri!tPJI i ngi!wPrkPu van dP kPrk. En j ui fit zo a Is lP 

1291 (;f'rtl • H.A .• Hautl vun VlnundPrt·n, I'' rf'l•ks nr 12il · KPrk· 
n·k1·ninJ(I'II, 

130) BrUJ!J(I!. Hijk~urdti1·f. K•·rkl'lijk urdti•·f :!R!>. 
OI) V1•d Rl·hilrl•·rijl·n, J!IIIHI· 1'11 zilvPrwNk, kwunwn nooit IPrlll! 

nnur rJ,. punwhii'K 1'11 z11 rllfiJ!I'll wij v•·rnndl•rHtPIIPn dut BriiJ(HI' 
uf (;1'111111~ kr•rkrrt 1'11 kfrlfllllf'rH 1111 llfiJ.[ in fu•t fwzÏI zijn VUil 
VflnrWI'rJWII dir· I'ÏJLI'lllijk 111111 lurul•·lijk•• purflf·hii'H lu·lwrt•ll, 



Maldegem en te A!legem, was hier ook een speciale 

belasting op het bier gelegfl om de nodige gelden te 

verkrijgen. 

De deken vond vijf altaren in de kerk. Eerst het 

hoofdaltaar dat geconsacreerd was onder de aanroeping 

van de H. Blasius en St. Laurentius, maar de schilderij 

die er hoven hing stelde de Verrijzenis van Kristus voor. 
Bij het bezoek van bisschop de Handion in 1648 was men 

bezig deze schilderij in orde te brengen. De Potter 

schrijft ze toe aan Van Oost. Heden ten dage is ze daar 

niet meer aanwezig. Bisschop de Hamlion zegde ook dat 

dit altaar geconsacreerd werd door Monseigneur Triest 

ter ere van St. Laurentins (St. Blasius wordt hier dus 
niet bijgevoegd). 

Rond het koor liep, en loopt nog, een wandelgang, 

waarin drie kleine kapellen gebouwd waren. In iedere 

kapel stond een mooi altaar. De kapel achter het hoofd
altaar was geconsacreerd onder de Naam Jezus. Ze werd 

dan ook «de .lesu capelle » genaam!l. Boven het altaar 

hing een schilderij die de Besnijdenis van Kristlis voor

stelde. Deze schilderij is nu niet meer in de kerk aan

wezig. 

In de tweede kapel, aan de linkerkant van de Jezus

kapel (de Evangeliekant I, stond een altaar toegewijd 
aan 0. L. Vrouw en er boven hing een schilderij die de 

geboorte van Kristus voorstelde. Ook het hisschoppelijk 
hezoek van 1648 vermeldt deze schilderij en ze is daar 

nog altijd aanwezig. Dit werd de kapel van 0. L. Yrouw 
van de Hozenkrans want in 16.'>4 werd die broederschap 

opgericht door Cornelius de Lieu, lekebroedPr bij de 
Predikheren. 

De kapel aan de rPchterkant van het .IPzns-altaar (de 

Epistelkant ), bevatte een altaar dat ook toegewijd was 
aan St. Biasins en St. Laurentius (in 1648 spreckt mcn 
alleen van St. B lasins) en daarhoven hing eeu schi ldcrij 
waarop heide martelaars stonden afgehecld. Ook dit dtwk 

f'chijnt heden uog hetzelfde lP ziju. 
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Het vijfde altaar stond, cn staat ook nog, in de noor

derheuk. Het is het altaar van de H. Anna en er boven 

hing een schilderij waarop Sint Anna met haar echtge

noot Joachim en dochtertje ·:uaria stond afgebeeld. Deze 

schilderij is niet meer in de kerk aanwezig. Bij het bis

schoppelijk bezoek was dit altaar nog niet geconsacreerd 

en het moest nog in orde gebracht worden. Het St. Anna

beeld dat er boven staat zou kunnen gemaakt zijn door 

Pieter van \ralleghem rond 1756 en de schilderij rloor 

Dominicus Plasschaert in hetzelfde jaar ( 32). 

In de tijd van deken Kerremans waren al die altaren 

gewijd en de altaarstenen, waaronder relikwieën zaten, 

waren onaangeroerd. Yee] zilverwerk bevond zich toen 

in het begijnhof te Gent, waar de zuster van de pastoor 

woonde. Yermelden wij alleen het zilverwerk waarin de 

relikwieën van Sint Laurentins en St. Blasius onder glas 

waren aangebracht. Het waren, en het zijn nog, stukjes 

heen die op de feesten en het octaaf van die heiligen 

publiek werden uitgestald. De relikwie van St. Lauren

tins werd aan de kerk geschonken door de abt van het 

klooster van Ename in het jaar I 598 en er was ook een 

autenticiteitsakte hij. De relikwie van Sint Blasius kwam 

in 1681 van de Arme Ciaren te Brugge. De moeder

overste van rlat klooster had er ook een echtheidshrid 

hijgevoegd en zij schreef daarop dat die relikwie rf'Pds 

honderd jaar in haar klom•ler werd vercenl. 

h. De geestelijkheid en dc parochie 

Sedert J(,P,4 was (~uilielrnus de Hcu pastoor lt> St. 

Laun~ins. ff ij zou daar blijvt>n tot aan zijn dood in 1721. 

Zijn grafsteen kan 1111 nog llf'kekcn worden adttcraan 

in de kr~rk. Er staat op te IPzen dat hij 70 jaar oud was 

toc·n hij stic·rf "n dat hij VPf'rlig jaar lang pastoor was. 

I fpf was t'f'll man dic• zijn paro('hic• door c•n door 

kc~ndr~ ('fl ('f'fl gcwd.· lwnlf'r. r n lu·t Iw gin van zijn amht 

had hij rruwilijkhf·d•·u nwt d1• voorj:!;aarulf• pastoor, Blom-

1:121 r;,.,., . H.A •• \luldPJ(I'm nr IJ:ll • J(,·kl'nÎnJ.( vuu d1• krqwl vun 
Sint Ar111u ,.,. vun Sint BluHÎliH. 



me, die wel ontslap; p;enomen had maar toch op de paro

chie bleef en zo nu en dan wat meehielp als het hem 

hehaap;de. Eip;enlijk had die Blomme moeten dienst doen 

als onderpastoor want hij werd als 1lusdanip; door de wet 

van Maldep;em betaald. Maar alleen op zon- en feestdap;en 

las hij de vroep;mis en pastoor de Reu moest al het ander 

werk alleen doen. Blomme eiste zomaar twintip; pmHl 

p;roten op uit de inkomsten van de kerk omdat hij eens 

drie p;ouden kruisen en wat zilverwerk, waarmee het 

Lieve Vrouwebeeld versierd werd, aan de kerk p;eschon

ken had. Toen hij nog pastoor was hield hij ook 4 poml 

p;roten uit de inkomsten voor zich, zogezegd omdat hij 

de paters die op de parochie kwamen helpen, onderdak 

en eten verschafte. Dit werd hem nochtans ook door de 

wet van Maldegem vergoed. Daarbij hield hij de sleutel 

van de offerblokken bij zich, offerblokken die hij regel

matig ledigde. Het huis waarin hij woonde, was vroeger 

de onderpastorij, het stond ten oosten van de kerk, bij 

het heidens kerkhof. Blomme had sedert enkele jare'l 

een stuk van het kerkhof hij zijn hof gevoegd. En spijts 

dit alles werd Blomme nog in het gelijk gesteld door de 

wet van Maldegem. Een proces dat tussen hem en pas

toor de Reu gevoerd werd, viel ten nadele van 1leze laat

ste uit, dit tot groot schandaal van de parochie. 

Natuurlijk liet Blomme zich ook niet onbetuigd bij 

deken Kerremans. Hij zegde dat de palltoor niet llikwijls 

predikte en niet altijd aspergeenle op de zondagen. En 

dat hij dikwijls zijn muts ophielll in de kerk. Dat hij 

soms twee huwelijkPn in él-n dienst inzegf'mle f'n niet 

altijd de klok dee1lluidPtl. 

Ook de kerkmeesters wistf'n te vertellen dat Blomme 

en de pastoor dikwijls twistten, dat de vroegmis te laat 

gedaan werd want de mensPil konden niet op tijd thuif' 

komen om hun huisgenoten naar de hoogmis te laten 

gaan. Maar ja, er was p;een 11unverk op 1le toren t'n de 
hoogmis bep;on nu eens te tien 11ur, dans pens te halfelf. 

De pastoor klaagde er venlpr ovPr dat er zo WPinig 

kin1lercn naar l)p katePhi~m11sleRsPn kwamen. 11 ij zt>gdP 

98 



dat, als strafmaatre~el. de steun aan de armen zou in~e

houden worden. Ook zaten er te veel jon~elingen en 

jon~edochters in de herbet·~en. Soms moest er volk tij

dens de goddelijke diensten uit de herbergen worden 

buitenl!ezet. Ook ter gelegenheid van dopen wercl er te 

veel l!edronken. Ketters waren er niet op de parochie 

maar de pastoor kon niet ~oed verdragen dat de paters 

recoletten zonder zijn toelatinl! op de parochie kwamf'n 

belezen. Die paters zegden dat zij hiervoor een toelating 

hadden. Ook kanunnik Malepert van Middelhurl! had 

zo een toelatinl! . .\len moest in die tijd nogal veel belang 

~ehecht hebben aan belezen te St. Laureins. In 1756 liep 

er zo zelfs een valse pater rond op cle parochie en die 

had bij verschillende hoeren zijn bedrog gepleegd voor

aleer hij kon gevat worden ( 33 I. Bisschop de Handion 

hoorde tijdens zijn bezoek in 1648 ook spreken over de 

« vijt aflezen » en in die tijd was meester Mayken, een 

vrouw van Kaprijke, een gekende kwakzalver (34). 

In 1693 stierf mijnheer Blomme. Hij was 74 jaar 

oud en veertig jaar lang pastoor. En nu kwam er een 

onderpastoor : :Vlartinus de Bouvere. Het ging er niet te 

beter om. In 1694 beweerde de koster, Anthonius Hijn

heer die ook schoolmeester was, dat de pastoor de dienst 

voor mijnheer Blomme niet had gedaan, dat hij veel weg 

ging en dat hij met zijn meid op het feest van St. Adriaan 

hij pastoor Cornelis te Adegem op een eetmaal was ge

weest (zie Adegem 1. De pa8toor van zijn kan I was hoe

gpnaamd niet tevreden over de onderpastoor die, volgens 

zijn zeggen, dagelijks in de hf'rh<'rgen zat en veel dronk, 

« CJUodcJUe non ahRque scandalo ». Hij zegdP ook dat die 

onderpastoor veel hij Antonia de LPf'sf', huisvrouw van 

LamhPrt V ai llan t zat c~n dc·Zf~ vrouw maak te nog me<>r 

mikhruik van dc~ drank. Op Pasf'n I r,cm was die vrouw, 

in dronken lOf"kland, !I' hiedtt gc·wc'Pkl hij d<' pater die 

daar toen dic·nst dN·d. Of lic~vf'r·, zr' had gPiracht dit te 

dOf~n op Pa lmNJZorlflag c·n op 1 wroc·dl' PamulaJ.!. Zij W<>rd 
iederc~ kc>c·r afgrowc·zPn. J)p « kiiJOUII'r· » krijgc•n no<>ml 

C:!3J ZiP « Vau 1'1'11 vuiKI'Il pul..r ,. iu «Vrij Muldr·!(l'lll .. , 6.2.55. 

t:l11 llru!(!(l'. H.A.· Kl'rkr·lijk urr·hi .. f ur :!115. 
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men dat in de hedendaal!:se volkstaal. Maar op Beloken 

Pasen l!:ing ze te biecht bij de onderpastoor en toen ging 

dat wel. Ze kreeg zelfs de H. Kommunie. De paters die 

haar hadden weggezonden waren pater Hichard van den 

Berl!:he, op Palmenzondag, en pater Bavo op tweede Pa

sen. Het waren Carmelieten. Maar ja, de onderpastoor 

leefcle in de beste verstandhouding met die vrouw. De 

1leken zel!:t duidelijk dat hij, de onderpastoor, «cum illa 

sepe et familialiter conservatur, sen ejus domum sen ta

hernam frequentat ». En dat bleef zo verschillende jaren 

duren. Slechts in 1706 kwam er een nieuwe onderpastoor, 

Carolus Noy. Maar ook over 1lie nieuwe helper was de 

pastoor niet tevreden. Hij beweerde dat hij geschenken 

aanvaardde, dat hij cle zieken niet regelmatil!: bezocht enz. 

De onderpastoor verdedil!:de zich en zel!:de dat dit niet 

waar was en dat de pastoor hem niets liet verdienen. 

In 17ll kreel!: St. Laureins dan Franciscus Bernarclus 

Geernaert als onderpastoor, en, na de dood van mijnheer 

de Ren, ook als pastoor. Dat was een betere priester. Hij 

stierf in 1729 en zijn grafsteen is nog te zien in de kerk. 

BESLUIT 

Wij hebben hier in dit artikel niet altijd de verge· 

lijkinl!: kunnen makt>n met toestanden van vóór de l!:eu

zcnheroerten. Maar eenie1ler zal er wel kunnen uit op

maken dat er veel veranderd is na die tijd. Dat was trou

wens in alle parochies het l!:eval. We vertellen niets 

nieuws als we hier nol!: ct>ns herhalen dat hct begin der 

XV Jie eeuw gekcnmerkt wt>nl door een godsdit>nstige 

heroplevinl!:. In de hit>r hesprokcn parochies waren het 

bijna uitsluitend de parochianen die voor de rcstauratie 

van de kerk zorl!:1len. Zo schitterend als in 1le ste1len was 

het zeker niet. En we ht>blwn dan nog niet ovPr dP armste 

kerken gesproken, St. MargriPte hijvoorbPcld of St. Jan. 

Het is eii!:Pnlijk maar een voorlopige restauratip l!:eweest, 

maar dat voorlopig bleef gans de XYI I" ePUW duren zodat 

1leken KerrPmans, in het hegin der XYIII" l'cuw, nmr 

veel vervallen kerken kwam te staan. De nwnf;en waren 

te arm om veel te geven aan dP kPrk, ZP haddt>n lt' H't'l 
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geleden door de talrijke oorlogen. Te Maldegem worden 

de fotlllaties nog in ere gehouden maar te Adegem en te 

~t. Laureins zijn er geen of heeft men die vergeten. In 

1602 had bisschop Matthias Lambrecht zijn geboortedorp 

nochtans nog extra bedacht ( 35) : een rente van drie 

pond als \·oortzetting van een fondatie door zijn ouders 

gesticht en een som van 2..J, pond groten tot reparatie van 

de kerk. ~u en dan is er nog wel een of andere rijke 

boer die in zijn testament aan de kerk denkt, bijvoor

beeld Georges .\"eyt die in 1657 voor een nieuwe remon

strans 100 pond gaf. Of Pieter Haerens, schepen van Mal

degem, die te St. Laureins woonde en die in datzelfde 

jaar, bij testament, ..tO pond gaf voor die nieuwe remon

strans, 12 pond Yoor het versieren van het altaar van de 

H. Rozenkrans, veel geld en graan voor de armen en dan 

nog ..J,OO missen deed lezen, waarvan 100 op St. Laureins 

I 36). Ook op }laldegem waren er nog wel rijke begif

tigers. Zo komt het 1lat de kerken, wanneer ze ten tijde 

van deken Kerremans vervallen waren, toch nog tamelijk 

rijk waren aan zilverwerk en dergelijke kostbaarheden. 

Jlaar er gebeurden daar ook veranderingen in. Soms 

werden er voorwerpen van verkocht. Of soms moest men 

er wegens oorlogsomHtandigherlen mee vluchten en kwa

men ze niet of slechts gedeeltelijk terug. In januari 1794 
nog eiste het Oostenrijks bewind het zilverwerk van de 

kerken op om zijn oorlog te kunnen voortzetten. Wat de 

schilderijen betreft, veel ervan zijn verdwenen zonder 

dat men rle reden daar van kent. Dat lag grotendeels aan 

de pastoor~; die van e1~n verandering hielden of hun mooie 

doeken lielf:n kapot gaan. Zij pasten zich ~!raag aan vol

gens nieuwe verering van heiligen (:n). Sint Antonius, 

hv. werd in de X\1' eeuw vereerd le 1\bldegem en Ie 

Ad1:gem. In de X V I 1·· eeuw hoort nwn er niets meer over. 

(;l:jJ Brul(~•~ • H.A .• K••rk•·lijk urehief nr 1110 • Tl'l.ltunu•nt vun 
l•iHHI'II"p l.umlm•dJI. 

(;!(,) (;.,nl. H.A.· .\Jald•~J(f'lll IJ21 • Stut1•11 vun I ;,H.,f. 
I:H) ( )v.•r d1• in d1• fu•IJurHff•flf,. kf'rkf•IJ Vf'rf'f'rfff• Ju•ifil-(1'11 vindt 111!'11 

z•·•·r inlf•n·~.~Muntf' inlid•tinl(f'll in lu·t Brui(H l'ur<wlli•·l.lud I I )UI(· 

kluprwr E.ll. En~-tlillll), Zu nv•·r St. Annu: 21J.7.51, 22.7.5(! t•n 
21J.7.5(>. Ov .. r Sint BluKÏIIH : 11.2.5 I 1'11 ,t_2.51. Ov••r Sint Luu
n·fltiuH: 5.1l.:il <'11 7.1!.55. Ov•·r Siut llulm·•·ht: :10.10.55 1'11 

6.1 1.55. 
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Wij hebhen ~ezien dat de meeste relikwieën slechts in 

de XVlle eeuw in de kerken terecht kwamen. De oude 

waren gestolen of verdwenen. Men leeft in een tijd van 

vernieuwing maar het volk vindt het best zo en leeft mee 

met de kerk. 

Wat de geestelijkheid betreft, hier valt wel het een 

en het ander op te zeggen. In de hierboven vermelde 

artikels van .J. van Eegem in Collationes Brugenses I 38), 

wordt aangenomen dat de clerus in 't algemeen opvallend 

voorbeeldig en stichtend is geweest. Dat is in dk geval 

niet zo geweest in de hier behandel1le dorpen. En als we 

de artikels van de schrijver overlezen vinden we nog wel 

misbruiken op andere gemeenten. Hijzelf vermeldt een 

erg geval te Middelburg maar hij spreekt bv. nie! over 

Watervliet waar pastoor Petrus Boone ook « zeer negli

gent » was en « gene~hen tot den dranek » en « dat hij 

alsdan bij poysen danst ook met vrouwen». Die pastoor 

reed er ook soms van door met zijn meid en hij kwam 

eens dronken van Gent terug en wilde opzettelijk de 

broeder van de koster overrijden. 

\Vij hebben er ons niet op toe~cle~d om misbruiken 

op te sporen, maar in bijna al deze dorpen van de noord

westelijke uithoek van het l\leetjesland moesten wij die 

toch aanstippen. Dat laat ons dan ook niet toe te zeggen 

dat die geestelijkheid voorbeeldi~ was. Yeeleer moeten 

wij toe~even dat het kinderen waren van hun tijd : er 

werd toen veel ~edronken en zelfs sommi~e ~eestelijken 

ontsnapten niet aan deze mistoestand. Yer~eleken met 

hedendaa~se toestanden kunnen we dat niet voorbeeldig 

en stichtend noemen. Zulke mi~<hruiken zijn nu immers 

grote zeldzaamheden. 

Venler waren de HH:'nsen nog zeer hij~elovi~, dat is 
algemeen bekend. l\laar de kellerij is volledig uitgeroeid. 

De jeugd echter gedraagt zich ook niet altijd voorbeeldi~, 

er zijn samenkomsten in herbergen waar gedanst wordt 

(38) J. Vun Eegem : « Bis~rlwppelijke en dcl'unull' kerkvisitutit• )', 
Col. Brug. 195·1, hlz. 227. 
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en ~edronken. Dit misbruik is nooit uitgeroeid geworden 

en is heden ten dage meer dan ooit in voege. 

:\let de heer Yan Eegem kunnen wij toch hesluiten 

dat, spijts een grote onwetendheid, er een ruime geloofs

beleving bestond. Grote dronkaards, godslasteraars en 

echtbrekers waren uitzonderlijk en werden steeds als 

publieke zondaars en als ergernisgevers aan de overheid 

gesignaleerd. De mensen waren braaf, dronken of voch

ten wel eens graag, maar waren innig aan hun gdoof en 

hun dorpskerk verbonden. Vooral op het einde van hun 

leven kwam dit tot uiting, dan bepaalden ze in hun testa

ment dat er na hun dood veel missen voor hen moesten 

gelezen worden en hoopten op die manier vergiffenis te 

hekomen ,-oor wat ze misdaan hadden. 

Daniël VERSTRAETE 
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_MEETJESLANDSE MOERONTGINNERS 

TE HOZENDAAL EN TE BREDA 

In Yerband met opzoekin~en naar de familie de 

Coster in Ylaanderen en bepaald te Houtave in de XIIIe 

eeuw, legde ik bij toeval de hand, in het rijksarchief te 

Brugge, op een paar oorkonden die belangrijk genoeg 

zijn voor de geschiedenis van Breda en Eeklo om ze hier 

te beschrijven. Zij dagtekenen uit het einde der XIIIe· 

eeuw. In de eerste van de twee oorkonden laten Ywain, 

zoon van Ywain, Soy Bnminc en Alard de Costre «sec

pene van den moere ende van den goede dat behord te 

Gerards van den spikre ter stede die heetet Rosendale 

in Brabant » weten, dat Jan l\laes van Lembeke een 

moerhof met twaalf bunderen t.t.z. 36 ~emeten grond, 

heeft verkocht. De moergrond lag te Hosendaal en de 

grond werd verkocht aan de abdij van Sint-Audries bij 

Brugge. Yan welk Hosendaal is er hier spraak ? 

Er is geen verwarring mogelijk. Op de rugzijde van 

de tweede oorkonde, die over dezelfde verkoop handelt, 

staat er geschreven : « de XI I honariis mori precio emptis 

jacentihus in Breda in loco vulgari nomine dicto Hosen· 

dale. circa BOO ». De tweede oorkonde werd uitgevaar· 

digd te Eeklo. Daar .I an MaeH te Lemlwke woonde, werd 

de verkoop door de schepenen van Eeklo, die in de oor

konde hij naam werden vernoemd, hevestigd. In tegen· 

woon I igheid van deze Hdie(wJu•n lu·kenden .I an !\Iaps en 

zijn huiHvrouw .\laq~an~ta aan Daniel van llonkevliet, 

dat zij de twaalf hunderen moPr~J;roJHI aan de ahdij van 

Sint-A rul rieH I .ad dt~n vt~rkoeh t. 11 on kPv lit•t iH tt~ Vl'ret>n· 

zelvi~J;«m met Sint-l'iPlt•rHkapelle in WcHt-\ laandcreu. Iu 

dt~ ~~~~rstt~ oorkorult~ wt·nl dP aht van Siut-AudrÎl'H Hlcchts 

vermdd ondt~r de naarn van PietPr. De aht in 1292 was 
l'il'l1·r van llonkfwlif'l. E1•n farnilif•lid van de aht zal hier 

d1~ ahdij lu·illwn vt•rv<IIIgt·JI. 
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Onder mcni~ ool!punt ZIJn de twee oorkonden van 

helan~. Wij leren erin immers de schepen van de Moere 

in Rosendaal en van Eeklo in 1292 kennen en krijgen 

in de eerste oorkonde no~ hovendien een gedeeltelijke 

heschrijvin~ van de Moere. 

Wij moeten uit de eerste oorkonde terecht hesluiten 

dat er in de dertiende eeuw beroep werd gedaan op 

mensen die ondervindin~ hadden in het uithaten van 

moergrond, en een moere konden ontginnen en vrucht

haar maken. Het is immers opvallend hoe al de eigenaars 

van moer~rond, die ~eciteerd werden, vreemdelingen wa

ren. De drie bezitters van moergrond die in de oorkonde 

voorkomen, behoren niet thuis te RosendaaL Jan l\Iaes 

is van Lembeke. Ook de heer van Watervliet is er eige· 

naar, alsook no~ Jan van Risin~e, dat een heerlijkheid 

was onder Maldegem. 

Alard de Coster was schepen van de Moere. Te 

Houtave in het Brugse Vrije is er rond 1300 een Alards

hem gekend. Te Houtave en in de aanpalende parochie 

Meetkerke, werd er in de Xlll" eeuw veel turf gewonnen. 

Te Houtave woonde er in deze eeuw een geslacht de 

Coster. \Veitkinus, Ghiselinus en W'alter de Coster zijn 

ons uit de oorkonden ~ekend. Er waren veel betrekkingen 

tussen de inwoners van Houtave en de abdij van Sint· 

Andries. Deze abdij had immers in het begin van de Xllle 
eeuw het personaatsrecht van Houtave verkregen. Er wa

ren bepaald hetrekkin~en tussen de abdij van Sint· 

Andries en Weitkinus 1le Coster van lloutave. Dezelfde 

Weitkinus 1le Coster was ook nog in betrekking met de 

ridder \Villem van 1\'Taldel!cm. Het is niet uitgesloten 

dat Alanl de Coster behoorde tot het ~eslaeht de Coster 

uiL Houtave, en dat wij in de richting 1\laldegem-lluutave

Abdij Sint-Audries moeten :.r.oeken om de verschijning 

van aan de streek vreemde personen, uit te leggen. 

E. H . .J. NOTEHDAEl\lE 
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BIJLAGE l 

Baidin van Gent bonden vanden broechuuse lippen 

cheren "'elsoets soene "ïllem Alard \Villem van keert

voerde ende !!Îselin die vlamine secpene van eclo doen 

te wetene allen den ~wenen die diese lettren zullen zien 

et.de horen lesen dat quam voers ons Jan Maes ende 

~largarieta zijn wijf ende bekenneden ende beleden dat 

si hadden vercocht wettelike den abbet ende den convente 

van Sinte Andries bi brugge tuelve buunre moers metten 

groende leggende intlant van breda ter stede die hetet 

rosendale omme drie ende vichttich pont tornoise die 

hem zien wel vergouden ende die voerseide J au Ma es 

ende ~largarieta zijn wijf wedden voer ons Daniele van 

onkevlierd ties voerseids Abbet boef ende ties convent 

den voerseiden moers metten groende te wetten te warne 

vri ende quite van allen calaigen ende van sculden iegen 

eiken meenche met tuelve peneghen loveuche cleenre 

monte tiaers van eiken huunre die men ghelt gherarde 

van den spikre te sinte haves messe ende in orconden 

van desen voerseiden sticken soe hebben wi ghezeglet 

dese lettren met onsen zegJen uithangende met Jan Maes 

zegle voerseid ende ie Jan Maes kenne dese voerseide 

sticken op mi zeiven dit was ghedaen int 'jaer ons heren 

als men scrivet sijn incarnacion dusentich ende tue hon

dert ende tue ende neghentich viertiene nacht voer meie 

dach. 

Oorspr. op perkament, vroe!::er voorzien van 7 zegels 

hangende aan duhhcl staart. H.A.Br. nr 7217 hl. 

Op de keerzijde : de X I I honarij mori precio cmptis 

jacentihus in Breda in loco vulgari nominc dicto Hosen

dale. 

Ywain r., YwaÎIIH, Soy hruniuc eiHL(• Alard die costre 

Heepene van den mocn~ 1~11d1~ vau dPH go1•de dat IH·hord 

t1~ Gc~raniH lwvalll!l' van d1•n t~pikn· tPr t~tcde die hele! 

rmwndalc~ in hrahaut doeu te Wl'l1•rw alleu dt·n got'IH'Il 

die dctm lettrc~n zuilPIJ zÎf'll Pnde horPil lt•Mcn dat quam 
voer on~; .Jan \-TaeH vau lPmlwkt~ 1~11de p;uf wettelik .. :.;hifte 
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en halme Gentrele van den spikre tes ahhets hoef ende 

tes convents van Sinte Andries bi hru!!ge ende die Gerard 

van den spikre gaf voerd wettelike !!hifte den here pietre 

abbet van Sinte Andries voerseid te sire kerke boef van 

ere houve moers metten !!roende die welke houve houdet 

tuelf bunre leggende te rosendale voerseid in tuen steden 

dats te wetene An die zuudzide of zuudholf den moere 

naest die es jans van risin!!e ende an die nordzide of 

zuudholf naes den moere die eheren van watervliet dat 

es in eiken stede die nord zide van din moere die was 

wielen J ans Maes voerseid ende daer wedde die Jan l\Iaes 

voerseid dien Geranle van den spikre ende die Gherard 

voerd dien abbet van Sint Andries te sire kerke boef 

dien moer metten groende te wetten te waerne bi der 

voerwoerden ende bider vrihede dier toe behord, alsmen 

hevet ghesereven in dies Gerards sarters die hi hevet van 

den moere van rosendale, vri ende quite met tuelpeneghe 

lovencl1e cleenre monte van eiken hnnre te gheldene dien 

gherard ele tiars te sinte havesmesse tes heren hoef van 

rosendale met dohblen coepe als hi ghevallen sal bi ver

stervenessen of bi vereoep Eende wie secpene voerseid 

ghemaent alse secpene wettelike van onser· weUeliken 

maenre Gerarde van den spikrc wijsen ende seggen ende 

oreonden bi onsen here alse secpene dat die J au l\laes 

wettelijke is uitghegangen ende Gerard van den spikre 

inghegaen ende die Gerard voerd wettelike ntghegaen 

ende die ahhet ingegaen ende giteervet van den voer

seiden moere ende van den groende, nader wet nsage ende 

costume van dien lande ende van den moere voerseid 

ende in oreondcn ende kenness~n van deser dine soe 

hebben wi secpene voerseid ende J k Gerard van den 

spikre dese leltren ghezeghlet met onsen zegJen uthan

gende dit was ghedacn te msendale voerscid upt heerscep 

dies Geranls voerseid in iaer ons heren als men serivet 

zijn inearnaeion dusentieh tuehondert ende een ende 

ueghentieh tes donredaghes voer palme sondach. 

(10 april 1292 nieuwe stijl.) 

Oork. 7214 hl. H.A.Br. - Oorspr. op p«'rkament. Ze

gels zijn verdwenen. 
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MENGELINGEN OVEH DE NOORDKANT 

VAN AALTER 

Op de noordkant van Aaltt>r lil!:t t>t'n wijk cle Dril's 

p:elwten. Dt>ze wijk strt>kt zich echter uit over Aalter, 

Knesselare en Ursel. 

De ei~enlijke Dries lil!:t op Knesselare ; het is het 

pleintje dicht bij de molen waar drie straten samen

komen. Geleidelijk echter werd die naam aan ~ans de 

om~evinl!: ~el!:even. Het bedoelde pleintje is ontstaan door 

het samenkomen van het Pietstraatje met de lwerWef.{. 

De hier bedoelde heerweg is de straat die ten oosten 

van Ursel dorp aftakt van de we~ van Zomergem naar 

Knesselare. Hij loopt over Berken, vormt eerst de grens 

tussen Ursel en Bellem, vervol~ens tussen Ursel en Aalter 

tot aan de Dries, loopt voorbij de Driepikkel en komt te 

~-estvoorde, te westen van het dorp van Ursel, op de 

~eze~de weg van Zomer~t>m naar Knesselare. Deze heer

weg wordt ook de« Zandweg» en de« Langendamstraat » 
geheten. 

Deze heerweg is dus een aftakkinl!: van de Wt"~ van 

Gent naar Brugge over Ursp] <>n Knesselar<>. Doch zijn 

reden van hestaan is nog niet opgehelderd ; hij loopt 

grotPnrlceli! door f~en onhf'woonde st reek en doPt l!:et>n 

enkel voorname plaats aan. 

In «A ppPitjPM van hPt 1\l<'l'ljPsland » I ( 1949) Zf'l 

dhr I>anii:J VerstraPIP vooruit dat de gravf'n van \ Iaan

derf'n lwm zowiPu aaug<>lf•gd lu·hlw11 om, hij hun P:l'· 
lwurlijk n~iZPfl 11188<'11 c;Plll ('fl Bruggl~, di('ltt hij h<>t lnm 

hwlwhon·rulf• tt 1\oning.~grwd » op (lnwl lf' [HISSf'rl'll, al

waar zij zoud1·11 ktrrrrwn ovf•rna<"hh·rt. I )il~ n·dPII lijkt mij 
niPt Hh·l·kltoudl·nd. J),. aftakking van df' hf'l'rwPg lwtf'

kl·nt 1'1'11 Jang1• OIJIWf'g 1'11 JHII!HI'I'rl nog 1dtijd op 7flfl IIIPIPr 



van het Koninp:sp:oerl. Bovendien hadden de ~raven een 

ander goed langs de « rechte » weg, namelijk het « Prin
sengoed », iets westwaarts van Knesselare kerk. (Op dit 

laatste p:oerl hield Lorlewijk van Male in 1378 « parle

ment» met rle Brug~elingen en met de Gentenaars, nadat 

de oproerige Gentenaars de Brugse vaartdelvers omtrent 

de Nieuwentlam te Aalter verjaa~d hadden). 

De meest p:ehruikelijke naam voor de Dries tot over 

een honderdtal jaar, was die van Pietendries. Er warPn 

ook de Pietmeersen, de Pietakker, gelegen op Aalter, 

dicht hij de Pietendries. 

* 
* ·)f 

Op de Pietendries, langsheen de heerweg, op een per

ceel land waar Aalter, Knesselare en Ursel samenkomen, 

stonrl vroeger de kapel van Onze Lieve V rouw ter Pieten 

(de Pietkapel l. 

Tot deze kapel behoorde een tiende waarvan de op

brengst verdeeld werd tussen rle pastoors van Aalter, 

Knesselare en Ursel. Daarom moesten zij hier elk iedere 

week een mis laten lezen. (Het was dus geen klein kapel

leke, want zij was 34 voet, ong. 10,.50 m, lang.) 

Deze kapel werd op het einde van de XVJP eeuw 

verwoest tijdens een uitval van Hollandse «Vrijbuiters», 

die na de herovering van onze gewestPn door Parma 

( = Farnese) nog OostPJHle Pn Sluis bezet hieldPn. (Tij

dens een van die uitvallen, in 1.590, werden de kerk en 

het dorp van Aalter insp:elijks afgphranrl.) 

Na de verwoesting van de kapel bleef de tiende

stichting voortbestaan, maar de pastoors lazen de mis in 

hun parochiekerk. Later Wf'rrl dP stichting vPrbondf'n 

met het inkomen van de pastoor van Aalter aiiPen. Gelijk 

alle andere, ging deze stichting te niet met de Franse 

overheersing. 

In 1666 poogden de wethouders van Anlt<'r, Knesse

lare en Ursp) de kapel lwrop lP riehten. Onder meer re-
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tienen lieten zij ~elden dat veel omwonenden, ~ezien de 

~rote afstand naar hun parochiekerk, 's zondags ~een 

mis konden horen. Te Knesselare en te Ursel was er im

men• maar ~én mis (te Aalter was er nog een vroegmis) 

Pn er moest toch altijd, terwijl de andere huisgenotpn 

naar de mis waren, iemand thuis blijven om de kleine 

kinders, het huis en de hPesten te bewaken. Mgr. Triest, 

de bisschop van Gent, keurde het voornemen goed en 

beloofde zelfs een toela~e. 1\l~r. Triest stierf ondertussen 

en de nieuwe bisschop vroeg het advies van de betrokken 

pastoors « die hun vanteren dat sij vuijt vreese van dat 

met het oprechten van de voorseyde capelle aldaer saude 

moghen ghestelt worden eener capelaen ende daerdoor 

hemlieden sauden henomen worden het incomen van de 

voorschre,·en thiende ». De zaak werd voorgele~d aan de 

koning, geraakte aldus in de doofpot en tle kapel kwam 

er niet ! 

\'rare de kapel er gekomen, de Pietendries zou on

getwijfeld uitgegroeid zijn tot parochie, ja, wellicht tot 

een afzonderlijke gemeente. "'at er van zij, deze historie 

strekt niet tot eer van de toenmalige pastoors. 

* 
* * 

Langsheen rle voorzegelen heerweg, iets noordwaarts 

van de Pietendries, op het grondgebied van Ursf'l, maar 

ook gPdeeltelijk op KneF\selare, ligt het ~oed ll'r Pil'fl'll. 

Deze omwalde hofstPde is hf'ter gekend als het lllauw

gof'd. De bewering dat het deze laatHte naam zou gPkrc

gf'n hehhf'n omdat de DuitsPrs hf't in de oorlog 1914-IH 
in het blauw zoudr·n geverfd hehlwn is niet stf'eklwu

dt~nd. fndPrdaad, nlf'n vinrit die naam reeds in hf't ka

daHter van IBIO van de genwf'nlf• Unwl (Hectie A n'' 59H, 
eigenaar van de \VoP~;tijrw d'llaiiHIH'kP). 

VolgNI!'! r·Pn koopakte van 1729 waH df' « hf'hupdf' 

r·nrh~ IH~Mchuf'rdt· hofHtr•dP, nwl dl' molf' mitF~g:wdf'rA df' 

wallen Pndr~ dr~ drevr· opdl'n Noorlcanl Plldf' hN plf'yn 
voor de pooriP:I> groot 1111 rrwdPn op llrr~l'l (ondl'r \'\'pr~

f!r•gt•m I Pn (,] 11 rrwdr·n op Knr•f!f!Pian· ( ondPr lu·t Land van 
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de Woestijne). De labeurlanden gaande met deze hof

stede lagen, op 450 roeden na, die op Knesselare lagen, 

allen op Ursel (Wessegem). 

Op de Pietendries, op het grondgebied van Knesse

lare, staat de Pil'tl'ndriPsmolf.'rt. Deze houten teerling

molen op ho[!:e wal is nog tegenwoordig in goede staat 

van onderhoud en is eigendom van rlhr Henri Taets. 

Vroegertijd was hij één van de banmolens van de heer 

van het Land van de Woestijne. De traditie wil dat hij 

de « Oostmolen » van Aalter vervangen zou hebben. Dit 

is best mogelijk. In een balk op de molen staat het jaartal 

1583 gegrift en de « Oostmolen » moet omstreeks 1577 

verdwenen zijn. (De molenwal van deze laatste molen 

werd in 1613-1624 in de bedding van het nieuw kanaal 

van Brugge naar Gent gegraven.) I Zie «Appeltjes van 

het Meetjesland » II, 1950.) 

* 
* * 

700 meter zuidwaarts van de Pietendriesmolen staat 

de hofstede het W(wstijllf'f.{oed, weleer fotH'ier van de 

grote heer I ijkheid van het Land van de \'r oestijne. 

Het ligt niet in mijn bPdoeling nu over deze heer

lijkheid te handelen. 

Het is in verhand nwt percelen grond liggende op 

de noordkant van de vaart dat wij de oudste heren van 

Woestijne kennen. (Aalter wordt rPPfh vernteld in 8-tü, 

doch deze vermelding lwtrPI't de k<>rk.) In 120:l ~clwnkt 

\V i llem fi lius Zeger van ~omerghem, hPer van de Wo<>

stijne, aan de Sint-lVIaartPnsahdij van Door·nik de twee 

derden van de tiende liggPnde op de onlgonnPn of nog 

te ontgimwn velden gelegen in de parochie van AaltPr, 

op de overzijde ( = noordzijdP) van d<> riYi<'r geheten 

de /)orma. Hij doel di<' selwnking omdat dt' g<>z<>gde 

abdij hem toe[!:eslaan hPeft een Pigt'n kapelatm l<' lwhlwn 
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ter bediening van de kapel die zijn vader in de parochie 

van Aalter gebouwd had. 

:\ren zou licht geneigd ZIJn in het bovenstaande de 

stichting te zien van de Kapel ter Pieten, ware het niet 

dat er genoeg bewijzen zijn - weliswaar van veel latere 

datum - dat er een Kapel ter Pieten en een kasteelkapel 

bestonden. Bovendien, in de stukken betreffende de ge

plande heroprichting van de Kapel ter Pieten zeggen de 

aanvragers dat deze omstreeks 1360 zou gesticht geweest 

zijn door een. ons tot nog toe totaa 1 onbekende, ·wouter 

van Knesselare. 

De akte van de bovenstaande schenking van 1203 

werd opgemaakt « in don10 de Ie ~, astine », in het Land 

ter Woestijne, op het \~'oestijnegoed dus. 

In Fraissart's Cronijke van Vlaendren leest men dat 

« thuus ter ~·oestine » in 1381, tijdens de opstand van de 

Gentenaars tegen Lorlewijk van :\Iale, « hadde menighen 

vromen rutere in», doch dat ~'oestine in 1382 ( quam 

in Ghenrlsche handt ». Er valt hierhij op te merken dat 

Lorlewijk van .\lale enkele jaren voordien Woestijne als 

bruidschat gegeven had aan zijn bastaardzoon, Loclewijk 

van Ylaanderen, hijgenaamd de Fries. 

De heerlijkheid van het Land van de Woestijm• 

bleef in handen van nakomelingen van dPze laatste lot 

in 1.591 en vprseheidene onder hen liggen lwgraven in 

het koor van de kerk te Aalter. 

Lodcwijk van Vlaanderen, ridder van het Gulden 

\'lies, hoofd der finaneies van KPizPr Karel V, enz., heeft 

lwt verhlijf van de lwn•n van Aalt1•r oveq!;ehraeht van 

llf~t Woestijrwgm·d naar f•en « IHrliA » dat hij in 1.54H aan

gl~kodrt had f•n dar diehr hij de k1•rk van Aalter gelegen 

waM. Dil l11ris, dat, naar I'Pil van LodPwijk~"' tiiPIR, het hof 
Vf/fl 11rrwt p:1·noPnul Wf'rd, Mlorul in d1· omgeving van het 
ll·gt·nwoordil! I!I'JIH'f'lllf•lrui~< f'll Wf'rd in I :l1JO, RalliPil mf'l 

d1• k1·rk I'JJ lu·t dorp van Aallf·r, door d1~ llollarulsP Vrij
huilf·r~< afg1•hrand. I )ir «Ir u uH» w1•rd niPt IH•ropgPhouwd : 

in I S'J I, rra hl'l ov1•rlijd1·n van dl' laaiMif• varr \ laandPn·n, 



kwam de heerlijkhei<l van het Land van de Woestijne 

aan heren uit andere geslachten, die nooit alhier verble

ven hebben. 

Veel is er niet geweten over de lotgevallen van het 

Woestijnegoed. Tijdens de tachtigjarige oorlog (1635-

1705) moet het, gezien zijn ligging aan de oever van de 

vaart, erg geleden hebben, want er is ons een aanbeste

ding bekend van 1673 <lie duidt op een bijna algehele 

heropbouw. Melden wij dat de gebouwen in 1894 af

brandden en nadien heropgebouwd werden. Overblijf

sels van de grachten en van de sijngels van het voormalig 

kasteel zijn nog hedendaags zichtbaar. 

* 
* {{· 

Het kanaal van Bruf{ge naar Gent heeft een bewogen 

geschiedenis die ik slechts in het kort zal verhalen. 

Heeds van in de XIIIe eeuw hadden de Bruggelin

gen, met het <loei drinkbaar water aan hun stad te ver

schaffen, de Zuidleie gegraven (of een bestaande water

loop gekanaliseerd). Zij blijken zelfs grachten gedolven 

te hebben tot op Aalter, tot <licht het \'roestijnegoed. 

Van af het Woestijnegoed liep in de richting van 

Gent een riviertje, dat eigPnlijk zijn oorsprong hall tus

sen Beernem en St. Joris, de Hoge /\ale gPheten, en !lat 

wij hiervoren reeds vermeld vinden onder de naam van 

Donna. De Hoge Kale vloPide te Vinderhoute in een 

ander riviertje ook Kale geheten, de tegenwoordige Po!'

kebcek, en samen vormden zij de bPne<lenloop van de 

Dunne van het Land van Waas. De Hoge Kale wns b!'

vaarhaar (nwt kleine schuitjes!) tot in Aalter. 

In 1:378 kregen de Bruggeling!'n oorlof van Lollewijk 

van Male om de Zuidleie lP verlengpn tot aan de Leie, 

omstreeks Deinze, en er een scheepvaart van te maken. 

De werk<>n werden aangevangen, doch als de Brugse del

vers I!Ckomen waren op het Gentse, ergens rond de Nieu

wendam, tussen St. .Joris, Aalter en Knesselare, Wt'rdt'n 

zij aangevallen <>n verjaagd door de tegen de graaf op-
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standige Gentenaars ~ "Ïtte Kaproenen). De Gentenaars 

zagen in het nieuw te delven kanaal een hedrei~in~ tegen 

hun monopolie van scheepvaart en handel langs de Leie. 

De graaf deed het delven \'Oortzetten onder de bescher

ming van zijn soldaten, maar bij een nieuw treffen dood

den de "ïtte Kaproenen enige van de delvers. Hierop 

hield de graaf te Knesselare « parlement » met de Brug

gelingen en met de Gentenaars, en de graaf beval het 

delven stil te leggen. Aan de eis van de Gentenaars dat 

het gedolvene op het Gentse terug moest gevuld worden 

wilde de graaf echter niet tegemoet komen. 

Het werk bleef stil liggen tot in 1585, wanneer de 

Bruggelingen, ingevolge een oktrooi dat zij van de vorst 

verkregen hadden, de delving hervatten. Dit gebeurde 

op verschillende plaatsen tegelijk, o.m. te Gottem, alwaar 

het kanaal in de Leie zou uitmonden. Het is ook van 

toen dat het bedelf op de zuidkant van Aalter, in de 

volksmond hekend als het Oud L(>ike, dateert. (Zoals 

men ziet, in tegt>nstelling met wat men te Aalter vaak 

hoort zeggen, gcheurde het treffen met de Witte Kaproe

nt>n niet aan het Oud Leikt>, maar wel aan de Nieuwt>n

dam.l 

Er kwam echtt>r tegenstand van de Gentenaars, die 

in een n•kwest aan de hertog van Parma de vernietiging 

van lwt aan de BruggelingPn verleende oktrooi vrot>gt>n. 

Dit rekwest ging de wPg op van de n·chtPrlijke proce

dure, dir· zeer langzaam was. Onrlr-rtussPn r-chter WPrrlt>n 

de werken st i lgelcgrl. 

De cindhr·sliRsing 111 dit gt>schil I indien er een ge

WPPflt ifl) Îf! nif•t JwkPnrJ. 

Ingevolge r>r'n oktrooi van AlhrPcllt en IRaheila wer

dPil dr~ werkPn i 11 J(, I :l hPrva t, di I ma a I niet lllPPr door 

dr~ Rtad BruggP, maar wPI door d<> Staten van \'laanrlt>

n·n. Er wr-rrl bovr·ruliPn uiPt nH'f'r gr•grav<>n in de richting 
van I )Pinzr·, maar wr·l naar (;r-nt. 11 iPrtoc WPrrl, van het 

Wm~fltijnegoPrl tr~ Aallt·r af, gr·lmrik gr·maakt van rlc lwd

rling van rlr~ llo~ow Kalf'. ""' wr·rk Waf! vollooirl in u,z:t 
\Tr~n lll'mr•rkr- dat lwt kauaal uaar (;r·ut gPgntv<>n gr-weest 
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is grotendeels tijdens het tienjarig hestand met Holland. 

Militaire doeleinde zullen wel beslissend geweest zijn in 

de keuze van de richting naar Gent. Het kanaal van Gent 

naar Brugge was he!loeld als een demarcatielijn ten op

zichte van Holland. Het heeft die rol goed vervuld tijdens 

de tachtigjarige oorlog, die in 1635 zou beginnen, en dit 

tot zeer grote schade van de aanpalende dorpen. Dit 

kanaal is aangelegd zonder een enkele sluis. Derhalve 

moet het delven ervan een enorm werk geweest zijn voor 

die tijd. Het peil van de Leie te Gent en dat van de Reie 

te Brugge ligt alle twee op 5 meter, doch tussen Aalter 

en St. Joris ligt er een hoogtekam die tot l3 meter reikt 

en die moest doorbroken worden. Hierdoor ligt het vlak 

van het water van de vaart te dier plaats in een uitgra

ving van 6 tot 8 meter. Geen klein werk dus, als men 

bedenkt dat toen alles met de schop moest gedaan wor

den. 

De grote bocht of «elleboog » van de Nieuwendam, 

die ontstaan was doordat men eerst de richting van 

Deinze gekozen had, werd tussen 1939 en 1941 recht ge

trokken. Dit gebeurde in het kader van de werken tot 

modernizering van de vaart. Deze werken blijven jam

merlijk aanslepen, wat oorzaak is 1lat geen grotf' nijver

heidsinrichtingen zich langshet>n dit kanaal kunnen ves

tigen. 

* 
* * 

Door het delvt>n van de vaart was de noordkant van 

Aalter virtueel afgt>sne!len van het gros van de g<'mf'entf'. 

Alhoewel de wethotuiers ervan ret>ds van in 17-t.O amlgf'

drongen had!IP11 om ee11 bmf{ te verkrijgen, duurdf' lwt 

tol 1775 vooraleer deze er kwam. Tijdens de twep laatste 

oorlogen werd de brug telkenmale vernield en nu 

!loet de voorlopige brug, dit> 11a de laatste oorlog gelegd 

werd, nog altijd dienst. De WPrkPH voor Pelt nit>uwe hrug, 

in de as van de ontwoqwn nieuwe weg va11 Aaltn naar 

Maldegem, werde11 dit jaar aaHgPvaHgf'n. 

* 
* * 
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O~DEH\'riJS 

In 1828 beveelt de burgemeester een school te sluiten 

die Karel-Lodewijk Claeys en zijn huisvrouw, kramers 

van stiel, sedert enige tijd op de Pietendries opgericht 

hadden, omdat beiden onvoorzien waren van het nodige 

diploma. Dertig kinderen van Aalter, Ursel en Knesselare 

kregen hier onderricht. 

In 1858 houdt Karel de \':' alsche in de \':' eststraat een 

door de gemeente gesuhventioneerde school, die echter in 

1863 ophield te bestaan, alhoewel zij tot 70 leerlingen, 

jongens en meisjes geteld had. 

In 1866 wordt een gemeenteschool voor jongens en 

meisjes opgericht ter \\:1 eststraat, met de heer Aloys Alyn 

als onderwijzer. Deze neemt echter reeds in 1867 ontslag 

om naar de gemeenteschool van St.-Maria-Aalter over te 

gaan. :\Iet zijn opvolger, dhr Gustaaf de Muynck, had 

men evenmin kans, want die nam reeds in 1870 ontslag, 

om door dhr Petrus Comeyne opgevolgd te worden. 

Een nieuw schoolgebouw, met onderwijzerswoning, 

werd in 1872 gebouwd. 

Reeds van in 1871 kreeg de onderwijzer van de 

school van de W'eststraat een assistent (monitor I gedu

rende de wintermaanden, doch het duurde tot 1876 voor· 

aleer er een vaste hulponderwijzer kwam (dhr Joz. 

Claeys). Deze nam ontslag in 1879, hij de aanvang va u 

de schoolstrijd en ging over naar de vrije jongem;selwol 

van het centrum. De heer Comeyne hlcef, doch zijn 

school liep leeg : hij had geen enkele leerling ! Hij nam 

ook ontlllag in januari l8B4 en overleed in april van 

hetzelfde jaar. 

11 eer Comeyne werd niet vcrvangen en de gemeente 

Mchaflf~ de "chool af na de HdwoiHtrijd. 

In J HBO wal! er ter W eHtMtraa t Cl'll vrije Hchoo I ge· 

OfWliiJ gcWCf~llt VOOr jOfiJ!;Pflli efl IIJeiMjC!o! in lokalen ge· 
houwd door "lr·vrouw JoM. Soudan·dl' BuytPr. Deze sehool 

wr~rd geluwdr·u door dr~ zut~lerli vau de 11. ViucPntillli a 

l'aulo, van lwt Kloot~tr~r dr•r lhouwf•rijf!traat. 
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Een afwnderlijke VriJe school voor jongens, onder 

leiding van dhr August Laroy, werd in 1894 geopend in 

de leegstaande lokalen van de gemeenteschool van de 

WeststraaL Deze school werd in 1895 aangenomen, ter

wijl de Zustersschool, die nog enkel voor meisjes open

stond, pas voor enkele jaren aangenomen werd. 

De jongensschool van de Weststraat kreeg in 1897 

haar eerste hulponderwijzer. 

De heer August Laroy nam ontslag in 1932 en wer•l 

door dhr Karel Ongenae vervangen, die zelf, m 1948, 

vervangen werd door dhr Gabriel V ersele. 

De Zusters van de meisjesschool kregen hun eigen 

klooster in de Weststraat in 1942. Daarmede eindigde 

voor hen de lastige karwei, die zij meer dan zestig jaar 

gedaan hebben, van alle dagen, door alle weder, meest 

altijd te voet, de meer dan 3 kilometer lange weg te moe

ten afleggen die hun klooster aan de Brouwerijstraat ver

hond met hun school aan de ""eststraat. 

* 

In 1938 werd er te Aalterbrug een kapelanij opge

richt onder aanroeping van de T-1. Godelieve en afhan

gende van de parochie van A a I ter-cent nun. De kerk werd 

gewijd <le 18 <lecember van dat jaar. E. H . .1. den Hae

rynck werd er als proost aangesteld. Hij werd in januari 

1948 vervangen door E. 11. H. van llaelst. 

De kapelanij werd zelfstandige parochie m 1949 en 

de E. H. van Haelst werd haar eerste pastoor. 

Onderhandelingen tot het inrichten van een kerkhof 

op de nieuwe parochie zijn aan de gang. 

De parochie Aalterbrug heeft een uitgestrektheid 

van 650 ha en telt ongeveer 900 inwoners, wonemle in 

205 huizen. 

* 
* * 
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Tot de parochie Aalterhru~ bchoren niet alleen gans 

het deel van de gemeente gelegen te noorden van de 

tonde) vaart (de zogezegde «noordzijde»), maar ook 

33 hectaren op de zuidzijde van de vaart ~het begrip 

« noordzijde» moet dus thans enigszins verruimd wor· 

den!). 

Op het deel van de parochie ter zuidzijde van de 

vaart ,-indt men het goed te Lake (bewoner Karel Loo

tens). Deze hofstede was voorheen de zetel van een heer

lijkheid afhangende van Woeste. Deze heerlijkheid was 

maar klein en bestond in een enclave van Woeste mid

den in het Land van de Woestijne. 

Het goed te Lake was ook de zetel van een post

lwuderij (relais). Vroegertijd verzorgden de posterijen 

niet enkel het vervoer van brieven, maar ook dat van 

personen ( « postchaises »). Daarvoor moest ieder post· 

houder over een zeker aantal paarden beschikken, zes 

tenminste in iedere post. 

Aalter had de belangrijkheid van een post en half. 

Gezien het aantal paarden dat daartoe nodig was, is het 

verstaanbaar dat de posthouderij op een grote hofstede 

gevestigd was. 

In 1720 hestonden de volgerHle posthouderijen in 

Vlaanderen : Vlaams-lloofd, Waasmtmster, Eksaanle, 

Gent, :\Teulestede, l'etegem, Vijve, Kortrijk, Aalst, Kwat

recht, Dendermonde, Aalter, Brugge, Oudenhurg, Hwl

rlervoorde, 1\ieuwpoort, Oosterzele, Brijvelde, Geraards

bergen, Oudenaarde. 

Het is onbekend wanneer de posthouderij van Aal

h~r opgericht werd. H1~edl:i in I (J(J0 vinden wij de herberg 

<.c de /Jri(• Po.,t/worn.~ » I I 1 langHhccn de vaart, dicht hij 

hd goed t1~ Lake. ll~:t iH klaar dat deze herherg huur 

naam aan de pot;lf•rij te dankPn had. I )eze herberg werd 

in 1705 door· de toenmalige postmeeHier I.ieven Acrnout 

I I) De Drit~ l'uKtllflllrJJK wuH in IHHH lwrlwuwtl J~eWortlt•n t•n in 
IIJ28 ufJ~t•j,roken um pluutll te rrlllkt~n vuur de villu vun dhr 
Emid Thif~ll(lont. 
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gekocht. Dezes neef, Lieven filius Frans Aernout, even

eens postmeester, werd in 17.59 eigenaar van het goed te 

Lake, dat de Aernouts reeds sedert 1701 in pacht hadden. 

De posterij van Aalter werd in 1784 afgeschaft, als 

de steenweg van Gent naar Brugge over Eeklo gelegd 

was. Lieven Aernout filius Frans bracht toen zijn post

houdcrij naar deze laatste stad over, alwaar hij in 1789 
overleed. 

V au zohaast het kanaal van Gent naar Brugge vol

tooid was (1623 I ontstonden er regelmatige diensten voor 

het vervoer per schip van reizigers en goederen. (Over 

de marktschepen wordt er elders in deze aflevering ge

handeld. I Onder die diensten was er een directe «bar

gie » tussen Gent en Brugge en omgekeerd. Deze hargies 

mochten enkel stilhouden te Aalter, om er van paarden 

te veranderen en alwaar de baqáe naar Gent die naar 

Brugge kruiste. 

Er bestond een daghaqóe en een nachtbargie, doch 

de dagbaqáe werd in 1838, bij de aanleg van de spoor

weg, afgeschaft. De nachtbargie bleef nog geruime tijd 

daarna varen. 

De bargie veranderde van paarden ter herberg «Sint 

lluybrecht », die stond op de zuidkant van de vaart, ne

vens de Drie Posthoorns (thans huis bewoond door dhr 

Louis Verleye). Het mag wel bevreemdend lijken dat die 

verwisseling niet in de posterij - die toch over paanlen 

beschikte -- gebeurde. Een ui tlcg kan mis~ehit>n gevon

den worden in het feit dat de bargie ook de brieven van 

de stedelijke postdiensten van GPnt en van Brugge ver

voerde en dat deze stedelijke postdiensten geweldige 

concurrenten waren voor de koninklijke posterijen. (De 

Franse overheersing is er nodig geweest om beide post

diensten tot een enkele te versmelten.) 

Volgens De Potter en BnH'ekaert (Geschied. UrseJ) 

kwamen de ho den van Gent op Brugge en viet•-ver~a 

te samen te Urscl op de Piett•ndries, in de herlwrg ht't 
Klein Pleizier, om er van malle te verwisselen. Dat :.r.nl 
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wel geweest ZIJn Yooraleer het briefvervoer door de bar

gie Yerzekerd werd. Ongetwijfeld volgden de boden hier 

de heerweg waarover er· hienoren gehandeld geweest is. 

Is het niet zonderling tlat de boden, evenals de heerweg, 

het dorp yan Ursel ontweken en de omweg langs de Pie

tendries maakten ? 

* 
* i:· 

Behalve de herbergen de Drie Posthoorns en Sint 

Huybreclzt, hierboven vernoemd, bestonden nog, ter 

noordzijde Yan Aalter, volgens een lijst van 1779, de vol

gende herbergen : 

1° de Papegaai, een « remareabie grote hostelrije », op

gericht anno 1777 I huis thans bewoond door dhr 

A dolf Laroy, rechtover de brug). Deze hostelrij werd 

in 1790 in een herenhuis veranderd, alwaar Frans

Emmanuel van Doorslaer, die in de Franse tijd meier 

van Aalter werd, kwam wonen. Zie in «Appeltjes van 

het .\!eet jesland » I 11949) over de plundering en ver

woesting van het huis van meier van Doorslaer in 

1814 ; 

2° Sint Aernout, t;taande ter noordzijde van de vaart, aan 

de hoek van de bru~, rechts, komende van Aalter. Dit 

huit; werd in I9:n te gronde afgebroken voor de ver

breding van de vaart ; 

3" de JVl'yenaer, te ( )ot;tmolen-Noord. Vroeger, in 1()35, 

stond er op het I!:Oed te Lake, op de oever van de vaart, 

een herberg, de Maaf!,d van (;ent, die helaugrijk ge

noeg waK opdat er, evenalK in de herlwrgen op de 

dorp~plaatK, een « armenhuH » zou haul!:en. Deze her

berg venlwet·n waarHehijnlijk om vervangen le wor

den door de /Jrie /'o.~tlworlls, alwaar wij zien daL er 

in !(,()() een arnwnluu; han~-?:l. 

Ter noordzijde van dt~ vaart, lli'Vt'n!! Sint Aernout, op 
de andere luwk van dl' IH·ug (op de WPMtkant van de 

t~lraat dwq, Mtorul llf't l<o(J(/hui.~. lwrlwrg in 1709, maar 

di1~ in 1771J al~ dwHiani~ n•Pdl'! vcrdwclll'll wal'!. 
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Het Roodhuis dankte ZIJn naam ogenschijnlijk aan 

het daar rechtover, op de zuidkant van de vaart gelegen 

Blauwgoed. Het Blauwgoed is gans de blok waarop te

genwoonlig staan de huizen en erven van Rodolf Laroy, 

Karel Bockaert, Mevr. Wed. Bockaert en wijlen Mevr. 

Soudan. Het Blauwhuis zelf stond omtrent daar waar nu 

de kleine huisjes staan achter de villa Soudan. 

De « villa Soudan » werd in 1845 gebouwd door dhr 

notaris J. Fr. Hellebaut, van Gent, die hier zijn buiten

goed had. Zij werd in 1874 verkocht aan Mevr. de we

duwe Jos.-Karel Soudan-de Huyter. Jos.-Karel Soudan 

was de zoon van J an-Ferdinand, die in de Franse tijd 

adjunct-meier geweest was en wiens huis (het «oude 

huis Soudan », waarschijnlijk door hem zelf gebouwd) 

het in 1814, bij de tentgtocht van de Fransen, moest 

ontgelden (zie «Appeltjes», li. 

Het huis en erf van dhr Adolf Laroy is de hiervoren 

besproken gewezen herberg de Papegaai. Het werd in 

1832 gekocht door dhr J au-Baptist Bockaert, de over

grootvader van dhr Karel Bockaert. .J au-Baptist Bockaert 

was winkelier, bakker en herbergier. Dit bedrijf werd in 

dit huis voortgezet door de zoon, eveneens J au-Baptist, 

die alhier kinderloos overleed in 1889. Zijn weduwe over

leefde hem tot in 1919. 

Een andere zoon van .l. B. Boekaert senior, Karcl

Lodewijk (die in 1864 huwde met Col et a Baete) ging 

wonen in een huis dat zijn vader gebouwd had en dat 

stond nevens de voormalige Papegaai (nu huis waar 

Mevr. de weel. HeuP Bockaert woont). Dit huis werd ter 

gelegenheid van zijn huwelijk herbouwd. In 1856, nog 

vóór zijn huwelijk, houwde Kart>I-Lodewijk nevens dit 

huis en langsheen de vaart een magazijn voor zijn handel 

in kolen, meststoffen en bouwmaterialen. Karel Bockaert

Baete werd aldus 1le gromllegger van het tege11woordige 

zeer uitgebreid ha11dels- en 11ijverheidsbedrijf van de 

firma Bockaert en Thienpo111. 

* 
* * 
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Het weze hier terloops g:eze~d dat de straat van Aal

ter-dorp naar de brul! vroeger niet uitmondde l!elijk nu 

terzijde van de brul!, maar dat zij vóór 1828 uitkwam op 

de oostkant van de gewezen herberg de Papegaai, bijna 

loodrecht op de brug. 

Het Patersveld op het « eiland » gevormd door de 

oude en de nieuwe arm van de vaart, is een deel van 

het uitl!estrekte voormalige ]ezuïetengoed, waarvan het 

gros op de zuidzijde van de vaart ligt en hier dus buiten 

bespreking blijft. 

Evenals gans het goed werd het Patersveld, na de 

afschaffing van de Jezuïetenorde in 1773, door de rel!e

ring verkocht. Dit veld, ~!root 47 gemet, werd in 1783 
van de hand f,!:edaan voor 7350 pond courant, zijnde 1050 
pond groten of onf,!:eveer .500.000 van ons huidige fran

ken. Dat is voor nauwelijks 10.000 frank het gemet ! 

Noord aan het Patersvelrl, over de Veldstraat ligt 

het ZegPrsveld. dat tegenwoordig van oost tot west door

sneden wordt door de nieuwe arm van de vaart. Dit 80 
gemet grote veld was het foncier van de heerlijkheid 

van de Woeste. Vandaar de naam Oeste die men nu nog 

aan dit gewest geeft. 

De heerlijkheid van de Woeste omvatte gans de 

westkant, meer dan de helft van Aalter, maar het Zegers

veld was het enige deel van deze heerlijkheid dat op de 

noordkant van de vaart gelegen was. 

* 
* * 

In de gemeente Aalter Htaan 16 toevallige kapdlen. 
Drie ervan Htaan op hC't hier "cHprokl'n d<'C'I van de gc

nwentl~. liet ;,;ijn : 

I" d1~ kapd van ( ), L. Vrouw van LourdeH, aan het 

SdwapHtraatje, in I H7;; gd10uwd door toedoen van 

.\J,~vr. de WC'd . .JoH. Soudan-d1~ Huyter ; 



2° de kapel van de H. Aldegondis, op het Patersveld. 

Gebouwd in 1930 op het hofsteedje bewoond door de 

Wed. Ch. L. Dierickx I Emma Wittevrongel l, die ze~t 

van de kanker ~enezen te zijn na een bedevaart naar 

Mespelaar. Gere~eld komen mensen naar dit kapel

leke de H. Aldegondis dienen voor de kanker ; 

3° !Ie kapel van 0. L. Vrouw van Genade, aan de Bun

telaarstraaL Gebouwd in 1946 met l!iften van de in

woners van de wijk, als dank voor de goede afloop 

van de voorbije oorlog voor de wijk. 

t:· * 

Op de parochie Aalterhrug, langs de zuidelijke 

vaartberm staat de oude gendarmerie. Dit klein gebouw 

zonder venliep is werkelijk de Rijkswachtkazerne ge

weest, totdat die in 1908 overgebracht werd naar de 

nieuwe gebouwen aan de BrugstraaL 

Reeds van in de X\'1" eeuw had het Oudburg van 

Gent «soldaten » aangeworven om zijn !!rond!!ebied te 

beveili~en te~en de opeisingen van lle Yrijhuiters. In 

1763 telde dit korps 36 manschappen, verdeeld in zes 

corps-de-~arde : Gent, Meulestede, Lochristi, Lovende

gem, Nevele en Aalter. 

De standplaats aan de vaart voor dit corps-de-!!arde 

werd !!ekozen omdat landlopers en andere on!!ewenste 
lieden zich hij voorkeur langsheen de vaart verplaatsen. 

Tijdens de Franse overheersin!! verbleef er alhier een 

brigade « gendarmes » en tijdens de verenigin!! met Hol
land hadden wij hier zeven « mart•dwussees ». 

* 
* * 

Vóór het delven van de vaart ( 1613-1623) la!!cn er te 

Aalter drie brugwm over de Hoge Kale, namelijk : 

1 o de Geetbrug, die la!! omtrent daar waar de tt'gt>nwotH· 

dige hrug over de vaart ligt 
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2° de \Yoestijnebrup;, in de as van de we~ die van Aalter 

dorp over het Drop;enbrood naar het "'oestijnep;rond 

liep : 

3° de Oostmolenbrup;. 

Een thans p;rotendeels verdempte straat liep vroe~er 

van het p;oed te Lake naar Oostmol en. Het "'a terstraatje 

op Oostmolen-zuid is er een overblijfsel van. 

Een straat lap; op beide zijden van de Hop;e Kale, 

van de Oostmolen brup; af verder naar Hansbeke toe. 

"'ellicht waren dit dijken, sporen van een vroe~ere ka

nalisatie van dat riviertje. Deze straten werden samen 

met de Ho~e Kale in de nieuwe vaart ~edolven, doch de 

zeer brede dijken van de vaart vervin~en ze uitstekend 

als openbare wel!en. 

De wel! van Aalterbrug naar Ursel was vroeger niet 

de huidil!e brede Eekloweg. Yan aan de Hulhoek vol~de 

men het deel van de Weststraat dat door de Eeklowe~ 

opgeslorpt werd tot aan het knooppunt met de straat 

naar het Woestijnel!oed. Van daar liep de weg noord

waarts, tussen de Pietakker en de Pietmeersen (het 

'feersstraatje) tot aan het Pietstraatje en alzo verder, 

voorhij de Pieterdriesmolen, over de Dries, voorhij het 

goed ter PietPn en het Koningsgoed naar Ursel. 

De weg van Aaltf'r dorp naar de hrug werd ~ekas

seid van IH2.5 tot 1833. Hij werd, evenals <'Pn deel van df' 

\Vt>ststraat, gelijk hierhoven gezegd, opgeslorpt door dP 

provinciale haan Tif'lt-Eeklo, die omstrcPks 1H4S aang<>

IPgd werd. Het def'l van df'zf' Wf'[! van aan hf't :\>IN•rs

Atraatje tot aan de· \X"e!!!!cgemdri<>A op Ursel w<>rd to<>n 

dwar!-i door lu•t land aangf'IPgd. 

J)(~ weg van aan df' llulluwk I \\"f'!-it:;traat I naar Ku<>s

l!elarc~ I de! Aaltc•rwPg 1 WPrd in I B1S [!Pkal!l'lf'id door Pl'll 

eonci'I!MÏPhowlf!JHlc! maati-ichappij, diP 1.wmachtigd Wf'rd 

toi!Jarn•l(•IJ Ie' plaattwn. ( \"andaar dP uaam « Barn•PI » 
voor d1~ ge•z1·gdf' llulluwk.l I )pzp wPg WPrd in I 1)()B door 

d1~ Staat oVI'rl!•·uonu•n. 
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De we~ van Oostmolen naar Urse] werd in 1856 ge~ 

kassei cl. 

De herhaalde po~in~en die het ~emeentebestuur van 

Aalter gedaan heeft om een brug over de vaart te beko

men, stuitten steeds op een weigering van hogerhand. 

Nog altijd moet men voortsukkelen met een veerdienst 

voor voetgan~ers alleen, die, alhoewel hij een zorgen

kind is voor de gemeente, zeer gebrekkig werkt. 

De Buntelarestraat en de Weststraat werden onder

scheidenlijk in 1907 en in 1912 van een wegdek voorzien 

en in 1956 gemoderniseerd. 

De Driesstraat, een deel van de hoger besproken 

heerweg, werd, met tussenkomst van Ursel en Knesselare, 

in 1910 bestenigd. 

Arth. VERHOUSTRAETE 
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DE FAMILIE RYSERHOVE 

K\YARTIERSTATE~ RYSEHHOVE-CLAEYS 

( vervol~) 

GENERATIE VI. 

VI.A.-1-10. Rys~rhove Joannes-Baptist, 
0 Beern. 18 juni 1777 ; t Beern. 10 nov. 1843 ; kleerma
ker-winkelier-veerman ; x Beern. 11 floréal XII met : 

VI.A.-1-11. Brysse Maria-Theresia, 
0 Arclooie 10 dec. 1781 ; t Beern. 26 mei 1813, in kraam
berl ; na haar dood hertrouwrle Joannes-Baptist Ryser
hove, x Sijsele 3 mei 1814 met Joanna Allemeersch, spin
ster, o Sijsele 1 jan. 1781 ent Beent. 19 mei 1830; Maria
Theresia Brysse was eveneens spinster, dochter van kleer
makers-marskramers ; zie alle bijzonderheden in Deel I, 
nrs 53 en 77 à PA. 

VI.B.442. Van Huil~ Karel, 
° Kness. 19 april 1789 ; t Kness. 6 jan. 1861 ; dagloner ; 
verloor zeer vroel!:tijrlig zijn vrouw, doch bleef weduw
naar; was Pen verwoed wildstroper ; x Kness. 8 juli 1813 
met : 

VI.B.443. Van VPirdPgem BPrnardina, 
0 Ursel 21 okt. 1791; t Kness. 21 maart 1827; haar 
ouden; waren kleine landbouwf•rs PH Pen broer van haar 
werd hoswachter te Un;p(. 

VI.C.444. Verheir•• Carolus ( « Charelke »), 
° Kness. 11 okt. 1767; t St.-.Jor. 12 april lHOS; lall!lhou
wer, lwzat elg1·ndommf•n te KnesR. en St.-.Jor., samen met 
zijn hroen; en zul-iters ; x Kncfls. I 0 pluviosc VII nwt : 

VI.C.445. D•· R.-u R•·gina-Maria, 
° Kncss. I f1·hr. 1777 ; t St.-.lor. (, fPhr. 1847 ; landhouw
Hlf•r ; zij hertrouwde lf~ St.-.Jor. I 7 fPhr. I 809 nwt Augus
t in De (~rat~ve, landman, 0 

( )f'd. () lliPÎ I nu, ('Jl ·f· St.-.lor. 
22 okt. IB<Jit., in huwPiijk nwt EugPnia Van llouth·. 

VI.H.44H. B1· Wulf Martinus, 
0 AaltPr 27 nu-i 177B; i· AaltPr 21 nlf'i 111.'14; landman te 
Aalt1·r, vauaf UlO:> llf'rlwrgi1•r I<' St.-.I or. ; kPPrde na ta:~2 
naar Aalt•·r t•·n•l!; x Aalt•·r I 0 Vf'lldl~llliain· X nH•I : 
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VI.D.44 7. Van Laecke Francisca, 
o Aalter 20 dec. 1778 ; t Aalter 9 jan. 1844 ; spinster. 

VI.E.448. Quyssens Joannes-Baptist, 
0 Beern. 3 jan. 1761 ; t St.-.Jor. 6 juli 1828 ; landbouwer, 
schepen te Beern. bij het einde van het Oud Re~iem, 
claarna lid van de « M unicipaele Raed » ; vanaf 1 jan. 
1813 buq~emeester van Beern., lid van het Armbestuur, 
voorzitter van het kiesdistrict Beern. ; hij bewoonde een 
hof van drie paarclen op de wijk Hulslo, heerlijkheicl van 
Sodtschoore, nabij het te~enwoordi~ station ; verhuisde 
in 1823 naar « 't Hof», te St.-Jor. ; bleef hur~emeester 
van Beern. tot 5 juni 1820 ; had een kroostrijk ~ezin, 
waarvan zes dochters en één zoon tot volwassenen op
~roeiden ; bezat ei~ellllommen te Beern., St.-J or., \':'in
gene en Kness. ilw. binnen deze laatste ~emeente : een 
huis met tuin en hoom~aard, Sectie B 241-42-43, en 5 ha 
75 a 20 ca land en hos, met een belasthaar kadastraal 
inkomen van 242,78 F in 1840) ; zie P.-C. Popp en le~
~ers van cle betrokken ~emeenten, GA. Beern. en St.-Jor., 
Etat nominatif et inclivicluel de la Population cle la Com
mune de Beern., 181.5, HAB., rus 2003 à 2011. 

Quyssens .J oannes-Baptist x St.-J or. 2 juni 1789 met : 

VI.E.449. De Craene Monica, 
o St.-.Jor. 3 sept. 176.5 ; t "'in~ene 2 juni 1849 ; land
houwster ; na de dood van haar man en het huwelijk 
van haar zoon, in 1831 met drie ongelmwcle dochters 
naar "iin~('ne verhuisd, alwaar zij ook stierf. 

VI.F.450. Cornelis Pieter-Jozpf, 
o St.-.Jor. 14 jan. 1776 ; ·{ St.-Jor. 20 sept. 1845 : houthan
delaar en zeer welstellenel man : seh('p('n te St.-Jor. van 
17 nov. 1830 tot 1 juli 1837 ; hij werd hPrkozen bi_j de 
verkiezingPn van 14 juli 1836, doch ~af lwt vol~erHI jaar 
zijn ontslag ; huwde te St.-.lor. 1--t jan. 1806 mPt : 

VI.F.451. Sit>rt•ns Anna, 
o OedeiPm a juli 1780: t St.-.Jor-. 9 april 1868: landhou
wersdochter uit Oecl. ; -1- St.-.Jor. I Dorp), 88 jaar, hijzon
dere. 

VI.G.452. J)p Loof Carolus, 
° Kness. 28 febr. 1772 ; ·r BPPrnf'm 27 dec. 18--tO : land
houwer, OudPnuanleveld te Be('rn. : is tpvem de wettf'· 
I ijke groot vader van S('ra ph i na \' an IloorewPghf' (ziP : 
V.H.431 I ; hij x Oostkamp I de Frant'Pn haddf'n op Pt'n 
zeker o~Pnhlik de verplichting in:;wnwrd in elf' kanton
hoofdplaats tP trouwen «dans Ie lcmpiP dP la loi ») dc 
10 prairial \'111 lll('t 

128 



YI.G.-153. V t:'rmeult>n Petronel!a-Francisca, 
0 Beern. ~ jan. 1779 : t Beern. 16 okt. 18.52 ; landbouw
ster. 

VI.H.-!5-l. DP Loof Jacobus, 
0 St.-Jor. ~6 ventose XIII ; t B~ern. 28 nov. 18.58 ; broer 
van nr Y.GA-30 : landbouwer : hij x Beern. 9 april ] 83;) 
met: 

VI.H.-!55. Van Hooreweghe Anna, 
o Sijsele 9 plm·iose Y : t Beern. 28 nov. 1870 ; dochter 
,·au zeer defti~e en christelijke landbouwers, schonk zij 
niettemin op 6 mei 1823, dus op 26-jarige leeftijd, het 
leven aan een onwettig meisje ; toen het kind die middag 
~eboren werd, stortte haar vader, J acohns-J oannes Van 
Hoorewe~he, .57 jaar oud, levenloos neer (akten nr 64 en 
6.5, Beern. 18~3 I : in de familie leeft het ~ezegde voort, 
dat de man tevoren meermaals verklaard had, een der
gelijke schande niet te zullen overleven : de moeder van 
het kind, Anna Yan Hoorewe~he, huwde 12 jaar later 
met de veel jongere J acohus De Loof : ook daarna echter 
hleef het onwettig kind steeds de naam van zijn moeder 
dragen, nl. Seraphina Van Hoorewe~he : in 1848 huwrle 
deze met een jon~ere broer van haar plee~varler (zie : 
Y.G.430 en '.H.43l 1. 

VI.K.456. Claeys Kart>I-Francies, 
0 0Pd. I mei 176.5; t Oed. 2:~ aug. I8:H ; werkman; 
woonde te Oed., Dorp 3:H ; hij x Oerl. 4 jan. 1793 met : 

VI.K.457. Coppée Anna-Maria, 
0 Oer!. 8 nov. 1768 : 1- Beern. IS jan. W4.4 ; landhouwste1· ; 
zij is tweemaal gehuwd geweeHt: 11 x Oed. 21 april 1788 
mf't .J acohus-Franciscus Ver!' I rar•te : 2 I x 0Pcl. 4 jan. 179:l 
met Kan·I-Francies ClaeyA. 

VI.L.458. Zutterman ,Joannf~s, 
o Bcern. 4 maart ] 774 : t Kne8A. 8 nov. I H4H ; werkman : 
woonde eigenlijk te Br~erncm, doch verhiPPf na de~ dood 
van zijn vrouw r·nkele maandPn 11' ()Pd. ; daarna lP St.
.lor., wijk Zeidonk 2fJ:{ ; HliPrf lrwvallil! ll' K1wsH., in de 
wonin~ van df~ weduwP Dt·preHI, wijJ... IJri(•~>, bijna 75 jaar 
oud ~ hi.i x BPt•rrJ. I 7 frimain· I X nwt 

VI.L.4!)!J. M(mtnn Thf'rt•sia, 
" (kd. 2a fl'l.r. I 771J; t Bt·Pr'n. :H april 11:47: t-Opin11ter. 

VI.M .4HO. V •~rnit~st Hnmit•n, 
·· KrwKH. J(, au~. 17WJ: t Krrc-,.;H. 1(1 maart 1117:>: dalo(IOJwr, 
wijJ... Kluizt~ ~x h.nt•MH, 17 fPill·. JIIJ:lnwl : 
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VI.M.461. Willems Theresia, 
° Kness. 2.5 mei 1794 ; t Kness. 1 jan. 1882 ; spinster, 
overleden in het Klooster te Kness. 
Nopens Domicn Vcrniest en zijn echtgenote, Thcresia Willems, 
zijn er een paar heraadslagingcn van de Gemeenteraad te Kncss. 
te vinden. Hun huisje stond opgeschreven als « Communacl Goed:~>, 
maar zij weigerden pacht te hctalen, daar zij beweerden dat die 
woning hun eigendom was, in de Franse tijd aangekocht door 
Maria-Regina De Swaef, moeder van Domien Verniest en dochter 
van de vroegere, Fransgezinde veldwachter van Kness. Op 2 nov. 
1838 vropg de gemeente autorisatie om haar recht te vervolgen 
tegen Domien Vcrniest (Beraadsl., f. 40, nr 42) en op 10 jan. 1839 
werd dezelfde aangeklaagd «voor veragtcrde pagten » (ibid., f. 43-
44, nr 46). Hij verloor het pleit en werd nooit eigl'naar. In bedoel
de heraadslagingen wordt er over hem gezegd, dat hij een moeilijk 
en onhanddhaar mens is, die de gemeente veel last herokkent, en 
wordt hij beschreven als een wildstroper en een onbetrouwbaar 
persoon. 

VI.N.4:62. Van Hulle Jan-Baptist, 
o Kness. 17 dec. 1781 ; t Kness. 12 juli 1861 ; wever in 
Eentveld, zeer laattijdi~ ~ehuwd ; overleden in het Kloos
ter ; x Kness. 27 juni 1822 met : 

VI.N.463. Smessaert Sabina, 
o Kness. 19 juni 1790; t Kness. 4 dec. 1847, tijdens de 
hon~ersnood, in haar wonin~, wijk Eentveltl ; spinster. 

VI.0.464. De Jaeghere Ivo, 
o Oerl. 16 okt. 1799 (= 24 vendémiaire YIII) t Oetl. 
2.5 jan. 1862 ; wever, Kneukelstraat te Oed. ; hij x Oed. 
23 nov. 1829 met : 

VI.0.465. De Conssemackere Maria-Therf:'sia, 
0 Oed. 24 pluviose XI ; -f Oed. 7 dec. 1869 ; landbouwers
dochter, spinster. 

VI.P .466. Claeys Laureyns, 
o Oed. 22 juli 1792 ; -f Oed. 28 mei 184 7 ; landbouwer : 
hij is driemaal ~ehuwd ~eweest : 1) x O<'d. 6 mei 1812 
met Monica Huy~he, 1lie o Oe1l. ll sept. 1781 en t Oetl. 
13 dec. 1819 ; 2) x Oed. 1 fehr. 1820 nwt Hep:ina \ra 1-
~raeve, spinster, die 0 Oer I. 20 f<'br. 1793 <'n t Oed. 10 
aprill824 ; 3) x Oed. 28 juni 1824 nwt : 

VI.P .467. Bleyae rt Ph ilagia, 
o Beern. 31 jan. 179.5 ; -f Oed. 2B jan. 1854 ; zij was dienst
meill te Oedclem toen zij huwde. 

VI.Q.468. Copprjans Pt>trus, 
° Kness. 29 dec. 179.) ; -f Ûf'll. B juni 186.1 : kuipl:'r 1:'11 

wa~l:'nmaker, eerst te Kness., Veldstraat (De drie Lin
llen ), daarna te St.-.Jor., lat<'r te Oed. Hij huwrle : 
1) x Oed. 14 jan. 1829 met C<'cilia Hys, die o O<'d. 14 juli 
1796 en "f St.-.lor. 22 okt. 1B:~4, landhotn\'<'r~doehlt'l', in 
kraambed ~<'hl<'wn ; 2 l x Huisl'ledt' 20 fp}u·. IB:~S ml'l : 
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VI.Q.469. Lambrt:>eht Rosalia, 
o Ruiselede 17 dec. 1809 ; i· Kness. 18 okt. 1857 ; de echt~. 
Coppejans-Lambrecht Petrus bezaten te Knessetare een 
huis met tuin. Sectie D 37.5c en 376c, 6 a 40 ca ~!root en 
~etakscerd op Pen kadastraal inkomen van 34,61 F I art. 
7-t-t). 

VI.R.-170. Maenhout BasHius, 
0 Beern. 6 april 179-t ; t St.-Jor. 20 au~. 1883, rustend 
landbouwer. bijzondere. Hij is driemaal ~ehuwd ~eweest : 
I I x St.-Jor. 15 mei 18~1 met Joanna-Catharina Maen
hout, die o St.-J or. -t au~. 1793 en t St.-J or. 21 april 1825 ; 
~I x Oed. ~7 juli 1825 met Maria-J acoba Claeys, die 
hierna voli!t ; 3) x Oed. 7 mei 1856 met Rosa-Francisca 
(soms ook : Lazaria I Huyl!he, die 0 Oed. 20 sept. 18ll 
en t Oed. 13 dec. 1872 ; deze laatste was tevoren, in eerste 
huwelijk. reeds weduwe van Gabriël Yincke, die t Oed. 
~0 okt. 18-tS. 

VI.R.471. Claeys Maria-Jacoba, 
0 Oed. 29 frimaire IX ; t Oed. 21 dec. 1851 spinster 
vóór haar huwelijk. daarna landhouwster. 

GEXERATIE YII. 

VII.A.472. Reys~rhove .Joannt:>s-Bt:>rnard, 
0 Beern. 24 jan. 1739 ; t Bcern. ll messidor XII ( 1804) 
schrijnw~rker in de Bloemell(lalstraat te Beern. ; zie alle 
hijzonderheden in Deel I, nr 3.5 en nrs 48 à .58 ; hij x 
Beern. 17 a pri I 1769 met : 

VII.A.4 73. Geirnaert CathPiijne, 
0 Beern. 7 april 1749 ; t BrUI!f!:C 6 maart 1837, 88 jaar 
oud ; de samenstellinl! van haar gezin, nrs 48 à .58 in 
Deel I, :wn no(!: nwt het voiJ!:Pnde aang<'vtdd wordcn : 
Franciscûs-.1 oanncs Hcyserhovc I nr .')()I, 0 Becrn. 9 maart 
1786 ; Jf G1~nt I 7 sept I Hr,s, zonder heroPp, kinderloos ; 
aangifte van overlijden gedaan door Franciscus Heyser
IH>Ve, ei1ca 40 jaar, JH'Pf, klf'f~rmakPr te Kncsselarc lnr 
84 I ; Fn;ncÏRCUR·JoanJH'R HeyRPrhovP x GPnl 15 okt. 1H23 
mPt Bar;Htra-TlwrPRia \'Jm•RA<"lwlk, die " I>Pinzc I 797 cn 
t (~ent 4 fphr. I H(J4, dochtf•r van .loannPR-BaptÎRt en van 
JfhaPrWJIR hmlwlla-Hmm ; hij haar lnJwPiijk WaR haar 
vadPr n·l'd!i! ovPrlf•df•n f'll haar moPdf'r woonde lP (;f'nl, 

HooigPndaan I ( )ud fic·lwnRif'l~wl, SA. (;,.111) ; 

I'PI riiR·.I:If'oiJIIR Hf•y,;Prhovp In•· :l7 ), " BN•rtt. IJ maart 
171)(); ·;· (;""'• AkJ..PrgPm~<lraat . Oud1· KNkwPg, 21 juli 
IIH1J, timnu·rmau, tlll~f·lllnnl ( BPV, (~f'lll ; l)('n•idwillil! 
nwrlf'l!;f'fl!•cld door lwt·r Firmin dl' Clt·n·q, Waar~<rlwot). 
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VII.A.474. Brysse Joannes-Baptist-Franciscus, 
° Kortrijk 23 juli 1746 ; t Beern. 7 febr. 1826 ; kleerma
ker en marktkramer, woonde vele jaren te Ardooie, waar 
hij een eip;en woninp; aankocht en een stoffenwinkel open
hielrl ; hij had vroep;tijdip; zijn ouders verloren en werd 
vermoede1ijk te Arrlooie uitbesteed ; hij x Ardooie 30 
april 1766 met : 

VII.A.4 7 5. Vermandere Maria-J oanna-Theresia, 
o Roeselare ll nov. 1741, onwettip;e dochter van Maria
Barbara Cae1bert ; noemde eerst Caelbert, naar de moe
der ; deze laatste huwde later met een Martinus Ver
mandere ; de overlijdensakte zep;t : J oanna-Theresia Ver
mandere, fia Martini en Barbara Colbert, t Beern. 27 
sept. 18ll, 70 jaar, echtg. van Jan-Baptist-Frans Brysse. 

VII.B.476. Van Hulle Joannes-Francies, 
0 Oed. 30 okt. 1750 ; t Kness. 31 aup;. 1836 ; landbouwer
herberp;ier, Gooskensstraat, Kness. ; x te Kness. 29 april 
1780 met : 

VII.B.4 77. Busschaert Maria-Petronella, 
o Kness. 28 febr. 17.54 ; t Kness. 18 dec. 181.5 ; landbouw
ster, t in haar woninp;, « Section Geuskensstraete ». 

VII.B.478. Van Veirdegem Livinus, 
0 Ursel 14 maart 1757 ; t Ursel 23 fPhr. 1793 ; landbou
wer, Roze ; x Ursel 8 jan. 1787 nwt : 

VII.B.479. Wille Johanna-Ludovica, 
0 Ursel 2.5 mei 1761 ; t Kness. 8 okt. 1828, landhouwster, 
wijk Westvoorde ; na het vroegtijdig afsterven van haar 
eerste man, was zi.j opnieuw x te Kness. 24 april 18J.1. nwt 
Joannes-Baptist Van den I-lende, o Zomergem 23 maart 
1762, t Kness. 18 juli 1836, wf'd. in eerstP huwelijk van 
J oanna-M aria Dejaep;er. 

VII.C.480. V<>rheire Joannes, 
o Kness. 20 maart 1720 ; t Kness. 3 aug. 1784 ; landhou
wer ; x Kness. 28 april 17.57 met : 

VII.C.481. Van Ht•cke Judoca, 
0 Vinkt 12 jan. 1727 ; t Kness. 9 juni 1785 ; de ~tvg. van 
deze echtPiingt'n is ht'waanl p;PhiPvPn : 

« Staet erHle inventaris vun ulle de irnmt'nlH'lt' t'lldt' mohiluire p:ot'· 
deren, hut'tt'n, cummeren ende lustt•n ... ten sterfhuyse vun dt•n eer· 
zuernen Jourmes Verheirt' fs Jonrmis t'l Jounrrt' vun Lot>kcrijt• ... 
ende vun sijnne huysvruuwc Josijntjin vun Ilerkc tlop:trr vun Hen· 
rirus ex murtijntjcn :\furtens ... wiens sielt•n (;odt ulnurp:tip:h hclit>vt• 
p:enuedip:h te wcst>n, up:terlut'lcnde drijc kirrtleren dut•rt•ndc hun 
huuwelijt>k verwt>kt, !!CII!It'llll l'ictt•r.Fruns hij rnmpt•tt•ntcn uudt•r· 
dom ende huuwclijrkcn stuc! sijn st•lfs, l!!nutius mul outrent ::!::! 
jucrcn, Ca rel outlt lil juen•n ... 
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Bestaende in een helmijst ende bestalt hofstetleken, by eoope vande 
kinderen geeraert de Kostere alhier gepasseert den 30n April 1762, 
met de boomen endl' haegen daerop staende, den hoghaert, logting; 
ende landt daer mede gaende, gestaen ende gelegen binnen dese 
prochic in Hoekestraete, groot over erfve volgens den landhoek 
nrs 737 ende 738 tot 40-1 Roeden ahoutterende oost de ealsijde ... 
ende door cl' overledene tot hunnen sterfdag gehruykt geweest ... 
De venditie vanden 28 Junij 1785, waeraf suyver geproveniert is ter 
sornme P. H . -! - 1 gr. 
:\aer tsluijten deser, heeft den rendant verdaert dat hij de somrne 
van P. 6 · 8 · 2 gr. hij hem opgestreken over de comptant hetaelde 
coeykens der venditie, vergoed ... 
De leste overledene hadde geonlonneert tot laefvenisse haerder 
ziele ende degonne van haeren man te Jacten exhonoreren missen 
voor eene som me van vier Ponden thicn schel!. gr ... 
Den sterfhuijse is schuldig a en den stokhauder V ermecr:;ch tot 
:\Ialdeghem de somme van drij ponden thien scheil. gr. over wop 
van ha ut ter venditie van llurckel... » (GA. Kness., Stvg., reg. ·1, 
f. 16-l-66). 

VII.C..t82. De Reu Martinus, 
o Kness. ll nov. 1737 ; t Kness. 30 juni 1780 ; landbou
wer, broer van J au-Frans De Reu, schepen te Kness. ; 
:\lartinus woonde in Hoekstraat ; hij x te Oed. 19 okt. 
1761 met: 

VII.C.483. François Anna-Maria, 
0 Oed. 16 juni 1741; t Kness.19 april1807; na de dood 
van :\lartinus De Heu hertrouwfle zij nog tweemaal : 1) 
x Kness. 15 aug. 1780 met Petrus Van Maldeghem, die 
° Kness. 12 dec. 1745 en t Kness. 2 juli 1790 ; 2! x Kness. 
9 sept. 1790 met Pieter-Jan De Loof, die ° Kness. 2 okt. 
1768 en t Kness. 31 aug. 1846, in tweede huwelijk met 
:\Tonica Stock. Zie Stvl!. HAB., Vrije li I, nr 5846. 

VII.D.484. De Wulf ,Joannes-l""'rancies, 
0 Aalter 9 april 1740 ; t Aalter 4 juni 1803 I= 15 prairial 
XI!, landman ; x Bellem 21 april 1765 met : 

VII.D.485. Van Hecke Petrondla-Joanna, 
0 Bellcm 21 maart 17:38; t Lotcnhullc 6 april 1819, wed. ; 
vóór de dood van haar man staat zij aanl!egeven als land
vrouw, wonend te Aalter, wijk Oostmolen. 

VII.D.486. Van Laecke Augustinus-UPnedictus, 
0 Aalter 21 maart ITU1 ; i" Aalter 28 all I!. I 1:!18 ; dagloner
landman ; x Aalter IB maart 17(17 met : 

VII.U.487. De Fruyt ,J oanna-CornPlia, 
"Oed. 29 april 1740; tAalter 2H Hepl. 1807; zij verloor 
vnwgtijdig haar ouderM Pil x Aalter 22 maart 17(,.') met 
.JaeohuR IJieric:x, die" Aalter 2(, juni 17J<J en recdM i' Aal
tc:r 21) de:<:. 17()(, ; d<:zc: <~Pr!oll<~ malt waM dus 21 jaar otuler 
dau zijzelf ; drie maand na :t.iju dood hertrouwde zij 111<'1 
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VII.E.488. Quyssens Petrus, 
o Beern. 13 febr. 1724 ; t Beern. 24 mei 1788 ; landbou
wer te Beern., Hnlslo ; kerkmeester, baljuw van Sorlt
schoore ; onder rle peters en meters van zijn kimleren 
waren er verschillende edellieden en ook een kanunnik 
van St.-Omwas, nl. H ubertt1s Van der Vliet, die aan de 
kerk van Beernem een relikwie van de H. Hubertus 
schonk in 1754 (een stuk been uit de arm van die hei
li~e) ; Petrus Quyssens x Beern. 26 sept. 1749 met : 

VII.E.489. Bonsserie Maria-Joanna, 
0 Wingene 25 juni 1724 ; t Beern. 4 okt. 1788 ; landbouw
ster ; geboren en overleden in hetzelfde jaar van haar 
man. Wij bezitten nog haar gebedenboek. 

VII.E.490. De Craene Joannes-Baptist, 
0 Aalter 22 juni 1736; t St.-.Jor. 1 febr. 1814; landbou
wer te St.-J or. ; x St.-J or. 19 april 1763 met : 

VII.E.491. Grammeeuws Isabella-Theresla, 
° Kness. 1 jan. 1733 ; "f St.-Jor. 25 febr. 1790 ; landbouw
ster ; zij was eerst x te St.-J or. 20 mei 1758 met Petrus 
Schellebroot, 0 Aalter 18 maart 1715 en t St.-Jor. 15 ff'br. 
1763, circa 49 jaar oud ; pas daarna huwde zij met .loan
nes-Baptist De Craene ; er waren verschillende kinderen, 
uit haar beide huwelijken. 

VII.F.492. Cornelis Laurentius, 
0 St.-J or. 8 jan. 1750 ; ·r St.-J or. 19 april 18:~4 ; houthan
delaar, landbouwer, later particulier ; x St.-J or. 30 juli 
1771 met : 

VII.F.493. Coppernolle Monica-Bt>rnardina, 
0 St.-Jor. 2 okt. 1748 ; t St.-.lor. 3 febr. 1815 ; bijzondere. 

VII.F.494. Cirens Kart>l-Jacob, 
0 St.-.lor. 7 okt. 1739 ; t St.-.lor. 7 frimaire Y ; klein 
landhouwer of « arrebeyder » ; x Oed. 23 april 1770 met : 

VII.F.495. Dhoore Joanna, 
0 Oed. 19 jan. 1740; t St.-.Jor. 28 jan. 1819, in haar wo
nin~, Eilandstmat ; spin,;ter. 

VII.G.496. De Loof Pt•trus-Jozt•f, 
o Kness. 16 aug. 1733 ; t K11f'ss. 16 ja11. 1813 ; werkman, 
wever ; x Ursel 21 febr. l7öl met : 

VII.G.497. Dt• Jat>ger Josijnt- (Judoca), 
° Kness. 18 sept. 1739 en t Beern. U okt. 1819, inwonend 
bij haar zoon, wijk Gt:'vaerts ; spinster. 

VII.G.498. Vt•rnwttlt•n Adriaan, 
0 Beern. 6 jan. 1743 ; t St.-.lor-. 22 plu\'io~e I X ; landhou
wer te Beenwm ; x Be<>rn. 7 a pri I 1777 met 



VII.G...l99. CompernollP Anna-Maria, 
0 Beern. 8 sept. 1751 ~ i· Oed. 21 dec. 1830 ; landbouw
ster, wijk Pluyme. 

VII.H.500. De Loof Carolus, 
\·olledig identisch met nr Vl.G.452 ; zie aldaar. 

VII.H.501. Vermeuten Petronella-Francisca, 
zie nr Vl.G.-!53, id. 

VII.H.502. Van Hooreweghe Jacobus-Joannes, 
0 Sijsele 30 maart 1766 ; t Beern. 6 mei 1823 ; landbou
wer, Oudenaardeveld te Beern. ; zie de tekst bij nr Vl. 
H.455 ; hij x te Beern. 12 april 1796 met : 

VII.H.503. De Meyere Brigitta, 
0 Beern. 5 febr. 1768 ; t Beerr1. 8 jan. 1844 ; landbouw
ster, Oudenaarde-molen ; haar antiek Lieve-Vrouwen
beeldje is nog: in ons bezit. 

VII.K.50.t. Claeys Jan-Francies, 
o Ursel 6 juli 1736 ; t Oed. 16 dec. 1825 ; particulier te 
Oed., Dorp ; x Oed. 30 mei 1764 met : 

VII.K.505. De V riese Brigitta, 
0 Oed. 26 maart 1738 ; t Oed. 1 febr. 1814 ; dochter van 
de Oedelemse geneesheer Fernandus De Vriese. 

VII.K.506. Coppé Petrus, 
0 Oed. 2 aug. 1730 ; t Oeel. 16 frimaire Xlll ; schrijn
werker en houtsnijder van beroep ; hij was fier op zijn 
kunde en had iets van ele volkskunstenaar ; in 1762 le
verde hij het houtwerk en de fraaie menhelen van het 
gemeentehuis te Ocel. ; hij sneer! toen ook zijn naam in 
ele barokke rleur der raadszaal aldaar : « Petrus Coppl>e, 
Anno 1762 '> ; hij is tweemaal gehuwd geweest : 11 x Oed. 
7 mei 1754 met Columha-l'aschalia Van Hulle, waarbij 
hij acht kinderen had ; 21 x Ocel. 6 vcntose V I met Anna 
.Jonckhcere, bijzondere, 66 jaar oud, o te Oostkamp, werl. 
van Joarmes Sonnaert ; rleze laatste vrouw overleed te 
Oed., Dorp, voor rle tweede maal weel., de 24 nov. 1815. 
Van deze Petrus Coppé en van Culurn!Ja-l'asrhalia Van llulle I<•V<'n 
er nog vele nazaten in het Bru~sc en ddcrs ; IHHicr nti'Cr Z. Exr·. 
de lwer Allu·rt Coppé, ~~·horen te Bru~~c in 1911, voorrnali~ Mi
nislf~r van Op1•nbare Werken, daarna van E1•oruunis1·hc Zaken en 
.\1iddenHtand, stamt in n·drte lijn van deze JWrsonr·n af. 

VII.K.507. Van Hulle Columba-Pasdtalia, 
" ()cd. 24 dec. I 7:n ; t ()ed. 24 sf~pt. 1794 ; landhouwers
rloeh ter. 

VII.L.50X. Zutt•·rman Hub.-rtus, 
" Ursel I :i maart 1740 ~ -!- Ber~rn. l;) juli 1790 : landhou
wer Ir~ B1~1·rn .• oud1~r dr~ ltPPrlijklwid van I>e Walt;elten ; 
x Becrn. () nwi 17(,;, mei : 



VII.L.509. Saey Joanna-Maria, 
0 Aalter 1745 (volgens lijst ; register ontbreekt) ; t 
Beern. 4 nivose VU ; landbouwster ; na rle dood van Hu
berttls Zutterman (soms : Albertus Sutterman), her
trouwde zij te Beern. 1 maart 1791 met Livinus-Francis
cus Ryckaert, die o Kness. 9 jan. 17.57 en t Beern. 13 febr. 
1823, landbouwer. 

V:U.L.510. Mouton Ma:rtinus, 
o St.-Jor. 4 april 1742; t Oed. 4 sept. 1780; werkman; 
is nog geen 39 jaar geworden ; hij x St.-J or. 17 febr. 1767 
met: 

VII.L.511. Musschoot Monica-Bernardina, 
0 St.-Jor. 10 jan. 1749 ; t Zeilelgem 23 jan. 1814 ; werk
vrouw ; haar moeder stierf enkele dagen na haar geboor
te, amper 27 jaar oud. Na de dood van Martinus :\Iouton 
hertrouwde Monica-Bernardina Musschoot te Oed. 12 
febr. 1781 met Joannes Streuve, smid, die o Oed. 21 maart 
1756 ent Oecl. 22 vendémiaire VIII. 

VII.M.512. Verniest Jacobus-Franciscus, 
0 Aalter 18 jan. 1762 ; t Kness. 30 venrlèmiaire XII ( = 
23 okt. 1803) ; werkman, wijk Eentveld ; hij x Kness. 
3 aug. 1787 met : 

VII.M.513. De Swaef Maria-Regi.na, 
(meestal genoemd « Reine»), dochter van de Fransge
zinde veldwachter van 1\.ness. ; zij was ° Kness. 8 febr. 
1764 en t Kness. J4. febr. 1832, in haar woning, wijk Eent
vcid ; 68 jaar oud, weduwe, spinster. 

VH.M.514. Wi!!ems Augustinus, 
o Ursel24 febr. 1768; t Oed. 29 nov. 1817; werkman; 
heeft te Ursel, Kness., Beern. en O«:d. gewoond : x Kness. 
21 mei 1793 met : 

VII.M.515. Mortier Monica, 
° Kness . .5 juni 17()9 ; t Kness. 27 brumair«: I X : is slechts 
31 jaar oud gewonJen ; spinster, ongeleenl, t>Y«:nals haar 
man. Na haar dood hertrouwde Augustinus \Yillems te 
Beern. 5 messidor XI met Livina Landuyt, 0 Oed. 29 mei 
1760, wer·kvrouw:, "f na 1817. 

VII.N.516. Va!! Hulle Joannt>s-Francit>s, 
volledig id«:ntisch met nr VJI.B.47ü ; zie aldaar. 

VII.N.517. BusschaPrt Maria-Pt>tronPila, 
zie nr Vll.B.477, id. 

VII.N .518. Smessaert Emmanuël, 
° Kness. 12 juli 1758 ; ·r 1\.ness. :3 mei I B31 ; landman. 
wijk \Vestvoonle ; hij x te Maldegem (ondertrouw te 
Kness. op 21 jan.) de 4 f«:hr. 1786 met : 
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VII.N.519. Bogat>rt Joanna-Maria, 
0 Lokeren 2 maart 1758, verblijvend te Nlal1legem ; t 
Kness. 18 jan. 1812 ; spinster ; woonde in Eentveld, op 
het ogenblik van haar dood. 

VII.0.520. De Jaegher{' Petrus-Joannes, 
0 Oed. 19 april 1752 ; onwettig kind van de ongehuwde 
Anna-3Iaria Rys, dienstmeid ; hij werd eerst « Hys » ge
noemd, naar zijn moeder, doch zijn sterfakte vermeldt 
uitdrukkelijk : «zoon van J oannes De J aeghere en van 
Anna-:\Iaria Hys » ; hij t Oed. 20 april 1833 ; dagloner, 
Kneukelstraat : zijn moeder is nooit gehuwd geweest ; 
enkele maaruien na haar dood, alleen achterblijvend, 
huwde hij Oed. ll febr. 1782 (hier ook staat reeds «De 
Jaegere »in de akte; huwelijksgetuige : Guillielmus Hys, 
uit Bntgge, broer van de overleden moeder) met : 

\'11.0.521. V t>rmeult>n Rt>gina-Josepha, 
0 Oed. 31 maart 1762, minderjarige bij haar huwelijk ; t 
Oed. 4 april 1833, enkele dagen vóór haar man ; spinster. 

VII.0.522. De Coussemaekere Bt>rnardus, 
0 Oed. 21 dec. 1776 ; t Oed. 2 aug. 1833 ; landbouwer, 
~'itte ~Ioere, Oed. ; hij x te Oostkamp « dans la maison 
cantonale, servant pow· temple de la loi », de 20 nivose 
YIII met : 

VII.0.523. Hurtt•camp Petronella, 
0 Oed. 19 maart 1774, t Oed., wijk Oostveld, I april 18.53 ; 
landhouwster. 

VII.P.524. Claeys Christoffel, 
0 Oed. 12 sept. 174.5 ; t Oed. 24 maart H1:34 ; landbouwer, 
later particulier te Oed. ; x Oed. 9 mei 1774 met : 

VII.P.525. VerPecke Rosa-Cornt>lia, 
0 Oed. ];) sept. 17.51 ; t Oed. 18 april IB07, landhouwster. 

VII.P.526. Blt'yat•rt Carolus-Ludovicus ( KarPI
Lodf•wijk), 
0 Oostkamp 14 okt. 17(17; t Beern. 1) mei 1816; een arm 
1m on~elukki~ man ; :~.ijn kinden·n werden al8 wezen hij 
de hoen~n uitlwto~te1~d, door het Armhet-~tuur van Beerr1. ; 
ltij:~.elf wat-~ tijdent-~ :~.ijn lev~>n landt-~knel·ht hij Jan I>e 
Zutter, larulhouwer, wijk \1iHPri1•, BePrn. ; Kan·I-Lode
wijk Bleyaert x Beerr1. S okt. 171JO nu~t : 

VII.P.527. Van Caut.•rt> Maria, 
" Hl!l'rfl. IJ jau. 17{,1) t•n i- B,•,·ru. 2.') ~Prminal X JIJ, sll·<"hlt-~ 
;~(,jaar oud ; wt·rkvrouw (C;A, B•·,·na., \Pnd. v.d. Arnwn
dill, I, lHiü}. 



VII.Q.528. Coppejans Deonisius, 
0 Ursel 14 juli 1767 ; "f Kness. 20 dec. 1846 ; kuiper en 
wagenmaker ; hij was geleerd ; bezat te Kness. het huis 
Sectie D nr 375c, met tuin nr 376c, in 1840; hij x Kness. 
24 mei 1791 met : 

Vli.Q.529. Van Wonterghem Anna-Aibertina, 
0 Aalter 2 jan. 1769 ; "f Kness. 15 febr. 1841 ; landhou
wersdochter. 

VII.Q.530. Lambrecht Petrus, 
o Ruiselede 13 okt. 1769 ; "f Ruiselede 12 okt. 1811, 42 
jaar oud ; landbomver en herbergier, wijk Veld ; hij 
x Ruiselede 10 mei 1796 met : 

VII.Q.531. Stevens Maria-Agnes, 
0 Ruiselede 3 maart 1774 (tweelingzuster van Emeren
tiana Stevens I ; landbouwster ; t Ruiselede 29 okt. 1830. 

VII.R.532. Maenhout Franciscus, 
o Kness. 26 mei 1769 ; t St.-J or. 27 sept. 1849 ; landbou
wer te St.-Jor., Citroenstr. ; hij x Beern. 5 mei 1793 met : 

VII.R.533. Wyckhuyse Isabella-Theresia, 
0 Beern. 28 okt. 1768 ; t St.-Jor. 10 jan. 1817, landbouw
ster ; na haar dood hertrouwde Francies !Vlaenhout nog, 
te Beern. 4 okt. 1819, met Anna-Catharina Van \';'etteren 
(soms ook : Wetters of Witters I fia J oannes, uit Beern., 
en Joanna De Corte, uit Tielt. Deze tweede vrouw was 
0 Beern. 8 mei 1777 en "f St.-Jor. 17 maart 1863. 

VII.R.534. Claeys Karei-Francies, 
volledig identisch met nr Vl.K.456 ; zie aldaar. 

VII.R.535. Coppée Anna-Maria, 
zie nr VI.K.457, id. 

GENE HA TIE VU I. 

VIII.A.536. Reyserhove Cornelius, 
o Beern. 17 okt. 1710; t Beern. 10 dec. 1790; timmer
man, Bloemendalstraat te Heem. : zie alle hijzonderhe
den in Deel l, nr 11 en nrs 33 à 41 ; hij x Beern. 7 febr. 
1734 met: 

VIII.A.537. Blomme Maria-Anna, 
0 Been1. 3 juli 1711; t Been1. 9 sept. 1783: begraven 
met middelbare dienst ; schonk het leven aan neg<'n kin
deren. 

VIII.A.538. GPPrnaert ,Jost'phus, 
0 Ursel 26 nov. 1724 ; i" Beern. 29 maart IHI:l : welstel
lend landhouwer te Beern. ; verloor vroegtijdig zijn echt
genote en leefde nog 51 jaar als weduwnaar : hij x Beern. 
S mei 1748 met : 
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VUI.A.539. Van Poucke Petronelia ( -Francisca), 
0 Oed. 16 maart 1730 ~ t Been1. 11 juni 1762, slechts 32 
jaar oud ~ zij stamde uit een f!:ezin met 23 kinderen, 
woonachtig wijk Zuiddamme ; haar vader, Lieven Van 
Poucke, was schepen van het Ambacht en de Prochic van 
Oedelem ~ zij erfde van hem verschillende stukken grond, 
te Oed. en te Beern. ( Stvg., Brugse Vrije, Ill, nr 5515). 

VIII.A.5-10. Brysse Pieter-Jacob, 
o Ledegem 6 sept. 1724 ~ hij x circa 1740 met Maria
Catharina Tack, uit \Vakken ; werkman te Kortrijk ; 
toen zijn vrouw aldaar stierf, in 1759, wist men niet eens 
of hij nog in leven was of niet ~ wellicht had hij sinds 
lanf!: vrouw en kind in de steek gelaten, om naar de 
vreemde I Frankrijk ? ) te vertrekken. Zoon van Joannes
Baptist Brysse (of : Briche), volgens O.B. van Kortrijk, 
f. 4830. 

VIII.A.5-ll. Tack Maria-Catharina, 
echtg. van nr A . .540, 0 Wakken 8 Nov. 1717 ; t Kortrijk 
15 mei 17.59 ; schamele vrouw, begraven op kosten van 
de H. Geesttafel, 42 jaar oud ; het overlijdensregister van 
de St.-:\laartensparochie zegt van haar « Maria-Cath. 
Tack, fia Leopolrli, ex \Vackene, vidua seu uxor derelicto 
Petri-J acohi Brysse » (Stad Kortrijk, Oude Bm·gerst., 
f. 10HJl. 

VUI.A.542. Vermandere Martinus, 
o Beveren (Roeselare I 21 juni l7ll, fs Martini ; was 
reeds weduwnaar toen hij, op gevordenle leeftijd, na 
17.55, huwde met :\Iaria-Barhara Caelhert, wed. van An
tonius Houthooft, uit Hoeselare ; hij erkende het natuur
lijk kind van vóór haar eerste huwelijk ; stierf vóór 
april 1796. 

VIII.A.543. Cadhert Maria-Barbara, 
0 Roeselare 4 dec. 1717, fia Jool:!; sehonk op 11 nov. 1741 
het leven aan de onwettige 1\!Iaria-Joanna-Thcrcsia Ver
manden~, zie nr A.475 ; x HoeHelare 22 jan. 1744 met 
AntoniuH Houthooft ; x late1· met MartinuH Vermandere, 
zie nr A.S42 ; zij leefde nog in april I 71)6 (SA. Hoeselarc, 
St.-lVIiehieiMparochie, reg. 2, :~ en 41. 

VIII.8.544. Van Ilulll' Francis<ms, 
" Oed. I:~ f1~hr. I 721 ; t Oed. 24 dec. 1771 landhouwt~r ; 
hij x (h~d. :~mei 174;'; met : 

VI11.8.545. Rndts ,Josi,jnt~, 
" Oed. 22 nlf'i 172:~, fia .loaJIIIC!!; t Oed. )(J juni 17(J0, 
MleehtM :m jaar oud, Wf•rkvrouw. 

VIII.R51(). Hussdta(•rt Pc•trus, 
"K11e~o~K. S auj!. 171;); t Knf'MH. 2;) 11ov. 171JfJ (= ·~ fri111aÎrP 



VIII) ; landbouwer ; ondanks zeer uit~ebreide opzoekin
~en kon zijn huwelijksakte tot op heden niet ontdekt 
worden ; hij x omstreeks 1748 met : 

VIII.B.54 7. De Loof Dorothea, 
0 Aalter 13 juni 1723 ; ·r Kness. 24 floréal XII ; land
bouwster, fia .Joannes. 

VIII.B.548. Van Veirdegem Martinus, junior, 
0 Ursel 2 juli 1710 ; -;- Ursel 15 febr. 1793, 83 jaar oud ; 
landbouwer ; hij x Ursel 4 maart 174 7 met : 

VIII.B.549. Van Renterghem Catharina, 
0 Ruiselede 4 juni 1712 en t Ursel 18 april 1782, fia Dio
nysius, werkster. 

VIII.B.550. Wille Guilielmus, 
0 Ursel 16 jan. 1720 ; -;- Ursel 29 april 1793 ; fs Joannes, 
landman ; hij x Sleidinge 17 juni 1760 met : 

VIII.B.551. Baetsleer Johanna, 
° Kness. 1 febr. 1720 (ook : Maria-Joanna) ; dienstmeid ; 
-;- Ursel 24 dec. 1781, be~?:r. met middelbare dienst ; fia 
Joannes. 

VIII.C.552. Verheire Joannes, senior, 
° Kness. 8 dec. 1695 ; t Kness. 27 dec. 1719, amper 24 jaar 
oud ; landbouwer te Kness., Hoekstraat ; hij x 1 l Kness. 
2.5 juli 1716 met Livina Bogaert, die t Kness. 14 jan. 
1719 ; 2) Kness. ll juni 1719 met : 

VIII.C.553. Van Loockerije Joanna, 
o Kness. 17 dec. 1686 en als wed. t Kness. 27 dec. 1758 ; 
landbouwster; haar posthuum kind van Joannes Yer
heire werd geboren te Kness. 20 maart 1720 en, als her
innering aan de vader, eveneens .Jan gedoopt ; zie nr 
C.480. 

VIII.C.554. Van Hecke H<>nricus, 
0 Vinkt 19 sept. 1673;-!- \'inkt 18 jan. 1740; welstellend 
landhouwer te Vinkt, die laattijdig huwde aldaar (30 
april 1708) met : 

VIII.C.555. Martt•ns Martina (Martijntjt•), 
o Vinkt 19 jan. 1685 en "!" Vinkt 3 okt. 1742 ; fia Sinwn 
(ook : Petrus). 

VIII.C.556. Dt• Rt•n Antonius, 
0 Zomergem B sept. 1710 ; -j- Kness. 27 jan. 1761, 60 jaar 
oud ; hij x 1 ) Kness. II nov. 1730 met Petronelia De 
V rient ; 2) Kness. 6 sept. 1750 met Anna-Catharina Dt• 
Nijs, uit Ursel, fia .Joos hij Josijne Steyaert ; zie Stvg., 
HAB., Brugse Vrije, lll, nr 5462. 
« ... l!'n sterfhnyse vun Antlwne dl' H!'n fs l'it•ter el Tunnl'ken van 
\Vijnsher~hc, overleden luct vun desen umluu·htt• !'nde haronijt• vun 
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Praet binnen de prochie van Knesselare ... weleken staet hij desen 
heeft doen maeckt'n t>ndt• int gheschrifte stt'llt'n Catherint' de Nijs 
dm·htt'r van Joos, vcrweckt met Joosijntien Stt•ijaert native dt'r 
prochit> van Ursel, lest wt>duwt' endt' bezittighe hieven ten voorn. 
stl'rfhuyst', sondt'r t'l'niglw kindt>rt'n t'saemt>nt geprocreert t'hl'hht'n, 
emlt' omme alsoo de hat'tt'n naer deductie vande lasten hiernacr 
ghehracht verdeelt te worden nebtervolgende de eostuyme ende 
deelhocek slants vanden Vrijen tussehen hat'r lwsittip:hc ter Ct'n
dere, ende de twt'e kinderen vanden selven overledenen t'sijnt'n 
voorgaenden houwelijeke gewonnen hij Pieternelle de Vricnt, p:e
naemt l\lartinus out ontrt'nt 2-l jacren ende Anna Brezitta 18 jaeren, 
presenterende desen ten fine van liquidatie aen Jourmes van Nieu
werhurgh causa uxoris Joosijntien de Rl'u, suster vanden overle
denen, ende Pieter de V rient oom van de voorn. twee ki ndert'n, 
tsaemen voogden ... (get.) J.F.v. Nieuwerburgh, Pieter de Vriendt ; 
tmercq van Ca tri na Den ijs.» 

VIII.C.557. De Vrient Petronella, 
echt?:. van nr C.556, ° Kness. 5 dec. 1706 ~ t Kness. 23 
nov. 17-!7 ~ landbouwster, fia Christiani. 

VIII.C.558. François Augustinus, 
o Oef!. 26 mei 1708 ; t Oe(l. 15 dec. 1743 ; zie Stv?:·• RAB., 
Br. Yrije, 111, nr 5242 ; hij x Oed. 3 mei 1728 met : 

VIII.C.559. Sierens Paschasia, 
" Ocel. 16 nov. 1707 ; na cle dood van haar eerste man 
hertrouwde zij HO?: tweemaal : I ) Oed. 6 mei 1744 met 
:\Iichaël Goossens ; 2) Oetl. 24 okt. 1747 met Pieter 
Roose. 

VIII.D.560. DP Wulf Petrus, junior, 
0 Aalter 18 okt. 170~ ; t Aalter 9 april 1742, rmm :38 
jaar oud ; hij x Aalter 20 juli 1732 met : 

VIII.D.561. RastiaPns ,Joanna-Maria, 
" Aalter 13 april 1708, fia Christiani ; ·;- Aalter 2:3 sept. 
1774 ; zij hertrouwde Hol{ te Aalter de 11 juni 1742 met 
.loannes Van Thienen, uit llanshekc, die t Aalter 8 juni 
1782. Als klein kind werd zij verwccH<l : « Bastiae11s 
ChriHtiacn fs Dierick, sijn wijf Anna Scltepe11s fia .la11, 
wed. Jan 'lortier fs Adriaen, staet 1711 ; kind: .loaHHe, 
n" BO" I HA(;., Land v. d. Woest., IndiceA Woeste e11 
Weihrock, nr :N4 I. 

VIII.D.562. Van J((~CkP .JoannPs, 
" Aalter I 0 okt. 1700 ; "!" Bell<·m 21! ju11i 174S hij x Me
rendrec J(, maart J7:n rnet : 

VIII.D.563. Will(• Maria, 
0 .\lcrNulrPf' I 7 nwi I 7 IS ; i" BPIIPm 2 I maart 17.'>9 ~ lw~r. 
rnf•t d<~ IHHJI{Htf• diPnAt ~ na df' dood van .loaJIIIf'A Van 
I r(~ek(~ lwrlrouwd(• zij lP BPII<·m d<· 27 au~. I 74S met 
Francif'H I><· Cr:uw, diP no~ in II'Vf'll waH lP BPII!·m in 
17110. 
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VIII.D.564. Van LaPcke Petrus, junior, 
o Aalter ... juli 1696 ; -f Aalter 7 dec. 1 7!)8 ; hij had 11 
kinderen, alle te Aalter geboren tussen 1723 en 1742 ; 
hij was x Aalter 30 april 1722 met : 

VIII.D.565. Schollaert Francisca, 
0 St.-J or. I maart 1702 ; t Aalter 29 maart 1784, weduwe. 

VIII.D.566. De Fruyt Joannes, 
o Oed. IS mei 1718 ; t 26 mei 1744, te Oed., slechts 26 jaar 
oud ; landbouwer ; hij x Oed. 7 okt. 1739 met : 

VIII.D.567. Loontjens Maria-Agnes, 
0 Ruiselede 6 mei 1710 ; -f Ruiselede 12 febr. 17.58, 48 
jaar oud ; landbouwster. Haar broer Lieven, pachter van 
een grote hofstede te Oecl., toebehorend aan de erven 
Niclaeys Marlens te Brugge, ging fai11iet : 
« Alvooren ~heeft den rendant te kennen dat den voornonuien Lie· 
ven Loontiens sna~hts lttssehen den thienden ende elfsten Junij 
17"10 met den meerderen deel van sijne goederen ghebancqueroetiert 
is, ende dat sijne arhtergelaeten goederen op den 17 Junij, ll oup;st 
ende 26 septembre 1740 door sicur Frans Vcrhulst stockhouder de
ser heereliekhede (van Praet) puhliequelijek aendc meestbiedende 
de naerste sijn verkocht ~heworden ... » (Rek., Stv~. Br. Vrije, JIJ, 
nr 5196, RAB.). De haten, ~root 143 ponden U scheil. 2 p;r., werden 
nog door de lasten overtroffen met 21 ponden 19 scheil. 6 p;r. (ibid.). 

VIII.E.568. Quyss?ns Joannes-Franciscus, 
0 Beern. 28 nov. 1694 ; t Beern. 25 dec. 1750, circa 55 
jaar oud ; landhouwer ; hij x Beern . .5 mei 1723 met : 

VIII.E.569. Ongena Jacoba, 
0 Beern. 21 febr. 1698; t Beern. 17 nov. 1774, als wedu
we ; landbouwster onder « De Nieuwen » te Beern. en 
moeder van een kroostrijk gezin. 

VIII.E.570. Bnesserij Jacobus, 
0 Wingene 2(> april 1686 ; t \'\'ingene 17 nov. 1727, 41 jaar 
oud ; landbouwer, pachtte et>n hof van de heren nm Ha
vcskercke; hij x WingPne 26 april171:~ met: 

VIII.E.571. Dt• Wulf Maria, 
o Hansbeke 13 n;t>i 1686 ; t Bet>rn. 7 febr. 17:14, ongevet'r 
68 jaar oud ; zij was hertrouwd Ie Wingt'ne 27 april 1728 
met Francies Blansaert, die t Heern. 16 sept. 1770, 68 jaar 
oud, in tweede huwelijk met Harhara-Tht>t·csia Loket. 

VIII.E.572. DP Crat'n<' Jacobus, 
o Aalter 4 augustus 170.5 ( « ... tempore fugae, qwq1do 
Jlollandi transfierani canalt>m Brugensem ... ») : deu· ge
boorteakte werd pas in maart 1708 gt>hoekl ; t Kuess. 
5 aug. 17.58; hij x Aalh'r :?.6 april17:~2 mei 
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VIII.E.573. Mat>nhaudt Joanna-Maria, 
0 Aalter 3 nov. 1708 ~ t Aalter 20 okt. 174.5 ~ haar va1ler 
was een paardesmid en werd, evenals haar moeder, met 
de hoo~ste dienst binnen de kerk van Aalter be~raven. 
« :\laenhout Joanne-~larie doodt, homler Jacobus de Craene fs Pie
ter, die staet maeekt thaeren sterfhuyse, p:hepasseert den 8en :\laerte 
1 H6, no 206 > (RAG., Land v. d. \\ oest., nr 39~, Indices \\ oeste en 
\\l'ihroekl. 
Jacobus De Craene hertrouwde te Aalter 2-l dec. 1745 (hij had vijf 
kleine kinderen, heneden de 9 jaar) met Anna-"i\Iaria Gryp, hij wie 
hij te Aalter nop:maals zes kinderen won ; beide echtelinp:en over· 
leden te Kness., alwaar zij zirh in 1755 kwamen vestigen. Hun 
Stvg. is te vinden GA. Kness., reg. ~. f. 8 verso tot 15 recto en toont 
aan dat de familie zeer welstellend was. Verschillende eip:endommen 
waren te Zomergem gelegen (de \\ ullebeke, den Va nek, de Stripe, 
het Hoeckteken, enz.) ; daarnaast had mPn nog Vl'rscheidene be
ZPUC kapitalen en renten, alsook 326:15-7-6 ponden in gereed geld. 
Er werden juwelen gekocht voor de weeskinderen en hun opvoe
ding werd voor die tijd uitstekend verzorgd : 
«Item betach aenden schoolmeester Demeyn tot Eerloo de somme 
van een pondt vijf scheil. en nep:hen grooten over schoolp:eldt ende 
halfven rost vande weese Marten de Craene, volgens quitantie van 
den vijfden Septembre 1767 ... 
Volgens drij quitantiën hetach aenden schoolmeestere d'Hoedt ende 
andere persoonen tot Gendt, voor de zelve weese over sehoolgeldt, 
lop:ement ende mondtrost t'saemen de som me van 2: l :5 ... 
Item volgens twee beseheeden bij de zelve weese onderbant aen 
hem hetach tot het coopen sijne eosten ende andere noodtsaecke
lijckheijt gedeurende hij is geweest in Vranckrijck om de franscl1e 
tacle te lee ren, tot 12: 1: 6 ... 
Item per notitie als vooren over de zelve weese nogh h!'taelt over 
arhthien silvere knopen ... 1.5.3 ... 
lnsgelijekx ... een casarke ende een paer schoenen ... 0:12 :2 ... 
. .. Aen den zeiven Martinus de Craene, sijnde in Vranekryck, tot 
het co open sijner noodigheden ende taeffelcosten ... over port van 
Briefven ... t'saemen ter Hom me van ... 5:0:10 ... 
lnsgelijckx hetach aen Frans de Craene, weese in desen, tot het 
;men leeren de fransehe taele ... 9 ::~ :0 ... 
lt1•m over de voorn. weese Joanne Marie de Cruene over kleederen 
ende andere noodsaeckelij,·klwijt, dnerin hep:repen p:ouden hals8lot 
en lwuek met Zilw•re Biesen en slot, ... 10:0:10 ... 
Item lwtaelt a1·n dt'n p:oulsmit Vand!•rHlraetPn tot (;endt eerst dl' 
sommc van ses pondPn p:roolen wisselp:elt over eoop van lwPe p:ou· 
den 1~ruijs11en ten IH'hoefvc van de weesen J oannu 1\tarie I'IHI1• Ca
tharine de Cracne, voors nogh de som me van et'n pondt vij hhiPn 
scheil. gr. over 1~oop van el'n pacr goudPn oorrin;.wn rm·t twl'c 
silverc Cuppittel sloeken H·n bchoefVI' uls vnorcr1. .. 9:0:10. 
VoorlH hij d1·n rendant nol(h lwlaPit ovl'r I'IIUJl van 1'1'11 J!OIIIIt•n 
ijserk1•n tr·n lwluwfve vun i\'lariu Anna d1• Cru1•rw de summl' vnr1. .. 
1: JIJ :2 . 
... OvPr II'VI~ringlw van I'Cfll'll IIÎI'IIWt'll I'IH'ffer 11'11 lwluJI'fVI' vurull' 
vnorM. Joannt· \lari .. de CnH'III' ... I ::1·: I. :fi 

VIII.K574. GrHmPus Guili('lmus, 
" KrwMM. 2:{ maart 1700 ~ i· Km•MM. l,t fl'l11·. 17411 ~ landhou
W('r; hij x J) KrwMK. 21) april 172:> nwt Anna \"l•rflchtu•n•, 
di1~ t Knl'f-11!. l,t okt. 172(, I I!I'VOII!('Il van kraamiH'd) ; x 2) 
KrwMM, 7 _jan. 1727 1111•1 : 



VIII.E.575. Huygevelt Anna--Maria, 
° Kness. 26 au~. I70ü ; -f Beent. I nov. I756 ; landhouw
ster ; na de dood van Guilielmus Gromeus hertrouwde 
zij te Kness. 23 maart I748 met Jacobus Despie~helaere, 
die haar overleefde. 

VIII.F.576. Cornelis Petrus, 
° Kness. I5 okt. I708 ; t St.-Jor. 24 okt. I783, he~r. met 
middelb. dienst, weduwn. ; hij was x St.-.Jor. 9 maart 
I734 met: 

VIII.F.577. Maenhout Angela, 
o St.-J or. 2I au~. I71.5, fia Jan ; i" St.-J or. 7 dec. I782, 
be~r. met mi1ldelb. dienst. 

VIII.F.578. CoppPrnolle Livinus, 
0 St.-Jor. I dec. I704, aldaar t 30 au~. I780 ; hij was 
x met: 

VIII.F.579. De Keyser Anna-Josepha, 
o Oed. I7 febr. I703 en t St.-J or. 17 dec. I748, slechts 4S 
jaar oud ; bep;r. met middelh. dienst ; landbouwster. 

VIII.F.580. Cirens Daniël, junior, 
0 Oed. 9 a pril I7II ; t St.-J or. 20 febr. I7S2, zeven kin
deren nalatend ; landhouwer ; hij was x Ot>d. 2.5 st>pt. 
1736 met: 

VIII.F.581. Van Hot•cke Joanna, 
0 Oed. 4 jan. I718 ; t St.-Jor. 9 jan. I7.59, 41 jaar oud ; 
zij was hertrouwd te St.-Jor. 7 mei I754 nwt Jammes 
Claeysier, landman. Bij de dood van haar N'rstt> man, 
werd er een staat van ~oed opp;emaakt : 
«Op hN versoeek van Joanna van 1-Iol'rke filia Picter ct :\larie 
Rl'xstroi, weduwe ende hczittip;he hlcv!'n ten stnfhuys!' van Danii:J 
Sicrens soonc van Daniël p;hepronN•rt met Cath!'linn!' (;oosscns, 
overleden lat>t vandt> haronic van l'ract met dl' prodlit> van OedP
lcrn, tot Sainte Juoris dt'n 20-2-1752 salip;ht>r memorie, hchhl' ik 
ondersehreven Judoeus Cuilliclmus van At·kcre p;ht>adrnitteNtlen 
ende p;eswornen prijser residerend!' hinnen de prorhie van 1\.ness!'· 
laerc, ter interventie van Jaruh Sieri'IIS hroeder vanden on•rledcnen 
ende rnl't wete van l'it•tt>r van Hot>t·ke hroeder v1111de hezittip;he, 
t'sacmen voop;hden pater et maternN•l vandt• st'Vt'll kinderen vanden 
overledenen stae1ulc sijn hauwelijek met dt> hezittip;hc p;hepronecrt, 
p;enaernt Marie l'ictt•rnelle awlt outrent 17 jaeren, Jat•ohm 15 jac
ren, l'icter 12 jacren, Joanna 10 jaerl'n, haln•llt• !l jaeren, Laun•yns 
6 jaeren ende Moni1·a p;hehoren naer dt• doodt van l111eren vader, 
p;lwpresen alle de rneuhilaire p;oeden•n lt•n voorsehr. stedhuyse 111'
vondcn... ( onroc-rende p;oederen waren er niet)... ( p;et.) t'rnen·q 
van Jaroh Sicrens ; t'merl'q J onnnc van lloeeke. » (HAB., Br. Vrijt•, 
Stvp;. 111, nr 5:{30.) 

VIII.F.582. Dhome Guilit•lmus, 
0 Oed. 2.5 au~. 1703 ; t Oed. B ft•br. 17-t::!, :N jaar oud, 
lw[.!:r. met o ff. 3 lessen ; f s M aertt•n ; hij wa8 x met : 
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YIII.F.5R3. Dhoogh<' Petront"lla, 
o Zomer~em 15 jan. 1699 ; ·:· Oecl. 31 anp;. 1747, hep;r. met 
off. 3 lessen : op 10 okt. 174~ was zij te Oedelem her
trouwd nwt Joarmes Thijs, landwerkman. 

Viii.G.584. DP Loof Jos<"phus, 
° Kanep;em :29 juli 170.5 : t ~t.-Jor. ~ aug. 1778 ; landhou
wer : hij huwde \iPr maal : 11 Km•ss. 4 nov. 1731 met 
Petronella-Josina De :\lever, die hierna volgt ; 2) Kness. 
13 jan. 1759 met Anna-l\iaria Yan den Bossche, die reeds 
t Kness. 18 dec. 17.59, slPchts 3~ jaar oud ; 31 Oed. 27 mei 
1760 met ls:thella François, die eveneens t Kness. 8 maart 
1761, ~8 jaar oud : 41 St.-Jor . .5 mei 1761 met Joanna
Theresia Baert, die hem overleefde. Josephus De Loof 
was ongeleerd, blijkens zijn merk, geplaatst onderaan 
de Stvp;. opp;emaakt hij de dood van zijn derde vrouw, 
«... ten sterfhuvse van lsabelle Fransoo dochter van 
H uvhrecht et :\iarie Goossens, overleeJen laetersse van 
Pra"et, ... hauder ende bezitter .Joseph de Loof soone van 
:\Iauritius et Lien·ne Dierkens ... » ( RAB., Br. Vrije, 
Stvp;. lil. nr 54711." 

VIII.G.585. De Meyer Petronella-Josina, 
o Kness. 13 febr. 1702 ; t Kness. 18 nov. I 7.58 ; eerste 
vrouw van nr G.584 hierhoven ; landhouwster, fia Joos. 

VIII.G.586. DP .Jaeger Joannes, 
° Kness. 10 febr. 1718; wschl. t in het ~'est-Vlaamse; 
werkman ; hij x Aalter 2 mei I na met : 

VIII.G.587. De Costere ,Joanna-Maria, 
o 17 jan. 1716 I tweelingkind I te Kness. ; posthume doch
ter van Petrus en 'I aria De Beer ; evenals haar nifln 
wschl. ergens in het West- Y laams<> overled<>n. 

VIII.G.588. VermeuiPn Adriaan, 
0 Oed. 2:{ jan. 1719; i- BePrn. 14 april 17.58; landman 
te Beern. : hij x Beern. 12 S<"]'t. 1741 met : 

VIII.G.589. Andrif>s Anna-Maria-Catharina, 
0 St.-Jor. 20 juni 1714; ·:· BPern. lH april 1767, circa .'13 
jaar oud, wijk GPvaPrts ; na de dood van haar ePrRtl' 
man x Beern. 2.'5 april 17S1J lllPt .Jo11ephus llurtecam. 

VIII.G.590. Compt•rnollt• Matthias, 
o St.-Jor. 2:~ fPhr. I 702 ; i· Bc·Pm. 2H mPi l7HO, 7H jaar 
oud ; dul!lofH·r, wijk l'luynw ; x St.-.lor. I 1) okt. 17:~4 mPI : 

VIII.G.r>91. Vlaf'minek ,Joanna, 
'' Bc~prfl, :~ fc·hr. I 7 I(, ; t BPc·rn. I B au~. I 7711, (,2 jaar oud ~ 
landlllluwc·r!'4doc·!.tPr, lïa Adrial'll. 

VIII.II.5H2. H1• Loof Pt•trus-.Jm;pf, 
idc·nti~('h uwt ur \I J.(~ .. vu, ; zic· aldaar. 
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VIII.H.593. De Jaeger Judoca, 
zie nr VII.G.497 ; ibid. 

VIII.H.594. V ermeu!en Adrianus, 
zie nr VII.G.498 ; ibid. 

VIII.H.595. Compernolle Anna-Maria, 
zie nr VII.G.499 ; ibid. 

VIII.H.59S. Vanhooreweghe Lambertus, 
0 Sijsele 31 jan. 1736 ; -j- Sijsele 7 juli 1784 ; landbouwer, 
Zwinstraat ; hij x Sijsele 17 juni 1761 met : 

VIII.H.597. Serlet J oanna-Theresia, 
0 Sijsele 31 jan. 1742 ; spinster ; zij leefd~ no~ te Sijsele 
in 1796 ; na de dood van haar eerste man hertrouwde 
zij te Sijsele 26 april 1785 met Karel Willems, ~eboortif!: 
van Oedelem en minderjari~. Man en vrouw waren toen 
respectievelijk 24 en 43 jaar oud. 

VIII.H.598. Demeyere Petrus-Jacobus, 
0 Beern. 26 nov. 1727 ; t Beern. 19 juni 1811 ; landbou
wer, Oudenaarcleveld, fs Pieter ; hij was tweemaal ge
lmwll : 1) Beern. 19 nov. 1752 met .J oanna Van Daele, 
die "f Beern. 18 okt. 1762, on~eveer 40 jaar oud ; 2) x 
Beern. ll jan. 1763 met : 

VIII.H.599. De Clercq Joanna, 
o Üe1l. 6 mei 1733 en ·( Beern. 30 dec. 1784, in de ouder
dom van 51 jaar ; fia .J oaunes. 

VIII.K.600. Claeys Josephus, 
0 Ursel 7 april 1696; schielijk altlaar overl. de 19 nov. 
17S4 ; begr. met off. 6 lessen, landh., wijk Berken ; hij 
x U'rsel 26 april1718 nwt : 

VIII.K.601. Blondeel Suzanna (ook : J oanna), 
o Allegem 18 april 1688; "f Ursel S dec. 1762, circa 7S 
jaar 0111l ; he~r. met off. 6 lessen. 

VIII.K.602. Dt> Vriese Ferdinand, 
o Koolkerke 30 okt. 1694 ; chiruqdjn te Oed. ; t Oed. 
3 nov. 174.5, met de hoogste dit>nst in het 0. L. Vrouwen
koor be~raven ; de rekeningf'n en heschei1len v. d. Ar
menclis te Beern. hevattcu nog tal van kwijtschriften van 
zijn hand, die van een meer dan gewone gelt>t>nlheid ge
tuigen voor die ti.id ; hi.i x l) Oe1l. 23 nov. 1717 met Pe
tronella Vermei re, die -f Oed. 22 jan. 1 7:)2, aeht kindt>rC'n 
nalaten1l ; 1lam·op hertrouwde hij 2) Oed. 19 nov. 1732 
met: 

VIII.K.603. Fawau Maria-Tlwrt>sia, 
0 in 1707, fia Cornelis ; -!' als wed. h' O('tl. :m okt. 1784. 
77 jaar ot11l ; lwgr. nwt o ff. 1) lessen. 

146 



De familie De Vriese-Faveau blijkt van p:oede afkomst ; zie Stvp:. 
ten sterfhuize van Petronelia Vernwire, afgesloten op 5 juli 1737 
( R.-\B., Br. Vrije, lil nr 5096) ; van Ferdinaud De Vriese op 3 jan. 
1747 (id., 111 nr 5216) ; van Anna-Maria De Vriese fia Ferdinand 
op 20 dec. 17-lO (id., 111 nr -n 11) ; van Anp:elina-Coleta De Vriese, 
aehtjarip: kind van Ferdinand, t in 1753 (id., 111 nr 5544) ; van 
Cecilia De V riese, fia F erdinand hij Maria-Th er. Faveau, t in 1770 
(id., 111 nr 5657). Een interessante opsomming is ook te vinden 
R.-\B., \\eesenregister Vrye nr 16.504 J\'oordt, f. 2-13, onder Dudzele, 
vanwaar de familie De Vriese afkomstig was : 

« Pieter oudt 19 jaeren, Anna !\larie 17, Eugenitts 15, Joannes 13, 
Jacobus ll. Joanna 9, Franehois 7 ende Ferdinandus oudt 5 jaeren, 
dt> 8 kinderen van Ferdinande de Vriese geprocreert hij Pieternelle 
Vt>rmeire, sworen voo:;:hden Christoffel de Vriese ende Joseph de 
Cloet ende brenghen over de goederen van smoeders doodt, overle
dt>n binnen de prochic van Oeddem (alwaer de selven sweesens 
vader is Chirur:;:yn) op den 22 januari 1732, in immcuble eerst 
voor de weese Pieter als hoir feodael de vier deelen van vijfve in 
een Leen groot seven ghemetcn een lijn 50 roeden lants gheleghen 
in de prochic van St. Catharine lmten Damme :;:behouden vanden 
leenhove ende easteele van Middelburgh in Vlaenderen ende in al
lodiale voor alle de weesen dhelft eerst van 3 ghemeten 85 roeden 
deel van een behuysde hofstedeken geleghen inde selve prochic 
verrt> noort van de kereke ende noortwest van de eappelle van 
Vijfve, voorts van twee ghemeten lants geleghen ter prochic van 
'\loetkereke suyt over de Lieve, voorts de helft van eene rentt> van 
3 ponden gr. tsiaers tot laste van Jan Ersseelc beset als per staete 
ende in eonquest vanden selven huywelijeke dhelft gemeene voor 
de wederhelft mt>t sweesens vader eerst in 37 roeden lants mette 
huysinghen ende stallijnghen daerop staende dichte aendc platse 
van Oeddem, voorts in een hofstedeken groot 4 ghcmeten lP ()prJe
]pm ... 
De weesen Joannes, Joanne, FranPois ende ferdinandus dcelen hij 
de doodt van ht>mlieden vader, ovt>rlcden binnen de prochic van 
Oedelt>m op den denJen novemhrc 1745 in immeuhel Plek ePn 
XII deel in s'overledcns wederhelft inde gonne hierhoven op de 
weesen van s'moeders doodt als conquest geregistreprt, voorts ge
lijek XII deel eh·k in d'helft van een lijn ende 79 roPden lants 
geleghen inde prochic van Oedelern, wat west van de kercke, gc
c·ol·ht binnen s'overlcdcns tweede huywelijckc met Maric Thcresc 
Faveau ewlc in catheijlickc penninghen el1·k een twaelfste deel in 
twee hondert 72 ponden 6 s1·hel. 8 groolf'n 12 rnijllf'n volghens df'n 
staet hedent gheliquideert ende hij de voorn. Marie Thf'r. Favf'IIU 
als wed. emle heHittighe beswoorPn tPr grpffie rtiRlende. Acturn den 
3 jan. 17!7... :.. 
De zoon Jacohus, uit lu-t f'crste huwelijk van FPrdinand i)p Vricse, 
sti~>rf als S()ldaat lt• BergNt : 
"' ... v"ort~ dat inde maent van Octohre IH5 tol BHghen in Jlpnc
gauw is ovPrl,·dPn Jat·uhiiK de VriPst~ ... alwaf'r geenf'n stuet vun 
g<wdc en i11 J(f'ntaf•<'kt, nernaer 1!c•k1~r halunr1• weghens sijne nuerg1·· 
laf'l<·n Wf~f~Oc p1·nningiH'n :1> (HAB., Hr. Vrije, lil ur '~IJl). 

Jlf'l kt"rkn·gisl<·r van (),.,J, lwgt duurov1·r: «Die 13. lh•eemhris 1745 
fa,·tu 11urll I'Xt'IJUir KCX lf'l'lionum pro anima Ja1·obi ll1•vriese, rnilitis, 
<JUÏ rnunil. J<:,.,.J. Sa1·r. uhiit 1:1 Oclohris IHS in dvilute Monlf'llHÏ 
in Jlannunia, ihidf•rn iu ;\'uKurornio ul•i d1·funrti frutn•s misu off,•n
d<·runl ex l'flÏKiola:. /Oud<· Buq!NHI. 0t'd., f. 2IH7). 

VIII.K.H04. Coppé ,Jozt•f, 
"\Tald"~wm I aug;. tm:~; t o,~d. l!'i d1·e. tn:~ IH'I!r. met 
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een koordienst ; was meester-schrijnwerker te Oed. en 
hewoorule er een ~!:root huis op de markt ; hij had zeven 
kinderen, alle te Oed. l!:ehoren ; hij x Oed. 6 juli 1717 
met: 

VIII.K.605. Landuyt Judoca, 
o Oed. 27 okt. 1691 ; "f" Oed. 9 mei 1767, « vidua » slechts 
met een middelb. dienst hel!:raven. 

VIII.K.606. Van Hulle Karel, 
0 Oed. I juli 1696 ; -;- Oed. 28 maart 1753 ; zeer welstel
lend landhouwer te Oed. ; hij x Oed. 3 juli 1725 met : 

VIII.K.607. Van Leirsberghe Joanna-Maria, 
o Oed. 30 sept. 1704 ; "f" Oed. 12 okt. 1780 ; landbouwster. 
Op 10 juli 17.53 hertrouwde zij te Oed. (met huwelijks
contract I met Co melis Venlonek fs Jan bij Elisabeth Go
vaert. Deze tweede man overleefde haar en liet in 1781 
Stvl!:. opmaken, waaruit blijkt dat het tweede huwelijk 
kinderloos bleef. 
« ... Aghtergelaeten goederen ... bevonden ten sterfhuyse van Joanne 
van Lerherge fia Joos hij Jorijne de Ceulenaere, te vooren weduwe 
van Charles van Rulle, overh•den hinnen dese prorhie van Oecle
lem op den 11 ort. 1780 (overlijdensreg. zegt de 12e), wiens ziele 
God almaghtigh ghenacligh zij, weleken staet heeft gedaen maerken 
ende int geschrifte stellen Cornelis Verdonrk fs Jan hij Elisaheth 
Govaert, als gebleven weduwaere ten selven sterfhuyse, den selven 
staet aldus overgevende ende presentPrende mits datter van desen 
huywelijckP ghccn kinderen achtergehieven en sijn, aen Pieter Cop
péc ter eausen sijne huysvrauwe als in huywelicke hehhende Cu
lumha van Rulle, voorts aen Guil. Dias geswooren vooght pater
necl ende aende voorn. Pieter Coppée vooght matemeel nm de 
twee minderjaerighe kinliPren van Alhertus Dias t'sijnen huywe
lickc gewonnen aen 1\laric van Hulle, alle kinderen schoon- ende 
kilHits kinderen van Charles van llnllP, t'sijnen huywelickP gpwon
nen aen dese overiPdene ... 
Grmulen van erfvPn hij d'overledpne IPn hnywelij1·ke gebracht ... 
een hofstedPkPn nwt allP dP huysen sPhPurP Pnde stal tJaprop staPn· 
de ... 5 lijnPn lants ... tPn titel van eoopP gedaPn hij CimriPs van 
Hulle s'overledens ePrste man ... ende andere goederen van erfven 
duerende hun huywel i1·k geeonquesteert... ( g1•t.) l'ietPr Copp~e 
(zie nr VII.I\..506 I ; t'mcn•q van (;uil. Di as ; t'mereq van Corndis 
Verdonrk. » (HAB., Br. Vrijl', 111 nr 58-15.) 

VIII.L.H08. Sutterman ,JosPphus, 
0 Ursel 19 maart l69H; '!- Be<'rn. 5 april 1762; landh., 
schepen te Beern. ( "'alschen) : fs Jan hij .loosijntiPn tiP 
Muer ; afkomstil!: van de wijk Berken lP UrsPI : hij x 
Ursel 16 fehr. 1726 met : 

VIII.l ... 609. De WittP Pt>tront•lla, 
0 Ursel 14 maart 170H ; ·;· Bt>t'l'll. ;{() jan. 1767 ; he~r. nwt 
midrlelh. dienst, « vidua ». TPn sterfhuizt' \'an haar man 
werd er Stvl!:. I!:Pillaakt 
« ... Joseph Sulterman fs Jun hij Joosijntien de 1\lnt'r, o\'erlt•tlt•n 
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hinm·n de prodtie van Beirnem ter heerlijl'khecle varuien \\·alsehen, 
t'sijnen tijde schepenen aldaer, op den 5 April 1762 ... alwaer we
duwe ende besittel!he hieven is Petronelia de Witte fia Guil. t'sij
nen huwelijeke I!CWonm•n a en Passehijne VerwiJst... ende soo te 
verdeel en onder hun ses kinderen ... 
Gronden van erven geeommen vande si.ide vanden overleden de 
welt· kc moeten aen sijne kimleren voll!en ... bestaende in eene hc
huysde ende besdmerde hofstede met het ovenbuer, gelegen op den 
wijek van Bereken binnen dese prochic van Ursel... enz.; (get.) 
Pieter Zulterman ; Albertus Zulterman ; Jeronimus Zulterman ; 
lsabella Zutterman. » (RAB., Br. Vrije, 111 nr 5479.) 

VIII.L.610. Saey Livinus, 
0 Aalter 18 mei 1702, fs ]acoh; t Beern. 5 april1767, 
65 jaar oud ; landman ; x Bellem 23 febr. 1734 met : 

VIII.L.611. Van der Steene (Steens) Maria
Joanna, 
o Kness. 7 okt. 1712 ; t Beern. 25 febr. 1777, weduwe ; 
landwerkster, Legeweg ; fia ~lartini. 

VIII.L.612. Mouton Joannes, junior, 
0 Beern. 13 mei 1682 ; t St.-Jor. 24 okt. 1744 ; baljuw 
van St.-] or. ; 47 jaar oud zijnde, huwde hij met de 21-
jarig:e Isabella Blomme, uit Beernem : 
« 29 J ulii lï29 contrax. matr. illustrissimo Domino J oannes Mouton 
et lsabellae Blomme. Testes fuerunt : Livinus :\Iaenhout et Jacobus 
Gevaert, ex Beernem » (St.-Jor., Oude Burgerst., f. 668). 

VIII.L.613. Blomme Isabt>lla, 
0 Beern. 7 febr. 1708 ; t St.-.Jor. 10 febr. 1782 ZIJ was 
hertrouwd te St.-.J or. de 23 maart 17 45, na de dood van 
.Jan :\louton, met Francies ~Iattheeuws, landhouwer (hu
welijksgetuige : Cornelius Hijserhove, uit Beern., echtg. 
van :\Iaria-Anna Blomme, die een zuster was van deze 
Isahella ; zie Deel 1, nr ll ) . 

VIII.L.(jl4. Musschoot CornPiius, 
"St.-.Jor. 5 juli 172:~, fs .Jacoh; ·r St.-.Jor. 12 nov. 1775, in 
zijn s:3e jaar; landhouwer; hij x St.-.Jor. 21 IIOV. 1747 
met: 

VIII.L.615. Van PoPcke Isab•·lla-Tiwrt•sia, 
o Oed. 25 juli 1722, fia Chri!-itiaan; :t.ij -;- St.-.Jor. ;{] _jan. 
I 74!J aan de j!;evoll!:l~ll van een kinderbed, mirn 2ó .Jaar 
oud. De weduwnaar, Cornelius \lusHclwoL, hertrouwde 
met l'etrorwlla B1~1~ekmanH, diP te St.-.Jor. overleed in 
l 71JO ( volj!;l~ns de alfaheti!-il'lte taf,~l!-i ; n~g. onthn•ckt). 

VIII.M.(jJ fi. ·v .. rniPst P•·trus, 
'' lfanHiwke 12 juni 171B; t Kru~RH. 2;) Hl'(ll. 17Hó, on:.w· 
v1~1~r (,g jaar oud ; landwPrkman ; hij iH de 1-itamvader 
vau dl' farniliPH \1•mii'HI lP KrJe!-iH. ; hij x Aalter 11 okt. 
I 7·1-2 IIH'I : 
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VIII.M.617. De Cuyper J oanna-Cornelia, 
0 Aalter 20 maart 1719 ; dienstmeid, fia Guilielmus ; 
t Kness. 23 april 1794, in haar 76e levensjaar, wijk Eent
veld. 

VIII.M.618. De Swaef Petrus, 
0 Ruiselede 9 maart 1735 ; veldwachter te Kness. ; 
t Kness. 27 maart 1815, 80 jaar oud ; een uitvoeri!!e le
vensbeschrijvin!! van deze «collaborateur met de Franse 
republikeinen » verscheen in de «Appeltjes van het Meet
jesland», Nr 4 - 1952, blz. 137-142, onder de hoofdin!! : 
« V cidwachters te Knesselare ». Petrus De Swaef x Kness. 
15 mei 1756 met : 

VIII.M.619. De Mey Anna-Maria, 
° Kness. 1 aug. 1734 en er t 27 mei 1790, een talrijk kroost 
nalatend. Da~rop hertrouwde Petrus De Swaef te Kness. 
de 15 mei 1792 met Isahella-] osephina Van H ulle, we
duwe, 0 Oed. 5 maart 1748 en t Kness. 22 sept. 1830, in 
haar woning, wijk Dorp. Spinster, fia Francies Van Hulle, 
wed. in eerste huw. van Bonifacius Van Nieuwerhurgh. 

VIII.M.620. Willems Judocus, 
0 Ursel 30 aug. 1735 ; t Ursel 20 sept. 1778, circa 43 jaar 
oud ; werkman ; hij x Aalter 7 jan. 1764 met : 

VIII.M.621. Autreve Anna-Coleta, 
0 Ruiselede 18 april 1741 ; t Ursel 29 jan. 1782, bijna 41 
jaar oud ; werk vrouw. 

Viii.M.622. Mortit>r Christiaan, 
0 I-Iansbeke 10 mei 1727 ; t Kness. 20 april 1784 ; een
voudige landhouwer op ei!!en hofje, te Kness., Hoek
straat ; hij x St.-.Jor. 4 febr. 1753 met : 

VIII.M.623. PoPivoorde Anna-Maria, 
o Kness. 29 nov. 1731 ; t K.ness. 15 aug. 1790. 
Bij haar dootl werd er et'n Stv!(, op!(enutukt, die metl'en het verstt'rf 
vun haar man hduuHlclt. De nalutt'nsehup ht'stond uit «een ht'
huysd hofstedekl'n groot over l'rfvt' ontrent veerti!(h rocdt•n, )!c· 
staen ende !(ele!(hcn hinnt'n dese l'roehic vun 1\.nessehtt're inden 
wijck van Hocekestruett' uhoutl'rt•tult' west th-zelve struett•, noord 
d'I-Ieeren Curdon, aen d'm,derc zijden Mart·us Van de \\'alle, !(e
rommen hy roope vun Frm.dsnts vun At·kere ». Na de Vt'nditic en 
hetalin!( vun ulle st•hulden en onkosten hlt•d t•r, huiten !(enocnul 
eigendom, slechts 3 : ll : 7 : 6 pond in !(ereed !(eld over. De pustoor 
ontving I : 13 : 6 pond «over de rt't·hten in het he!(rat'Vt'll tlt•ze 
Overledene met eene particuliere !(ezon!(ene misse ende de leve
rin!(he van het wasdt », terwijl l\tariu 1\lortier 6 sehellin!(cn ht•· 
taaltie «voor vier !(clezene missen, ut'nden heer onderpustor vun 
Kncsselaere » (GA. Kness., Stvg., reg. ·l, f. 218 tot 221 ), 

VIII.N .624. Van Hulle Franciscus, 
identisch met nr Vlll.H.544; zie aldaar. 
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VIII.N.625. Rodts JosijnP, 
zie nr Ylll.B.S45 ; ibid. 

VIII.N .626. Busschaert Petrus, 
zte nr Ylll.B.S-1..6 ; ibid. 

VIII.N.627. De Loof Dorothea, 
zte nr YIII.B.S47 ; ibid. 

VIII.N.628. Smt>ssaert Joannes, 
° Kness. I maart 1716 ; t Kness. 25 juli 1760 ; landman, 
\Yest·voorde ; x Kf!ess. 3 april1741 met : 

VIII.N.629. D'Hoore Anna-Cornelia, 
° Kness. 1 no\', 1713, fia Gasparis, werkster ; t Kness. ll 
nivose XIII, ongeveer 92 jaar oud. 

VIII.N .630. Bogaert Laurentius, 
0 Lokeren 12 mei 1729, fs Jan ; handelaar ; niet t te Lo
keren ; hij x Gent { St-J acobs) 29 jan. 1756 met : 

VIII.N.631. Van Bastelaere Maria-Magdalena, 
0 Eksaarde 23 okt. 1735, fia Jan ; t Lokeren 21 april 1769. 

VIII.0.632. De Jaeghere Joannes, 
0 Oed. 10 sept. 1727 ; t Oed. 3 maart 1774, 47 jaar oud ; 
be~r. met de hoogste dienst ; hij x I) met Angel in a Van 
Damme, fia Leonardi bij Gcnoveva De Witte, die t Oecl. 
23 maart 1773 ; 2) Oed. 26 juli 1 ï73 met Petronelia Van
denber~he, fia J acoh, die o Oe1l. 20 nov. 1728 en na 3 
maart 1774 no~ hertrouwde met Felix-Laureyns Van 
Speijhroeck. 
Joannes De Jaeghere had vó1}r zijn Perste huwelijk een natuurlijk 
kind hij Anna-:'\Jaria Rys, dienstmeid, waarmee hij nooit trouwde. 
Hij hehr,onle tot de meest geziene hoPrenfamilies van Oedclem ... 
I zie nr VII.0.520 I. Talrijke l,ijzonderhedt•n over J uanncs De Jue
!!here, zijn lwide erhtg. en zijn drie kindcrPn, gewonnen hij An
JJ:l'linu Van Damme, die afkomstig was van Damme, zijn tl' vindPn 
in het RAB., Br. Vrije, Stvjl;. Jlle HeckR, nrs 5691, 6727 en 58 1-l. De 
laatste n·kf~ning is gepa!!seenl vóór Burgcnwestcr en Sl'hcpen!'n vun 
:\fiddelhurJ' in VlaanderPil dP 11 maart I 778, na het overlijden vun 
LconarduH Van Damme, vader van Anf.(dinu Pil f.(flwtvadt•r mater· 
n1~d van de drie wceHkind1·n·n. 

VIII.0.633. Rys Anna-Maria, 
0 Oed. 6 dee. J no ; fia Cltril'lial'll ; Olll-!cllllwd "i' Oed. 
6 okt. 17BJ, oni!CVI~er 50 jaar oud ; moeder van nr V 11. 
( ).520. 

VIII.0.6:34. V••rmeult•n Francit•s, 
" St.-.lor. CJ !Wpl. 17:~2 ; werkman ; 'I' fh•d. IJ maart 177:3, 
MIN·hl!! 10 jaar oud ; lu·l-!r. op koMll'll vau de AnueudiH ; 
hij x Oed. 24 juni 17{)1 met: 
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VIII.0.635. De Vlieghere Isabella-Ciara, 
0 Oed. 31 okt. 1734 ; t Oed. 3 juli 1791, be!!r. met een 
middelb. dienst ; spinster ; zij was te Oerl. hertrouwd 
de 2 aug. 1773 met Pi eter J anssens, landman, die haar 
overleefde. 

VIII.0.636. De Coessemaecker Jozef, 
0 Oed. 29 april 1740 ; t Oed. 2 jan. 1783 ; landb. te Oed., 
Ruweschuurstraat ; bij zijn dood liet hij vier minder· 
jarige kinderen na : « Barbara Theresia oudt outrent 14 
jaeren, Anna Marie ... 12 j., Bernardus ... 7 j. ende Thoria 
oudt outrent 4 jaeren ... » ( RAB., Br. Vrije, Stvg. lli, nr 
5909/1). Hij was x Maldegem 7 juli 1767 met : 

VIII.0.637. Van den Bossche Barbara, 
0 Maldegem 4 dec. 1744 ; t Oed. 27 okt. 1794, om 10 u. 
's avonds en de 28e 's morgens hegraven ; zij stierf wschl. 
aan een besmettelijke ziekte (overgrote sterfte te Oed. in 
okt. 1794) ; op 14 juli 1783 was zij te Oed. hertrouwd 
met Albert Dombrecht, landb. 

VIII.0.638. Hurtecamp Pieter, 
o Wingene 4 febr. 1737 ; t Oed. 29 germinal XI ; wever, 
was driemaal gehuwd : 1) Oer!. 16 mei 1763 met .loanna
Cornelia Delanghe ; 2) Oed. 18 juni 1781 met .I aanna
Maria Fransoo, werkvrouw, o Oed. 30 maart 1729 en er 
"f" 8 mei 1784, dochter van Augustus Fransoo en van Pa
schalia Sierens, eerst gehuwd te Oed. 11 sept. 1753 met 
Petrus De Blaere, die t Oed. 19 april 1777, 53 jaar oud ; 
3) Oed. 12 febr. 1787 met lsabella Ballegeer, spinster, 
0 Oed. 5 nov. 1741 en er t 19 maart 1819, dochter van 
Petrus Ballegeer en van Pt>tronella Yan Lieren ( = Yan 
Lierdel ; na 29 germinal XL hertrouwde Isahella Balle
geer eerst met Cornelis De 1\luynck, die ·r St.-Jor. 15 sept. 
1806 en daarna te St.-.lm·. 29 sepl. 1807 met Charles Lex, 
dagloner, 53 jaar oud, geilOren te Kness., fs Lieven bij 
.I a co ba Gi llis, weduwnaar van Carolina De Ba ets. 

VIII.0.()39. nt'langhe Joanna-Cornelia, 
u Oed. 20 maart 1739, werkster, eerste echtg. van nr 0.638 
hierboven ; ·1· Oed. 13 nov. 1780, 41 jaar oud ; fia Zacha
rias hij J oanna Sneyaert ; zij was slech Is 7 jaar oud toen 
haar moeder stierf, vier kleine kiuderen nalatend \HAB., 
Br. Vrije, Stvg. 1 Il, nr 5234). 

VIII.P .640. Clat•ys Franciscus, 
u Oer!. 25 okt. 1721 ; ·1· Oed. 4 vendt~miaire \, rentenier 
te Oed., Dorp ; hegr. met de hoogste dienst : hij x I) Oed. 
14 fehr. 1741 met Anna Landuyt, een boerendoehter van 
goede afkomst ; 2) Oed. lO fehr. 1756 met .loanna-Cor
nelia De Wispelaerc. 
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VIII.P.6-ll. Landuyt Anna, 
0 Oed. 27 mei 1720 : t Oed. 16 mei 1754, slechts 34 jaar 
oud : bel!r. met een hop;e dienst ; landbouwster, fia Gui
lielmi bij ::\laria Bonte. 

VIII.P.6-l2. Vereecke Martinus, 
0 Ocel. 26 aup;. 1720 : t Oed. 22 jan. 1784, ruim 63 jaar 
oud : werkman. fs Laureyns bij Catharina Matthijs ; hij 
x 1) Oed. lO mei 1746 met :1\Iaria Sneyaert ; 2 l Ocel. 21 
nov. 1758 met Anna-::\I aria (Del Glas, 0 Oed. 20 mei 1734, 
fia Huberti bij Godelieve De Ylie~here. 

VIII.P .6-13. Sneyaert Maria, 
0 Ocel. 8 dec. 1725 : t Oed. 11 sept. 1758, fia Lucas bij 
Anna-::\Iaria Olievier ; bel!:r. met off. 3 lessen, 33 jaar oud. 

VIII.P.6!-!. Bleyaert Karel, 
0 Beern. 23 jan. 1724 ; landwerkman ; t Oostkamp 4 fruc
tidor jaar YI 11798 l, 7.5 jaar, wed. in eerste huwelijk van 
Petronelia Yyncke ; 2 l x Oostkamp 3 nov. 1756 met : 

VIII.P.6-l5. De Soete Anna-Maria, 
0 Beern. 12 okt. 1731 ; t Oostkamp 17 mei 1796, ongeveer 
6.5 jaar oud, spinster, fia Pieter hij Cornelia Moerman. 

VIII.P.646. Van Coutere Joannes, 
0 St.-J or. 26 sept. 1722 ; t Beern. 19 prairial VI, 76 jaar 
oud, landman ; aan~-orifte gedaan door Carolus Blijaert, 
landh. te Beernem, 28 jaar, zoon van Karel en van Anna
::\Iaria De Soete I Bur~erst. Beern., An VI, f. 26-27) 
x Oecl. 6 okt. 1761 met 

VIII.P.647. Van den Kerckhove Carolina, 
0 Oer!. IJ nov. 1741 en over!. vóór 1796 ; boerendochter, 
fia Caroli hij Joanna-Theresia Claeys. 

VIII.Q.64R. Cop(wjans ,Judocus-Franciscus, 
o Bassevelde :~o juni 172:{ ; t UrRel 22 juli 17B7, 64 jaar 
oud, hegr. nwt off. (, lessen ; tillrmerman-wa~t·nmaker; 
hij x Urscl 29 mei 17.5:~ met : 

Vfii.Q.H-l9. Van HraPckt•l l{pgina-.Jacoba, 
0 lfrsd lH fphr. 1n1 ; t Urst·l 27 maart 180.5, weduwe, 
7·~ jaar oud, fia l'l'lri hij Vlaria J)p Smet. 

VIII.Q,(j5(). Van WontPrglwm ,Jmtmu•s-Haptist, 
" Aalh~r I 0 juli 17:W ; + KneHH. 2 maart I /!08, cin·a ()!)jaar 
oud : laudb. lP KrwHH., ll()(•kHtraal ; x Aaftpr· 11 sept. 17(17 
Jlll~l : 

VIII.Q.H51. MostaPrt Maria-üatharina, 
'' St.-.\lif'hi•·IH ( Bnq.!;l!l'l 12 aul!. J7rl7; t Klli~HR. 21 dee. 
1111 1), fia Kand hij Joa1111a Boone, W<'d., "JIÏII!il('r. 



VIII.Q.652. Lambrecht Pieter-Jacob, 
0 Aalter l3 okt. 1732 ; t Ruiselede 7 sept. 1795, landbou
wer; hij x 1) Ruiselede 7 mei 1757 met Joanna Van 
Parijs, die t Ruiselede 15 juni 1759 ; 2) Aalter 2 nov. 
1759 met Leonora-Norhertina-Rosa De J aegher ; 3) Rui
selede 5 okt. 1773 met Maria-Theresia Huys, die t Ruise
lede 25 sept. 1784, 48 jaar oud ; 4) Ruiselede 18 jan. 1785 
met Joanna-Catharina Schatteman, die t Ruiselede 12 
sept. 1789, 36 jaar oud. 

VIII.Q.653. De Jaegher Leonora-Norbertina
Rosa, 
0 Aalter 18 mei 1734 (tweelingkind), tweede echtg. van 
nr Q.652 hierhoven ; t Huiselede 14 juli 1773, in kraam
bed, 39 jaar oud. 

VIII.Q.654. Stevens Guilielmus, 
0 Deinze 17 aug. 1734 ; t Ruiselede 22 jan. 1780 ; landh. 
te Ruiselede, onder het Land van de \Voestijne ; bij zijn 
vroegtijdige dood werd er ten jare 1789 Stvg. opgemaakt, 
waarin wij lezen : « Guillielmus Stevens fs J oseph et 
joffr. Anna-Catherina de Bel, overleden binnen de pro
chic van Buysselede Lande van de \Voestijne ... te ver
clcelen tusschen zijne achtergelaeten weduwe ter eender 
en hunne 4 kinderen... (waaronder : Agnes, 14 jaar 
oud) » (RAG., Land v. d. Woest., Stvg., anno 1789). Gui
lielmus Stevens x Huiselede 26 juli 1763 met : 

VIII.Q.655. Geyssens Judoca-Catharina, 
0 Huiselede IS nov. 1735 ; t Huiselede (Veld), ll pndrial 
V, weduwe, circa 60 jaa1· oud ; zij woonde in hij haar 
schoonzoon en dochte1· Petrus Lambrecht-Stevens, «tap
pers», Zandvleugewijk. 

VIII.R.656. Ma<>nhout Petrus, 
0 St.-.lor. 14 jan. 1740 ; t St.-Jor. 1 april 1788, 48 jaar 
oud ; landman ; was hijna 29 jaar oud toen hij x Kness. 
29 okt. 1768 met : 

VIII.R.657. Strobbe Joanna-Catharina, 
° Kness. 24 nwa1·t 1742, fia Francies bij Suzanna Lasoen ; 
t St.-J or. 27 mei 1819, ei re a 78 jaar oud, spinster ; woon
de in hij haar zoon Franciscus, te St.-.1 or., huis nr 146 
(Bevolking v. St.-.lor., 1817). 

VIII.R.658. Wyckhuyse Pt-trus, 
0 Lotenhulle 5 okt. 1724 ; t Beent. 25 okt. 1793, 69 jaar 
oud, landbouwer, wijk Puipaart ; hij x Oed. 2h april 1758 
met : 

VIII.R.659. Huyghe Anna-Catharina, 
0 Oed. 8 juni 17:~4 ; t Beern. 13 mei 1784, landhouwster, 
50 jaar oud. 
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VIII.R.660. Claeys J oannes-Franciscus, 
identisch met nr Yll.K.504 ~ zie aldaar. 

Vlli.R.661. De Vriese Brigitta, 
zie nr YII.K.505 ~ ibid. 

VIII.R.662. Coppé Petrus, 
zie nr Yll.K.506 ; ibid. 

VIII.R.663. Van Hulle Columba-Paschalia, 
Zie nr YII.K.507 ; ibid. 

GENERATIE IX. 

IX.A.66-t. Van Reijserhove Frederik, 
0 1668 ; t Beern. 19 april 1728, 60 jaar oud ; chirurgijn 
te Beern. ; x Brugge (0. L. Vrouw) 26 dec. 1693 met : 

IX.A.665. De Gersem Maria-Anna, 
0 Brugge (St.-Jacobs) 5 nov. 1663, fia Joannes junior bij 
3Iaria Lauwers ; vroedvrouw te Beern. ; t Beern. 27 
maart 1724, circa 60 jaar oud ; Frederik Van Reijser
hove hertrouwde daarop te Beern. 3 mei 1727 met The
resia Jlartens, die eveneens t Beern. 4 dec. 1728, in twee
de huwelijk met Sebastianus De l\Iouw ; zie alle bijzon
derheden in Deel I, nr I. 
J oannes De Gersem junior, fs Jan, huwde met lVIaria 
Lauwers, uit Jloerkerke, in Je abdijkerk «Ten Eechou
te » de 27 april 1659. Maria Lauwers t Beern. 9 juli 1704, 
73 jaar oud en werd he~raven met een midJelb. dienst. 
Joannes De Gersem junior overleefde haar (Oude Bur
gerst. v. Beernem., f. 1035). 

IX.A.666. Blomme Joannes, 
o Zomer~em 25 febr. 16SI ; i" Becrn. JO april 1719, hegr. 
met middelh. dienst ; zoon van Georgius hij Paschasia 
Hys (die x Zomer~em 30 jan. 1677) ; hij x Bccrn. 21 
april 170.5 met : 

IX.A.667. D•· Sally Maria, 
" Becrn. 22 okt. J(,S2 ; ·r Beern. 2H mei 1721, he~r. mei 
middclh. dienst ; zij was hertrouwd te Bcern. 17 mei 1719 
met Andreas De Wolf. Maria De Sally was een doehter 
van .loannell IJe Sailly, baljuw van Beeru., en van l\laria 
Barretwde, dodttcr van de Beerrwmfolc koHler. 

IX.A.66X. G•·rnat•rt Martinus, 
"Zonwrgc~m 12 okt. JfJB7, fs Gerard hij .ludo<.~u Bo~acrl; 
landbouwer, I foehwl ; t Zonu·r~f~lll H dec. I 74B ; hij x 
Zomcr~em (J okt. I 7 I 1 nwt : 

IX.A.6HH. Ut• Vli•·~h•·r .Judoea, 
'' IWI, fia Andries; t Unwl 24 fpiJr. tn4, 4:i jaa•· oud; 
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landhouwster. Andries De Vlie~her was de oudste zoon 
van Zacharius, fs Zacharias, die t Oed. 8 nov. 1677, en 
van Elisabeth De Meere, fia Severijn, die t Oed. 23 nov. 
1677. Er bleven zeven kinderen in dit sterfhuis : Andries 
(rendant en voo~d, vader van J udoca), Zacharius ( voo!!:d ) , 
J armeken ~ehuwd met Pieter fs Steven Melis, en de vier 
minderjari!!:e ( Severijn, Jan, Elisaheth en Petronelia). 
« Alvooren geeft den rendant te kennen dat hij naer neirstieh on· 
dersouek niet anders en heeft hevonden dan dat zijne voorouders 
zijh p;heweest laeten van Audenlmrp;h van Gent binnen de prochic 
ende heerlkkhede van Somerghem, ronsequenteli1·k dat de goedijn
p;hen inde respeetive sterfhuysen bevonden die hier naer particu
liercliek wordpn p;ehroeht tusschen d'hoirs daerinne gerecht vol
p;hens de costume vanden voornoemde A1ulPnhurp;h van Gent moe
ten gedeelt worden ... ». Er was zeer veel bezit : «Gronden van 
erven ende busschen loopende den huuwelicke ghesuceedeert ... 
9 ghemeten husch op d'overledene verstorven ten sterfhuuse van 
Anna de Lanssusere, haere moeder, tl1aeren overlijden huusvr. van 
Andries vande Kerekhove ende daer te vooren weduwe van Severijn 
de Meere ... (enz.) ; (get.) Andries de Vliep;here, Zaeharias de Vlie
p;here, Pieter Melis.» (RAB., Br. Vrije, Stvg. III, nrs -!513 en -!519 
van 1678.) 

IX.A.670. Van Poucke Livinus, 
0 Oed. 23 juli 1702 ; t Üe1l. 2 juli 1761 ; be~r. met een 
middelb. dienst ; schepen te Oed. ; hij x Oed. 2 juni 
1725 met : 

IX.A.671. Gevaert Joanna, 
0 Üe1l. 21 jan. 1705 ; t 29 mei 1743 ; fia Jacobi hij Petro
nelia De Groote (wschl. uit Oostkamp, want : « patrinus: 
.Jacobus de Groote, ex Oostcamp »). Na de dood van 
Joanna Gevaert hertrouwde Livinus \'an Poucke te Oed. 
18 au~. 1743 met Hosa Maenhout, die hem overleefde. 
Bij zijn eerste vrouw had Livinus Van Poueke 13 kinde
ren en hij zijn tweede nol!: 10. Hij was landhouwer en 
woonde aan de Zuiddammestraat te Oed. Ook Yinden wij 
hem aldaar in de kerk in~esehreven als lid van het Broe· 
dersehap van Barmhartil!heid. Voor de eerste maal, in 
deze stam van de familie Van Poueke, worden er in zijn 
nalatenschap leenl!oedcren l!evonden 1 I{ AB., Br. Vrije, 
Stv~. LU, nr 5515). Deze l!oederen, feitelijk in paeht l!e
nomen zoals andere landerijen, versehi llen daarmede tlat 
zij huiten de pachtsom, ook enkele andere verpliehtinl!en 
te!!:enover de heer konden meehrt>nl!en. 
Zo waren er 14.0.7 hos en land te Beent., ook aan de 
Zuiddammestraat, l!dwuden va11 het Lee11hof Yan de 
Woestijne te Aalter. 
Het p;ros vun de erfenis van Livin11s Yun l'utl!'kt• ht'slnntl IIÎI t't'll 
hofstede llll't 10 l(emeten land I!• Oed., l(enuumd « !let Lummeken ~ : 
vcrder nog onlt'lhure undt'rt' JH'l'l'elen, waarvan de npsommin!! lt' 
lanp; zou zijn en waarvan er t•nkl'le namen dntl(l'n, zoab : llt•l Op· 
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tlral'htje, de ~atle Stukken, Splentenlam, Vlasput, Eel'kendijl'k, 
Cappt'stuk, Ravennest, Quaede Broekt', het Kleine Sl'herpestuk, de 
Klt'int'n t'n de GrootPil Zoetendriesdt, het Lijntje en de Appelhoom, 
zowd lt' Oed. als te Beern. onder versehillt•mle heerlijkheden. De 
ei~Pndommen (29.0.9) wpn)pn vPrkocht in openhare veilin~ ten 
jnrp 176-l, in totaal l3 kopen (HAB., Br. Vrije, Stv~. liJ, nr 55391. 
Livinus Van Poul'kP was Pen zoon van Pieter hij \Iaria Van den 
_"\hpefe, fia Jan. Pieter Van l'oucke wPrd " BePrn. 10 fphr. 1659 en 
t Oed. 29 maart 1711 ; hij stierf voorzeker vrij onvoorziens, want 
op 16 maart 1711, dus enkde dagen vóór zijn dood, koeht hij IIO!J' 

cl.0.12 land in «Den Hoo~en Akker» te Oed. Op 4 febr. 1700 was 
hij lP Oed. x met \Iaria Van den Aheele pn hij haar had hij vier 
kinderPn, waarvan er twee vroe~tijdig stierven. Bij zijn dood werd 
er door de voogden Stvg. opgemaakt en op 22 mei 1711 aan de 
sdtepenen nn de heerlijkheid De l\ieuwen in Beern. voorgelegd ; 
de eigenaardigheid hieraan verhonden was, dat door de schepenen 
van de heerlijkheid van Praet en Oedelem vóór de Raad van Vlaan
deren proces aanhangig werd gemaakt tPgen genoemde schepenPil 
van De ~ieuwen, ten einde te weten wie er lwt rel'ht zou hebhen de 
rekeningen af te horen. Het vonnis wees uit, dat dit rel'ht aan Praet 
toekwam en aldus geschiedde. Er was te verdelen : 4.0.12 in de 
«Hooge Akker~ (zie hoger), 200 roeden hos te Oed., nog 1.0.90 
land te Oed., 2.1.89 land onder de heerlijkheid van Oostkamp te 
BePrn. en 2.1.59 land onder De Nieuwen te Beern. Verder wees de 
rekening een batig slot van 9.7.6 ponden gr. !RAB., Vrije, Stv!J;. 111, 
nr 5077 ; Prae! en Oed. nr 378/108). Op 16 juni 1711 ht>rtrouwde 
rle wed. \!aria Van den Abeele te Oed., nwt Frans Maeyaert, poor
tPr van Brugge ; zij t Brugge 19 april 1725 en de Stv!J;. werd aan 
de schppenen van de stad voorgelegd de 31 dec. 1726. 
Jfaria Van den Abeele was 0 Oed. 3 sept. 1676, fia Jan. 
PietPr Van Poul'ke, o Beern. 10 fehr. 1659, was een zoon van Liet·en 
junior, fs Ut·inus, en van l\Iaria Gailliaert ; Lieven junior werd geh. 
te BPern. rond 1630 (reg. dopPil 1629-1650 onthrel'kt aldaar l ; hij 
x twN·maal : 1 J Beern. 20 jan. 1658 met Maria Gailliaert, fia 
Adriaan f,jj \I aria Co1·kuyt ( Praet en Oed., nr 393/1811, RAB.J, die 
t BN•rn. vóór 1680 !Stvg., HAB., Vrije, 111 nr 4351 - (;hPilliaert 
"aaiken) ; 2) Zomergf'm 27 sept. 1680 met Suzanna De KeysPr 
!l'raet en Oed., nr 39V1988, RAB.l, die" Zomergcm 25 rnaart 1610, 
fia l'ietPr hij 'Iaria De \1eycr, en t 0<•!1. 15 sept. 1692, wed. in 
cerstf' huwPiijk van Jan Vl'rsluys. In 166:! was LicvPn Van Poueke 
ontvan:,!f'r van dP Armendi8 te Bt•f•rn. ToPn hij stierf waren er geen 
minderjari:,!e kinderPn meer !t Oed. 1702), zodat er geen Stv:,!. 
diende gPmaakt, maar wel dPden zijn kindPrPn op 2 en 3 jan. 170:! 
een vPrkaveling ondN Plkaar, om de nalall'nsrhap te venlPicn. Doelt 
vPel vrot•jl;er, in 1681, na dP dood van hun rnoed1·r, WPr«l er wel t•Pn 
Stvg. gemaakt en hierdoor zijn die jl;fll•dpn•n, wPikP van dt• zijde 
d1·r (;ailliaert's stammPn, uil de nalatPnst·hap op 10 deP. 166:! vun 
Adriaan ( ;aillia1•rt !'n \1aria C(l(·kuyt, ons h.-kt•rul : lP BPern., ond!'t' 
dP fwPrlijklll'id van Oo~tkanrp, 2.1.WJ land ; ondPr dP lu·Prlijk
fu·id van d1• Wai•H·lwn 2.0.10 ( Jl!'llaamd lrf'l llrouwPriPsllrk) 
!'11 V1~rd1•r nog 0.1.1 fund ; lt• Ot•d. O.l.f) hos. I )aurpnfwvt•n 
had LiPvt•n Van l'nw·ke junior, tijdPnH zijn huwPiijk nwt \lariu 
(;ailliaf'l't, no!( aan~t:t·kodrt: van Jat·of, f)p :\luyllt•r O.O.SO lund, J!e· 
;.w!(d warrntwHhnf, mul1•r d1• hPI'flijklu·id vun dt• \\ ulsrht•n ; vuu 
Adriaun (;ailliuNt, zijn H!'hotHtllnwdf•r, O.O.% larul ondt•r d!' \\'ui
H!"II!'n ; vun Adriat·n B••J(hin t'l'll hnfs!fodt· 1111'1 :i Jl!'llf!'lt•n lund lt· 
01•tl., in Zuiddurnnw ; vun JnKirw llayHurk 0.1.66 lwK in d!' Sehit
tt·rmtraut lP Ot·d.; vun Juf·o), VPrlu•llt• 2.0.1~0 land I•· !lP!'I'Il., ondt•r 
d1• lwt•rlijklwid vun OoKtkurnp. llt·t huiH~t:f•)\ifl waH duH mild hl'jt•· 
Jll"rlll door d1~ fortuin; lu1V!'II dit ullt•H Wt"l'fl o·r lwvnndt•n, dat t"r 
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nog een som van 9I6 ponden in gereed geld beschikbaar was, een 
zeer aanzienlijk hedrag voor die tijd. Tengevolge van de kinder
rijke gezinnen, die elkander opgevolgd hebben, is er versnippering 
van grondeigendom en verdeling van gehl !(ekomen, in zulke mate, 
dat drie of vier generaties na Lieven er familieleden waren, die 
werkelijk arm moeten genoemd worden ... (RAH., Houtschen nr 5, 
f. I en U ; Praet en Oed., nr 394/1988 ; Br. Vrije, Stvg., IJl, nr 
5087 ; Seigneuries diverses · St.·J oris·ten-Distel, nr 68, f. 44 verso.) 
Livinus Van Poucke, vader van Lieven junior, is wsehl. geboren 
omstreeks I60-1-05, vermits hij ten jare I629 opgegeven wordt als 
meerderjarig en dat zulks toen maar geschiedde op 24- of 25-jarige 
leeftijd (RAB., Praet en Oed., nr 425/18) ; er is niet veel over hem 
hekenJ. Hij had minstens twee zonen : Joos en Lieven junior. Bij 
de in voogdijstelling van de kinderen van zijn broer Adriaan in 16-lï, 
I655 en 1660 (ibid., nr 427, f. I2, 64 en 98) fungeerde hij als voogd 
rn tt>kende Je stukken met een merk in de vorm van een vork, wat 
bewijst dat hij niet geleerd was en wat vcrder toelaat hem te idcn· 
tifieeren en te onderscheiden van zijn zoon Lieven, die wél zijn 
naam kon schrijven. Aldus kan men vaststellen dat hij op 22 maart 
1668 (ibid., 392/1645) van Arnold Pluvier een stuk land kocht, een 
gemet en 73 roeden groot, te Oed. in de Zuiddammestraat t>n l!e· 
naamd « Spienterdam ». Dit pt>rceel laat zich verschillt>nde gcnt>ra
ties ver in de familie Van Poucke nasporen. 
Livinus Van Poueke was een zoon van Liet·en senior en van Elisa
beth Ghijselinck ; Lieven senior, o in 1576, t Oed. I april 1629 (in 
het kerkregister staat er « I630 », maar dat moet een ver!(issing zijn, 
daar het wezenboek, goed in dagorde gehouden, wel I629 opgeeft) ; 
Elisabeth Ghijselinck werd o in 1581 en t Oed. 3 jan. I6-ll ; zij 
schonk haar man zeven kinderen. Is deze Lieven senior de oudste 
hekende van deze tak Van Poucke, zo zijn ook alle eigendommen 
en erfgoederen van lwm afkomstig, door de mt>nigvuldige aankopt>n 
die hij gedaan ht>eft. Aldus leert het de Stvg. op 14 juli 1629 t<>n 
sterfhuize voorgelegd (RAB., Vrije, Ill nr 43J5). Daarin wordt>n 
vermeld : een hofstede, gans bebouwd zoals het hchoort, mt>t 17 
!(emcten land, liggende in Zuiddamme (te Oed.) onder de lwerlijk
heden van Praet in Oed., Nieuwen t>n \\'alsehen in Bcern., en afgc
koeht van Willem Van Hent<>rghem de 19 mei 1628 ; verder de 
helft van een gemet land in « Dt>n Hool(hen Arkere », l(ekoeht van 
Jacoh Vanden Poele de ll aug. 1626 ; de helft van 5 gcmeten I lijn 
land en hos, gekocht van Gerard Boute de 26 rm•i I626 ; een hof· 
stelle m!'t 3 gcmeten land, ook te Zuiddammc, gekocht van de wed. 
Jan De l\Teyere ; de helft van I lijn land in « Dl'n Hooghen Aekt'· 
re», ·geko!'ht van l'ictcr De Joeghere de 16 maart 1625 ; duurnaast 
de lwl ft van een half gemet land te Zuiddammc, van dt' kindert'n 
van Panwel Van Lat'ckt', 1lc 23 okt. 1628 ; einddijk de helft van 
twee lijnen 36 roedt>n land, in de Zwijnsnl'kt're, gekocht van Lucas 
Mnesman. 
Verder was er in dit sterfhuis ook de som van 37 ponden I3 schel!. 
en 3 gr. in klinkende munt voorhanden. Hoewel dt•ze som niet over
dreven groot is, hlijkt nol'htuns uit dt> op~omminf( van de got'derl'n, 
dat Lieven Van l'om·kc senior het lot een welstdlende hoer l(t'· 
bracht heeft. Zijn weduwe, Elisuheth (;hijselinek, het>ft - voor 
zover ons dan nog hekt>nd - later arHien• stukken lanll hijf(t>koeht, 
o.a. de 7 nov. I637 (HAB., l'rael en Oed., nr 388/553) van de kin· 
d!'ren Hendrik Errehout, t'en stuk land van 5 lijnl'n groot, f(elt'gen 
in « Den Hoof(lten Arkere » en f(emumHl « J)t'n Vlasput ». Ook dit 
stuk kan f(emukkelijk in diverse harHien opet'nvolf(l'tHI nngt>j!lllln 
worden. 
Noeh Elisnheth Ghijselinrk, nol'h huur zoon Lit>Vl'n, kontien sl·hrij
vcn ; de unnf(elrunltle stukken zijn met e1•n nwrk f(etekt>rHI, hetf(t'l'n 

158 



hewijst dat dezl' liedC'n van p:o<'d<' stand niet eens p:elctterd waren. 
\len map: echter niet verp:eten, dat men even na 1600 uit de geuzen
heroerten kwam en dat er toen op de huiten nog geen scholen 
waren. 
( l'laar notities van t L. l\L van \\ ervcke, Rijksarchivaris.) 

IX.A.672. Briche Joannes-Baptist, 
0 circa 168.5, t l\Ioorsele 8 maart 1769 ; werkman, fs Hy
ronimus senior : hij x Ledegem 13 mei 1722 met : 

IX.A.673. RPmaut Petronella, 
fia Albertus, o 168.5 ; t Ledegem 30 nov. 1762, 77 jaar 
oud, begr. met middelb. dienst. 
Hyronimus Briche senior (hij had ook een zoon Hyroni
mus, broer van nr A.672 l t Ledegem 26 sept. 1736 ; hij 
was 0 omstreeks 1660 en huwde voor de tweede maal te 
Dadizele, de 17 april 1717 met Barhara-Theresia Ghes
quiere. 

IX.A.674. Tack Leopoldus, 
0 Wakken 10 aug. 1688 ; t Wakken 6 nov. 1732, circa 
45 jaar oud ; hij x 1) Harelbeke 12 april 1711 met Bar
hara-Theresia Sta es, die zeer jong stierf ; 2) Oeselgem 
31 maart 1722 met ] oanna Libbrecht, die o Oeselgem 12 
febr. 1702 en eveneens overleed vóór 1732. Leopolrlus 
Tack was een zoon van .J oannes, 0 \Vakken 23 april 16.54, 
t ""akken 14 okt. 1718, werkman, 64 jaar ourl; .Joannes 
Tack was gehuwd met Elisabeth Verschelde, 0 1660 en 
t ""akken 13 juli 1732, weduwe, 72 jaar oud. ]oannes 
Tack was een zoon van .Joannes senior, afkomstig van 
Deinze, 0 1631 en i- Wakken 2 juli 1701, 70 jaar oud, 
werkman. Joannes senior x Wakken 6 juli 16.53 met Maria 
Van Henterghem, die 0 1630 en t Wakken 22 dec. 1712, 
82 jaar oud. 

IX.A.675. Staes Barbara-Tht>resia, 
0 Harelbeke ll aug. 1691, eerste vrouw van nr A.674, 
was een dochtPr van Francies Pn van Francisca Aernout 
zij t Wakken 30 sept. 1720, slechtR 29 jaar oud. 

IX.A.676. VPrmandPre Martinus, st>nior, 
0 1666 ergens in het HoeRelaarse ; t BeverPn ( Hoesela re) 
4 juli I n4, 68 jaar oud, hegr. met middelh. dienst ; land
man ; hij x Beven•n I Hoesdure l 17 nov. H>9B met : 

IX.A.677. Van Ha••sebr<u•ek Maria, 
o Beven~n 1 HoeR. 1 :~1 jan. 1(,77 ; "f Bf~verf'n I Hof'R.) 2~ 
maart 17~1, wed. 71 jaar oud; fia .looR hij Mada Ni
caesen"' (ook : ( :a~o~f'nfo\ 1. 

IX.A.67R. Cat>lbf'rt ,Judoeus, 
0 I óH~, in lwt HoeRPiaarfolf• ; t Hor•folp)arf' I API>I. 1729, 4,1. 
jaar oud, wNkman ; l1ij x Hoi'HPlarr> IS jan. 1707 mr>t : 
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IX.A.679. Van der Mersch Valeriana, 
(ook : Vermesch ), fia Francies; plaats van ~ehoorte en 
overlijden onbekend ; woonde te Roeselare, minstens van 
1707 tot 1720, alwaar ~edurende deze periode zes kinde
ren van haar {!:ehoren wenlen : Francies Caelhert, .Jozef, 
Maria-] acoha, Benedictus, Maria-Barhara en Theodoor 
(SA. Roeselare, Doopre~isters v. St.-Michiels). 

IX.B.680. Van Hulle Joannes, 
0 Beern. 14 okt. 1680 ; -j- Oed. 27 okt. 1727 ; landhouwer 
te Beern., Kasteelhoek, later te Oecl. ; zoon van .Jan Van 
Huy11e en van Maria Maenhout fia Philippus (die onder
trouw deden te Beern. de 13 april 1679) ; hij x Oecl. 23 
nov. 170.5 met : 

IX.B.681. Circu ( Sercuy) Paschasia, 
0 Oed. 10 april 1680 en t Oed. I juni 1730, weduwe ; fia 
Paschasius hij Willemijne ( Gui11ielma) Ceuckelinck. 

IX.B.682. Rodts Joannes, 
0 Oostkamp 2.5 dec. 1690 ; t Oecl. 3 maart 1731 ; land
houwer, fs Joos hij Ma~dalena Van den Broucke (die x 
Oostkamp 6 sept. 1687) ; J oannes Roelts x Oe cl. 29 april 
1721 met: 

IX.B.683. Tanghe Josepha (Josijntjen), 
o Oecl. 30 mei 1699 ; t Oed. 17 nov. 1755 : fia Jan bij 
.loanna Van Hulle (die x Oecl. .5 okt. 1687) : er werd 
Stvg. op~emaakt : 
« ... naer de doodt van Josijntjen fia Jan Tanl!he hij Joanne Van 
Hulle, overleden huysvrauwe van l~natius Hallemet•seh, te vooren 
weduwe van Lieven de Spie~helaere fs Lieven, ende tlaer te voon•n 
weduwe van Guil. Crmnheel'ke, ende daer nol'l1 te vooren VIII! 

Jommes Rodts, overleden hiruwn dese )lrt)('hie van Oedelem op 
den ... 1755 wiens Ziele den almol!hendt>n (;otlt ~henadi~h zij, wl'l
l'ken staet lweft ghedaen maerkt>n I'IHie stcllt>n int ~hesl'hriftt> Pit>
ter Rodts soone vandt>n voorn. Joannl's hij dt>sl' ovt>rledene, dt•n 
st>lvt>n mits desen ovt>r~lwvende ende presentt•rt>rull' t'erst apn sijn 
st>lven als oudtstt>n soone, voorts aen Huhrerht Hodts, voorts aen 
Franrois van Hulle in huywelijt•kt> hehht>JHic Jusijnl' Hotlts, voorts 
at>n Pieter de Crucmere ~ht>truuwt met l\1uriu Hotlts sijntlt' allt• 
vierc kijndercn vandt> ovt>rledenc tlutt'l'l'n Cl'rsten huywelirkt> ~he
wonnen hij den voorn. Jounnes Hotlts, voorts IH'n Jmtntw Crom
heerkl' jon~he dochter nt>mner hnt•r splfs hij rollliWh'nh• oud!' van 
jnl'rcn, voorts nen Mutthijs Cromhl'l'l'ke Pnde den n•ndnnt ltl'n sijn 
sclven als hcedt> ~heswoorc•n voo~lulen pater end!' mult'rneel van 
Jounnes, IsniH'IIe, l'IHie l'il'tl'r, dl' dri,k no~ mindPrjnPri~hl' kijndt•
ren vundc ovt>rledenc thnen•n twl'l'dt•n huywPiijl'ke ~lwwonnt'n hij 
Guil. Cromhcerke, hij dien represcntl'rl'ndl' ulsuo dl' ~hl'ht>Pie 
snr<"cssil' van dl' ovl'rledcrw in ndll shw<"ken, ~hl'nwrTk I dt>se over
ledenc tllllt'ren dt>rden ende vieniPn huywdirke !):hcent' kijndt•n•n 
hij de sclve huert' lt>sle mans en het•ft ~lwprm'l't'ert ... :P ( IL\B., Br. 
V rijc, Stv~. I 11, nr 5:!5·0 . 
.losepha Tan~he x 2) Oetl. 9 ma<ll"l 173-1. nwl (;uillielmus 
CromhePckc, weduwn. van Franeisea Tanghe : hij 'f ( )etl. 
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20 mei 17-H, 50 jaar oud : x 3) Oed. 5 sept. 1741 met 
Li,·inus De Spie~elaere fs Lieven, landb. te Oed., t vóór 
okt. 17-!7: x -!l Oed. 31 okt. 1747 met l~natius Alle
meersch. die na haar dood no~ hertrouwde te Oed. 7 juni 
1756 met Petronilla \'ra l~raeve (werk vrouw, t Üefl. 30 
sept. 1781, S1 jaar oud l : l~natins Allemeersch, ~ehoortip; 
van Huiselede, weduwn., 65 jaar oud, x no~ te Oed. 7 jan. 
1783 met Hos:t Yan Renterp;hem, wt>d., 28 jaar oud en 
~eboorti~ ,·an Oed. 1 Oude B:1rp;erst. v. Oed., f. 293S, 2949, 
3107, enz. l. 

IX.B.68-l. Busschaert Laurentius, 
° Kness. 8 au~. 1688 : t Kness. 8 dec. 1744 : landbouwer, 
fs Adriaan bij Jacoba Smessaert : hij x Kness. 9 april 
1714 met : 

IX.B.685. Van den Kerckhove Livina-Maria, 
° Kness. 29 jan. 1686: t Kness. 19 jan. 17.51, wed. : fia 
Jan bij Catharina De :Heester. 

IX.B.686. De Loof Joannes, 
0 omstreeks 1685, fs Thomas : t Ursel 5 april 1769, 84 
jaar oud : landbouwer : hij x 1) met An~elina Maenhout 
(eerste kind te Aalter in 1713) : 2 l Aalter 6 mei 1724 
met Francisca Haute fia Pieter, die t Aalter 3 okt. 1725 : 
3 l Aalter 14 dec. 172.5 met Petronilla Plasschaert (wed. 
van Jan Pi eters, die + Aalter S maart 1724 l : rleze derrie 
echt~. t Ursel 25 april 1750. 
< 172!. • Jan de Loof fs Thomaes, de hauder ; Anl!eline Maenhout 
fia Pieters doodt ; kinderen : l'ieter Jaeohus, Joanna Rosa ende 
DorothPa, staet rf>j!. 3 f. 29 verso» ; « 1726 .• Jan dP Loof voor
noemt, haudPr ; Fran1;oise BautP, fia l'ieter, dool ; kirHit : Franeis
eus-Judoeus, staet n" t68 » I RAG., Land v. d. Woest., nr 215, Indi
ces Stvj!.). 

IX.R.6X7. Ma.·nhout Angt>lina, 
" Aalter S jan. 1687 : t AaltPr I:{ april 1724, b!'~r. off. 
(, lect. : zij was een dochtPr van Petrus MaPnhandt (0 

Kness. I 7 sept. 1661 en -;- véJbr :H juli I 742 l Pil van Pc
tronella Heye (ook: Ee, Hye, Hee, Van EPl, die"!- Aal
ter I 6 m1art I 729, he~r. off. fJ IPr:t. 
« 1729. • HyP l'if>IPrneiiP dool : huwh·r PiPter MuPnhaut met 5 
kinden·n, all•· 5 doeht1•rM ; sil'l n" ·t99 » ; « l'ielf•r Maenhuut voor
rrur·mt, orwk domh, l'lldt• Ju11 dP Bal' IK, j!elru uwt mt•l lsuhPJie Muen
huul, 'H ovPrll'drrwiiH dodrlt·r e11d1• ulsrw lwir l'nde n·ndu111 l!·n 
Kr·lfdl'll HtPrrlruyM•, J!l't•ft uvr·r weiiPlijr·kp rr•kr•llijlllo(lre lo1·u !lluedt, 
dt·ll :ll Julij 1712. Hush•lldt• hij 11" 11JIJ vuurrrrwrnt:. !HAl;., Lund 
v.d. \Vur•Kt., 11r 21:>, lrrdir·r•s Stvlo(.), 
<~: 1729. • l'it·l•·r \far·nuudt fs l'lrilips, wt·duwiiUI'r vu11 l'i1•1errwlle 
Ilyt• fiu JanK, shwt lruflllt·dt• rli•· lrij pur·lrt uf 111'11 JnMPplr d1• \luydt 
f11 Jun, Jtf'lruuwl lllf'l EliKulwtlr \lal'lllauudt, '11 l'lllllJIUrUIIIH dudrter:. 
I HAl;,, Land v.d. Wrwsl., \Vr·ll. l'aKM., uud 11r I OH!. 
l'l'lruK \lar•nlruudt wu11 f'l'll zuo11 van l'lrilips (" 1627 Pil t KnPHM. 
17 llf>V. I()IJ(J, r,:! jaar uud) "" va11 I :lrriHtnplwru Vun d,. V Pin· (0 16:!2 ; 
x KrwHM, drr·u I fiS() ; t Krrt'MM. 17 fr·l>r. lf>71l, lf1 juur uud I. 
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« Staet ende inventaris ten sterfhuijse van Jan Manaut, t Kness. 
166:~, over11:hegeven door Maykcn Clays, fia Jans, weduwe ende 
hauderigghe ghchleven ten stcrfhuijse van Jan Maenaut, haeren over
leden man, aen Philippus ende Jan Manaut ende de weesen van 
Geeraert Maenaut, mitsgaedcrs Pieter Manaut, oud 21 jaer ende 
Jacques, 18 jaer, heede norh weesen sijnde ... » - « Afrekenijnghe 
ten sterfhuijsc van Jan Maenhout, t Knesselaere, l(emackt tussrhen 
Macykcn Claeys, sijn arhtcrgdaeten vidua, ter eender zijde, ende 
Philips, Jan, l'ieter ende Jaeques Macnhout, mitsgaeders Jan Duel
man, in houwelijrk hebbende gehad Janneken Maenhout, oork de 
weesen van Geert Maenhaut, alle hoors ende kinderen vanden 
voorsn. over!. Jan Maenhaut ... 10 jan. 166.~ » ; . « ... die overgeeft 
Philippus Maenhaut fs Jans, als ontfangere geweest hebbende van 
de wettclicke vcnditic ten sterfhuyse van Jan 1\faenhaut, d'aude, 
sijne vadere, op den 17 Juni 1663 »; - « 1663.- Staetende inventaris 
van haeten ende eoomcr die overgeeft aen Baljuw ende Sehepenen 
van Knesselacrc Jan Daelman, houder gebleven ten sterfhuuse van 
sijne overlcdene huysvrauwe Jannekcn l\lanout ... » (RAG,. Land 
v.d. Woest., Stvg., oud nr 197). 

Jan Maenhout t Kness. 26 april 1663, 67 jaar oud ; hij was dus 
o omstreeks 1596 (Oude Burgerst., Kness.). 

IX.B.688. Van Veirdeghem Martinus, senior, 
0 Ursel 3 juni I668 ; t Ursel I okt. I712, bel!r. met off. 
6 lessen ; landb., fs Paulus bij Catharina De Wespelaere. 
Paulus Van Veinlc(!hcm, landman, t Ursel I mei I677, 
slechts 46 jaar oud ; hij werd .lus 0 circa I631 ; fs El!idius 
(soms ook: .Judocus) ; hij x Ursel 17 au!!. 16.')9 met Ca
tharina De Wespelaere, die t Ursel S febr. I698, 76 jaar 
oud (0 omstrePks I622) ; zij was een landbouwersdochter 
van goede familie ; na de dood van Paulus Van Veirde
l!hem was zij nol! hertrouwd met Philips Hyckaert uit 
Aalter, <lie vóór haar overleed ; dit tweede huwelijk werd 
voltrokken te Ursel de 3 mei 1679. 

IX.B.689. DP BrabandPrt- Gf'rarda, 
0 Ursel 10 okt. 1670, Pcht(!. van Martinus Van Yeird<'
~hem senior (zie nr B.688 ), x Ursel 5 fehr. 1696, t Ursel 
15 apri I 1749, he(!r. met off. 6 lessen, 79 jaar oud ; zij 
was een posthuum kind van Petrus junior !'n van Anna 
Verheye. 
De Brahandere Petrus junior, l's Petri, x Ursel 2:~ sept. 
16.'17 met Anna Verheye fia .ludoci, en ·r Ursel 14 juni 
1670, te S u. namidda~ ; Anna Verheye, wcduwP, t Ur
sel 22 dec. 1678, 46 jaar oud ( tlus 0 circa 1632). 

IX.B.690. Van Rt•ntt•rJ?;IH'm Dionysius, 
~Pbor<'n te Dron~Pn circa HJ70, ·!· HuisPiede 18 april 171.'1, 
4.') jaar oud, Wf'rkman ; hij x Huiscictie 12 april 1707 
met: 

IX.B.691. Van PraPt Pt•tronilla, 
~ehoorti(! van Huiscledc, wNkvrouw ; datum van ° t'n "f 
ons niet hckPtHI ((reen tafels te Huiscled<' ). 
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IX.B.692. \Vill<' Joann<'s, 
o Zomer~em :~0 sept. 1684, fs :\Iaertt>n, landman ; hij x 
Zomer~t>m 15 a u g. l 707 mPt : 

IX.B.693. Wille Martina, 
0 ZomPr!!em 15 maart 1686, fia Lieven. 
:\Iartinus Wille was x Zomergem 5 april 1680 met Livina 
Yromhaut. die vóór hem overleed, tp Zomer!!em de 22 
j:m. 1691. 

Livinus \';-ille was x met Anna Fiers, die t Zomer!!em 20 
fpbr. 1703 ; Lieven zdf t als weduwn. te Zomer!!em, de 
27 april1718. 

IX.B.69-l. Batselé Joannes, 
° Kness. 26 aug. 1694 : t Kness. 18 mei 1743 ; landman, 
fs Petrus hij Georpa De Beer ; hij x Kness. 14 febr. 
1719 met: 

IX.B.695. De Cramf're Judoca, 
° Kness. 9 au:r. 1699, fia Lieven bi.i Cathelijne De Cuy
pere : zij + Kness. 31 dec. 1721, in haar 23e levensjaar 
( l!evol!!en van kraambed I. 

IX.C.696. Verhf'irf' Judocu~ 
o 1660, -;- Kness. 1 jan. 1720, 60 jaar uwl ; landh. te Kness., 
Hoekstraat : hij x Kness. 1.5 nov. 1689 met : 

IX.C.697. Van de Vef'r<' Joanna, 
° Kness. 3 dec. 16ó2, fia Petri hij Petronilla Haesebroeck ; 
zij t Kness. 17 okt. 1727. 

IX.C.698. Van Loock<'rijf' Petrus, 
o Kness. B maart ló44; x Kness. vóór lóH:3 lre!!Ïster 
ontbreekt 1 met Maria De Beer: f's Gcorl!ius hij .loanna 
Van Ackere : landbouwer, i- Kness. 3 dec. 1721. 

IX.C.69H. DP BN·r M~ria, 
" Kness . .5 april Ió52, echt~!. van nr C.ó9H hiervoor : t 
Kness. 21 jan. 171.) ; zij was een dochter van Laur<'ntius 
J)p Heir I die o J(,}O en t KnesR. 4 fehr. ló70, 60 jaar 
oud I en van Sara Lanhwhoot. 

IX.C.700. Van ll••ck<' Martinus, 
" Zonwrgem 12 maart {(,45 ; t Vinkt 16 nov. 16H9, «se
pultufo! in (•cclt>Mia », lwgr. nwt df' hoogHt(• dienst : land
houw~>r; hij x Vinkt 2 jan. l(,(,g nJPI : 

IX.C.701. Raudon(•k ,Joanna, 
0 J(,tJ(,, ·1· \ïnkt 2:l okt. 170(,: wPduwe. Haar echt!!., 1\lar
tinuM Van I fpckf', Wafo! f'f'll zoon van .Joofo! hij Maria De 
Hyckf•, di(• x Zonwrg(•IJI 7 f(•hr. I (,.tI ; .ludoc·uA Van 
lff•ck(•, wPduwu., ·i· ZoHwrgPm (, df'e. J(,B/1 ('IJ !\laria f><' 
Hyckc• W:Jfo! f'f t 211 maarl Jf171l. 
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IX.C. 702. Martens Arnoldus, 
0 Vinkt 1644 (reg. ontbreekt~ ; t Vinkt 9 1lec. 1690, 46 
jaar oud ; fs Petri (die t Vinkt 31 mei 1679, on~eveer 
80 jaar oud ; landb., 0 circa 15991 ; Arnoldus Martens 
x Vinkt 24 april 1672 met : 

IX.C.703. Verstraete Joanna, 
0 Hansbeke 23 sept. 1650 ; t Aalter 6 nov. 1697, wed. Zij 
was een dochter van Simon Verstraeten ( t Vinkt 20 jan. 
1670, «getrouwde man») en van Josina Van den Heyste. 

IX.C. 704. De Reu Petrus, 
° Kness. 6 april 1662, fs Geranli bij Elisabeth Verwee ; 
t Kness. 12 dec. 1727 ; landbouwer ; hij x Zomergem 22 
nov. 1704 met : 

IX.C.705. Van Wynsberghe Anna, 
0 Zomergem 5 juli 1674 ; t Kness. 5 jan. 1727, 53 jaar 
oud; werkster, fia Jacobi bij .loanna Desmedt. 

IX.C.706. De Vrient Christianus, 
0 Varsenare I sept. 1641 ; t Kness. 24 april 1748, «circa 
90 jaar oud » ; hij was ree1ls weduwn., toen hij x Kness. 
12 sept. 1700 met : 

IX.C.707. De Prest Maria, 
o Kness. 17 aug. 1666 ; landbouwster ; t Kness. 26 dec. 
1719, in haar 54e jaar. 

De Vrient Christiaan, haar echtg., was een zoon van .lacob 
bij Christina Lampsens. Maria De Prest was een dochter 
van Pieter (0 1629 en t Kness. 29 maart 1700, 71 jaar 
oud~. vóór 1666 gehuwd met .loanna De Yreese (reg. ont
breekt~. 

IX.C.708. Fransoo Pt>trus, st>nior, 
0 Oed. 16 juni 1656 ; t Oed. 25 jan. 1720 : hij x Ot'll. 
2 febr. 1694 met : 

IX.C. 709. Tang he Maria, 
0 Oed. 16 jan. 1()73, landbouwster, t Oed. 21 juli 1730 ; 
zie Stvg., HAB., V 1·ije 111, nr 5242. Na jan. 1720 her
trouwde zij nog met Petrus Fransois, junior, die haar 
overleefde. Zij was dus tegelijk weduwe en echtgenote 
van een « Petrus Fransoo ». 
Petrus Fransoo senior was een zoon van Augustyn bij 
.J oanna Poiro. 
«Stuc! t>ndc invt'nlaris in hat>ll'n I'IHII' romml'rl'n vun a liP dt> p:ot'· 
deren IH'vonden ten stt>rfhuyse van Aup:mtyu Fnuwlwis nn'rlt>dt'n 
hinnen dcsc proehit> t'IHIP hel'rl. ( Ocdt•lt>m 1'11 I' rat'!) op dt'll 26-2-
1675, wiens Ziele Codt p:ht>nncdip:h zij, welekt>n staPt lwdt P:t>dat>n 
rnat>ekcn I'IHie hij p:cst•hriftt' stellt'n \\ï llemijnl' ( :nnssl'ns filia l'it·
tcrs de jonp:hc, hesittip:hc hlefvt•n t'zijnl'n stt>rfhnyse dt>n st•ln'n 
midts tiesen presenterende al'n Martyn Fnuwlwis endt' l'assdtier 
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Ct•n·u fs Jan, wetteL !!:beswooren vooebden van Dorotbea t'onhe
jaerde kimit vanden overledenen gewonnen hij de hezittighe mits· 
!!:aeders aenden voorn . .'\lartyn Franebois vooebt van Pieter, Jaspar, 
Lauweryns ende Francoise de vier onbejaerde kinderen vanden 
overledenen gbewonnen bij Janneken Porro zijne eerste hnysvrau
we, in vijf staeeken zijne sm-cessie representerende voor Burghe
meestere ende Sdlept•nen... (get. :) mercq van Willemijne Goos
sens, nwrcq van .'\lartyn Francois, mercq van Passchier Cercu ; 
Lamhrecht vande Kerckhove, Zacharius Stevens». (Stvg., RAB., 
Yrije 111. Praet, nr -H79.) 
Aug:ustyn Fransoo werd geboren vóór 1630 en t Oed. 26 febr. 1675 ; 
hegr. met off. 3 lessen. Hij huwde Oed. 13 juni 1655 met Joanna 
Poiro, die o Oed. 1-l maart 1632 en t Oed. 15 okt. 1670 ; daarna 
hertrouwde hij nog met Willemijne Goossens, fia Pieter junior. 
Ook na het overlijden van de eerste echtgenote werd er Stvg. ge
presenteerd de 20 nov. 1672, door « ... Augustijn Franehois fs Pie· 
Iers besitter... ten sterfhuyse van Janneken Porro ... vooebden : 
.'\lartyn Franchois ende !\Iichiel Cathelijn ... van Pieter, Jas par, Lau
wereynse ende Fransijne, de vier onbejaerde kinderen ... » (Stvg., 
ibid., nr -t-l62l. Joanna Poiro IPorro) was een dochter van Fran
chois, die t Oed. 9 jan. 1668 ( begr. off. 6 I eet.) en van Maria Tiel
kin, t Oed. 8 maart 16.12, slechts 37 jaar oud en dus 0 omstreeks 
1605 . 
.'\Ia ria Tanghe, nr IX.C. 709, was een dochter van Gerard en van 
Elisabeth \\ ally, die x Oed. 26 april 1672. Gerard Tanghe t Oed. 
3 nov. 1684 en werd er begr. met off. 3 lessen ; Elisabeth Wally 
(ook : \\ allaeys ), fia J udof'us bij J udof'a Costers, werd 0 Oed. 14 
jan. 16.19 en t Oed. 21 sept. 1716. 

IX.C.710. Sierens Daniël, 
fs Livini, 0 Oer!. 19 dec. 1681; t St.-Jor. 7 au~: 1747; 
landman, wijk Zeidonk ; hij x Oed. ll au~. 1706 met : 

IX.C.711. Goossens Catharina, 
fia Francies, 0 Oerl. 2 dec. 1671 en t Oed. 14 jan. 1731. 

IX.D.712. De Wulf ,Joannes, 
0 Aalter 20 juni 1680 I tweelin~hroeder van Maria-There· 
sia I ; t na 1726 (overlijden zeer wschl. niet ~ehoekt) ; 
landhouwer op een hofstedeke te Aalter, Oostmolen, 
Landhoek nr 68:~, onder de heerlijkheid van Schoon· 
her~e ; hij x Aalter 12 dcc. 1702 met : 

IX.D.713. De Costt•re Maria, 
t Aalter 27 juni I 70fJ, wschl. afkomst i~ uit de streek van 
Zwijnaarde. De familie De Costere h1~woorHic eveneens 
c1~11 ho1we onder SchoonhPq.~e, te Aaltcr, Oostmolen 
I Landhoek nr 681 I'IJZ.). Wellicht is .lml'lnes De Wulf na 
haar dood no~ hertrouwd. 
Dr~ze .I oaurwH f)p W 11 I f was Cf'll zoon van Pet rtl!l senior 
r~n •Jan .Joarma De Cler<'q, diP x Bellelil 20 fchr. lü7B 
londr•rtrouw Ir~ Aaltr~r op I f,·hr.). 
l'drtH! De Wulf l'!r·nior t AaltPr 21 okt. 1720 ('11 .Joarmu 
Dr~ Clr~n''l• ~whoortig van BPIJf'm, t Aaltf'r JO nwi 1719. 
J)PZP r·ch!Piingf•fJ warr·n landhouwPri'! Pil lwzatPn lP Aal
ll·r d1• hofl'!tf'dr· f"ll lu~dwrg « De Zwaan », op de Plaats. 



Petrus De Wulf senior was fs Macrtens. Te Aalter leefde 
er toen maar één Martinus De Wulf, nl. deze die er t 
25 nov. I677 en er x 2 dec. I659 met Elisabeth De Ca
luwe, weduwe ; in deze huwelijksakte staat hij aanl!e· 
duid als « viduus, ex Westcapelle » I Heg. Aalter, RAG., 
Pal. 21. 

IX.D. 714. Bastiaens Christianus, 
o Zomerl!em 7 aug. I66I, fs Dieriek bij Margaretha Loo
tens ; t Aalter 5 nov. I7l0 ; hij was x Aalter 6 april I704 
met: 

IX;D. 715. Schepeos Anna, 
o Aalter 30 sept. I67I (gedoopt I okt. I, fia Jan hij .Judoca 
Hullaert ; zij "f na ll jan. I746 I RAG., Land v. d. Woest., 
nr 245, Indices Stvg., nr 504 I ; zij x : I) met Jan Mortier, 
fs Adriaan, die o Aalter 2 dec. I669 en "f Aalter 5 dec. 
I703 ; 2) met Christianus Bastiaens, zie nr 7I4 hiervoor ; 
3) te Aalter de 28 maart I7ll met Jacobus De 'Veert, die 
t Aalter 2I april I724 en waarbij zij geen kinderen meer 
hacl ; 4 I met Livinus Dohbelaere fs Lieven, die eveneens 
kinderloos te Aalter t de 2 sept. I744. 
« llastiaens (Christiaen fs Dierirk) dool, sijn wijf Anna Srhepens 
fia Jan, wed. Jan Mortier fs Adriaen, staet 1711 ; kind Joanne, n• 
130 » (RAG., Indices \\oesie en \\ eihroek, nr 39~t). 
« Schept•ns Joannd fia Jans, hauderigghe en wed. van Jan (= Chris· 
tiaen) llastiaens fs Dieriek, dool ; staet reg. n• 3, fol. 53 verso, nr 
50-L Deselve hautlerig!(hc hieven thaeren hauw<>lijrkt> van Lieven 
Dohhelaere fs Lieven doodt, staet !(hepasscert lle Januari 17-16 » 
(RAG., Land v. d. Woest., nr 2-t5, Indices Stvg., nr 50 t l. 

IX.D.716. Van Ecke Livinus, 
0 Aalter I3 maart 1664, fs Lieven sPnior bij J oanna Lam
brechts ; hij x Aalter . . . mei 1700 (oningevuld I met : 

IX.D.717. Clincke Judoca, 
o Aalter 24 nov. 1675, fia Nicolaas bij .loanna Crombrug
ghe. Haar overlijden staat te Aalter niet geboekt. l'la 
haar d<>Od hertrouwde Livinus Van Eeke nog met l\laria 
Slock, die hem overleefde. Livinu8 van Eeke zelf t Aal
ter 23 jan. I732. Van zijn ouder8 is er een Stvg. : « I673 · 
Lieven van Hecke, sla et voor Lieven, .I acqnemijne, bij 
.I armeken Lambrecht ; nr 247 » ( HAG., Land v.d. \'foest., 
nr 245, Indices Stvg. ). 

IX.D.718. Wille Carolus, 
0 Zomergem 26 aug. 1681 ; t l\lerendree 8 sept. 1725 ; hij 
x Merendree 23 juni 171-t. met : 

IX.D.719. Van Wasst>nhovt' Joanna, 
" Merendree 7 sept. l68B ; "1' Merendree B okt. 1770, 82 
jaar· oud. Zij was hertrouwd te 1\lerendn•e de 7 felu·. 1727 
met Pctrus Decuypere, die 'f Mt>rendrce W dec. 1747. 
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Carolus \"\ïlle, landbouwer, was een zoon van Jan en van 
Joanna Deroose, die x Zomeq!;em, 12 au(.!;. 1679 ; Joanna 
Deroose t Zomer~em 24 okt. 1694. J oanna Van "'assen
hove was een doch ter van J au en van Suzanna De Clerck, 
die x l\Ierendree, 18 jan. 1681. 

IX.D.720. Van Laecke Petrus, senior, 
0 Aalter vóór 1660 (aan van~ der re!!:Ïsters), fs Pi eter bij 
Ma~dalena Lambrecht ; werkman ; hij x Aalter 17 sept. 
1681 met : 

IX.D.721. Du~·me Joanna, 
0 Aalter in 1658, fia J acob bij J oanna Bruyneel. Blijk
baar worden de namen van Joanna Duvme en Joanna 
Bruyneel met elkaar verward in de parochieregisters van 
Aalter. Jacobus Duyme -;- Aalter 7 jan. 1677 en werd op 
kosten van de Armendis begr. ; de Dnyme's behoorden 
trouwens tot de armste families van het dorp. Joanna 
Bruyneel was reeds -;- Aalter 24 okt. 1674 en he!!:r. met 
off. 3 lessen. 

Joanna Dm·me tAalter 20 maart 1712 (off. 6 lessen) en 
Petrus Ya~ Laecke senior hertrouwde daarop, te Aalter, 
de 29 juni 1715 met Livina Andries, die + Aalter 5 maart 
1728. Hij zelf overleed als wed., een maand later, Aalter 
11 april 1728. . 

IX.D.722. Schollaert ,Joannes, 
o Hansbeke 9 okt. 1657, fs Adriaan hij Maria Thys ; hij 
t Aalter 4 juni 1730 en was viermaal !!:ehuwd : 1 I vóór 
1697 met J oanna-Theresia Lannoye ; 2 I te St.-.I or. 12 mei 
1705 met \lichelina De Cock ; 31 te Aalter 30 jan. 1718 
met Maria Van Ee, die t Aalter 16 okt. 1722 ; 41 na 
okt. 1722 met :\laria De Clerck, die hem overleefde. 

IX.D.723. Lannoye ,Joanna-Thert'sia, 
0 omfltreeks 1665 en i· St.-.lnr. 12 jan. 1704. Op 7 .ian. 
haarde zij een kind f Anna-\<laria Sdwllnertl, dat twee 
da~en later stierf; op 12 jan. overleed de moeder zelf 
en werd he~r. met een middelhare dien!'l. 

IX.D. 724. He Fruyt Arnoldus, 
fs Jan, o circa 1MB en t Oed. I jan. 17:31 !de stt>rfakte 
ze~t 41: on~•~veer SO jaar oud ») ; landhouwer ; IH'~r. met 
off. 6lect.; hij x Ocd. 22 juni 1717 met: 

IX.H. 72f>. Haninek Sara, 
"Oed. n !Wf'l. )()()(,; t o •.• J. 2:3 april 17(,;}, lw~r. tlll't f'Pil 

middelh. dif~tllll ; landhouwl'!ll·r ; lwrtrouwd Ie Oed. 12 
!lCfJL n:~ I 1111'1 .I oamwM Van 11 uiiPhUH. Sa ra I> ani nel,. was 
een dochter vau 'lariÎIIIIM f'n van :VIaria Verhc•(•J,.e, die 
x 11~ B•~•~rrwm in Jr,sm; \laria V1·rlw•·ke 'I" v/,(,r J7ocJ, want 
iu dat jaar lu·rlrouwdP \IartiniiM l>auiru·l,., h' BPf'nt. nwl 



Joanna Dohbelaere fia Pieter. Martinus Daninck t Beern. 
24 sept. 1719 I de Stv~. ze{!t : te Oed. 16 sept. 1719, maar 
er is geen ver~issin{! mogelijk). 
« Staet ende inventaris van alle ende een ie~!helijeke de achterghe
laten goederen ... ten sterfhuyse vanden eersaemen Arnout de Fruyt 
fs Jan overleden hit111en desen amhaehte ende harronnie van Praet 
met de proehie van Ocdelcm op den 1 januarij 1731... weleken 
staet heeft ghcdacn maet·kcn ... Za ra Daenijncx als weduwe ende 
hesittighe hieven ... alsnu in huywelieke met Joannes Hullehusch, 
die sij mits descn is overghevende ende presenterende acn Joan
nes de Fruyt ende Christiaen Daenincx, beede gheswooren patcrnele 
ende materneele vooghden van J oannes oudt 14 jaeren, J udoca oudt 
12 jaeren, Alhcrtus oudt 9 jaeren, Ferdinande oudt scs jaercn, 
Pieter oudt 3 jacren ende Ludovieus oudt ontrcnt 6 weken, de 
selvc kijndcrcn door de hcsittighe hij den overleden verweekt ... » 
(RAB., Stvg., Br. Vrije, 111, nr 5083). 
«Sta ct ende inventaris van alle de aehtci ghelatcn goederen ... ten 
stcrfhuysc van Marten d'Raninek filius ... , overleden ter deser pro
ehie van Ocdelem op den 16 septemhrc 1719 (sic) ... weleken staet 
heeft gedacn maeckcn ... Joanna de Dohhclaerc fia Pietcr als wed. 
ende bcsitter hieven ten voorn. sterfhuyse, die midts desen over
ghevende ende presenterende a en Joos Christiacn ende Sara d'Ha
ninck, alsnu in huywelicke hcbbendt> Arnoudt de Fruyt, ... alle drij 
kinderen vanden overlcdene I!Cwonncn ende gcprocurccrt in sijncn 
eersten huwelicke met Marie Verhekc, alsnu hij competente audcr
dom ende trouw hun sclfs, mitsgaedcrs acn Joos d'Raninek ende 
Picter de Dobbelacre bcyde gccde voogluien van Andrics oudt i 
jaercn, J oannes oudt 5 jacren ende Marten 2 jaeren, alle drij onhe
jacrde ende wee se ki udcren hij de rcndantc vanden overlcdenen 
gewonnen ... » (RAB., Stvg., Br. Vrije, 111, nr -l913, Praet ). 

IX.D. 726. Loontiens Livinus, 
o Hansbeke 10 okt. 1647 ; landbouwer, fs Lieven senior 
bij Paschasin Maenhout (die x Hansbeke 21 maart 16-1,1) ; 
hij "f Ruiselede 5 febr. 1714 en kon niet bcdienll worden 
vóór zijn dood, vermits hij reeds drie da{!en totaal gees· 
telijk ontwricht was : 
«Anno 1714, die 5a fehr. triduana rationis destitutione ohijt Livinus 
Loontiens, invcntus tantum etat. annor. 63 vel drdt. » ( l'arodlÏcreg. 
Ruiselede, hoek 11, f. 207). Een zoon van hem, J IIIIIIIWS·J osephus 
Loonticns, stierf te Buiseledc de 16 sept. 1707, « propter im·aput'Ïta
tem, invcntus tantum ctat. annor. 2·1 » ( lhid., f. 221). 

Livinus Loontiens junior was {!eh uwd met 

IX.D. 727. De Vos Catharina, 
u Zomergem 29 mei 1661 ; ·r als wt>d., Oed. 17 okt. 1733, 
be~r. met off. 6 lessen. Zij was een dochter van Petrus 
en van Martina Vanbullacre ; Petrus J)p Vos t Zomer
{!em 16 nov. 1682. Martina Vanhuilacre werd o Zomer{!em 
13 nov. 1639 en -f er als wed. de 1 april 1695 ; zij was 
een dochter van Ze{!her Van Bullaet· en van lVIaria Blom· 
me ; deze laatste t Zomer{!l'm S febr. 1645 ; Ze{!IH'r Van 
Bullaer hertmuwde dan tt' Zomer{!em de 19 jan. 16-1,7 
met Livina De .la{!er, die ·r ZonH'r{!t'lll 29 april 1677, wed. 
Ze~her Van B ullaet· was 'f Zomer{!em 24 sept. l 66b. 
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IX.E. 728. Quysspns Carolus, 
0 Beern. in 1648 of '49 (re~. ontbreekt I ; -f Been1. 9 sept. 
1722 : landbouwer ; hij x : 11 te Oed. 28 april 1674 met 
J oanna On~hena, die 0 Been1. !3 a pril 1651 ; 2) te Beern. 
13 jan. 1693 met Dorothea Goe~ebeur ; 3) in 1697 of '98 
met Petronilla ::\"otevaert. Uit ieder huwelijk waren er 
kinderen. Carolus Quyssens was een zoon van Jacobus en 
een kleinzoon nu1 Petrus Quyssens, die + Beern. 17 okt. 
1661, 70 jaar oud ( bijgevol~ ~eboren circa 1591). 

IX.E. 729. Goegebeur Dorothea, 
o omstreeks 1660 ; landbouwster ; t Beern. 13 juni 1695 ; 
tweede echt~enote van nr 728 hiervoor. 

IX.E.730. Ongenae Livinus, 
fs Paschasius junior, 0 omstreeks 1650 ; hij x : 1) Beern. 
24 jan. 16ï7 met Joanna De Backer, die t St.-Jor. op 
Kerstdag 1685, in het kraambed ; begr. met middelh. 
dienst ; het kindje - J oanna Ongenae - was toen reeds 
overleden en enkele dagen tevoren, « met een Engeltjes
mis » begraven. Hij x : 21 met J oanna I H I Acoe, die 
hierna volgt. 

Livinus Ongenae was een zoon van Paschasius jr. en van 
Jacoha Venlonek; Paschasius jr., landh., + Beern. 30 juli 
1662, 40 jaar oud en werd er met de hoogste dienst begr. 
Zijn wed., Jacoba Venlonck, hertrouwde te Beern. de 
8 juli 1663 met Joannes Van Laecke, landh. ; zij + Beern. 
26 okt. 1691. Paschasius Ongenae schijnt een zoon te zijn 
geweest van Jan, fs Clemens, uit Beern. 

IX.E.731. Hacoe (AcoP) ,Joanna, 
o St.-.Jor. in 1661 I reg. verdwenen) ; x St.-.lor. B april 
1686 met Livinus On{!cnae en t Beern. B april 1733, we
duwe. 

IX.E.732. Van de Boesserij ,Jacobus-l~'rans, 
" \Vingene 11 april )()49, zoon van Franciseus en va11 
\'la ria Heele (die te Wingene x B jan. I (>41 ) ; la11dh., 
t Wingene 2.5 juni ){,!)), 42 jaar oud ; ltij was x \\ïn{!ene 
2(> april 1678 met : 

IX.K73:~. TadsP Catharina, 
0 Wingf~IW 1 april )(,;)2, do<'ht«~l' van Jan en van !\Jaria 
Van Low~n ldie te \Vin{!Pne x IJ juni JM.HI. 

IX.K7:~4. De Wulf Petrus, 
0 lfanHlu•kf~ 2fJ rf~hr. )(,(,(), fr-~ .Jan hij CatlH'Iijne l>epoor
ll~l"f~; t llaw~lwkt~ I aug. 17111; hij x llanHlwke () fphr. 
1 r,~u mf~t : 



IX.E.735. De Kycsere Joanna, 
o Zomer~em 11 maart 1661, fia Jan hij Livina De Neve ; 
zij t niet te Hansbeke ; wschl. na 1718 nog hertrouwd 
en verhuisd. 

IX.E.736. De Craene Petrus, 
0 Aalter 17 nov. 1668 ; t Aalter 17 juli 1744 ; hij x Aal
ter 23 jan. 1694 met : 

IX.E. 737. Blomme Maria, 
0 Aalter 19 okt. 1664 ; t Aalter 13 dec. 1732. Dochter van 
Vincent fs Pieter d'oude en van Maria Van Ecke, die x 
te Ursel de 18 nov. 1648. Vincent Blomme was schepen 
van het Land van de Woestijne in 1680 en 1681 ; hij 
t Ursel 11 april 1697. Maria Van Ecke ·r Aalter 1 juni 
1687, 60 jaar oud. Vincent Blomme en Maria Van Ecke 
waren lamlh. te Aalter, in de Weststraat en bezaten daar 
('en hofstedeke in eigendom. 
«-1692 · Blomme Vincent, hauder ; Marie van Hecke doot, staet voor 
Pieter, Guilleame, Joos, Marie, Jooris en Lievijne, uxor Joos l-Ial
laert, registr. 11° I, fol. 63. Renunciatie hij hun kinders : 333 » 
!RAG., Indices Stvg. Land v. d. Woest., nr 2-15 ; Stvg. in pak nr 
152 oud). 

De echtgenoot van :\!aria Blommc, Pctrus De Cracne voornoemd, 
was een zoon van Jarohus hij Petronelia Vernave ; deze ouders x 
Aalter 26 juni 1659. Jacobus De Cracne t Aalter 26 nov. 1678 en 
Petronelia V crnave t Aalter 20 dcc. I 703, wed. 

« Sterfhuys JaenfLtes de Craene, dool HaeltPrt (sic ! ) 26 nov. 1678, 
ha uderigge Pieternclle V crnave met vier ont!erjaerighe kinders : 
Joorijne 19 jaer, Pietcr 11 jaer, Pieternelle 8 jaer ende Tohias .J. 
jaer ... »; « Staet ... sterfhuys Pieternelle Vernaeve, weduwe van 
Jacques de Craene, ... APitn· 170-1 ... Hoors ghcLleven: Pieter 1le 
Craene, Tohias de Craene, Mkhid van 1-leeke ghetrauwt met l'iP· 
ternclle de Cruene ende de weesen van LievPn \\ïllems hij wijlent 
Joorijne de Cruene ... » (RAG., Land v.d. Woest., Stvg., nr 289 oud). 

IX.E.738. Mat•nhout Joannes, 
o Oostwinkel 28 febr. 1660 ; smid te Aalter, nabij de mo
len (Sta ti on), in het grote h nis rechts, naast het H. Ha rl
monument, wanneer men van de ker·k komt. Een klein
zoon veranderde de smisse in f'en brouwerij ; de tak van 
de brouwerij is uitgestorven, doch van ef'n andere tak is 
er nog dhr J nies Maenaut, notaris te Brussel. Jommes 
Macnhont t Aalter 31 aug. 1720 ( bt•gr. off. 9 I eet. l. Hij 
is invloedrijk geweest en leende zelfs geld aan de paro
chie Aaltel". Hij x : 1) te Aalter in 1681 met Elisabeth 
De Wulf fia Pieters, die t Gent 10 sept. 1695 l vhrcht
tijd l ; 2) in 1696 met : 

IX.E.739. Got'tlmls Mt•chtildis, 
0 Ursel 29 nov. 1672 ; t Aaltt>r 22 okt. 1739, wed. (begr. 
met off. 6 lect. ). Zij was et>n doehier van Gillis ( Egitliu8 l, 
multier te Ursel en te Aalter, hij Anna De Dcekerf'. 
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]oarmes :\lacnhout, nr 738 hiervoor, echtp:enoot van 
:Ueehtildis Goethals. was een zoon van Laurentins bij 
Livina De Neve ~ deze laatste echtelingen x Zomergem 
24 okt. 1643 ~ Laurentins t Oostwinkel 6 sept. 1670 en 
Livina De Xeve t Oostwinkel 14 nov. 1682, wed., 60 jaar 
oud (dus o omstreeks 1622). 
Gillis Goethals fs Jan huwde te Ursel 25 nov. 1662 met de 18-jari~e 
Anna De Deckere, fia Jan ( t Ursel 2-t maart 1663) bij Livina Cor
nette. Anna De Deckere t Aalter 25 okt. 1683, slechts 38 jaar oud ; 
zij was o Ursel 16 jan. 16-l5. Gillis Goethals hertrouwde vervol~ens 
met Cathelijne Verbeke, die hem zou overleven ; hij zelf t Aalter 
21 dec. 1686. 
Bemerk : volgens de Stv~. zou Cathelijne Verbeke niemand anders 
zijn dan < Cathelijne Claeys, wed. in eerst huw. van Jooris Van 
Overbeke », die na de dood van Gilli~ Goethals nog voor de derde 
maal huwde met Pieter Paresys. 
« :\laenhout Jan fs Laurentins doodt ; hauderig~he .:\ieehelijne Goet· 
hals fia Gillis ; kinderen : Pieternelle, Au~ustijn, Anna-Marie, Li
vine, Joannes-Lh-inus. Den selfden Jan is eerst ~hetrauwt ~d1eweest 
met de voorseyde Elisabeth de Wulf, fia Pieters ende hebben ~e
wonnen : Philips-Jacobus, ende Joanna, uxor Franciseus van 
Vijnekt. Staet reg. n° 3, fol. 8. Minute n° -!5-t. » . « Maenhout Jan 
hauder, Elisaheth de \\ ulf fia Pieter dool, verelaert dat ten sterf
huyse vande selve Elisabeth 1696 of 1697 staet was ~ernaet·kt, 't ver
ciaerende no -!22 > (RAG., Indices Land v. d. Woest., nr 245). 
c 1675 • Goethals Gillis fs Jans erft van Pieter Steyaert en wijf 
Francijne van den Bossche, n" 158 ». - « 1685 - Gillis Goethals, en 
wijf Anna de Deckere, kinderen Jan, Jacques, Mechelijne trauwt 
Jan .\Iaenhout, .\larie, Gillis, staet n" 208. Selfs maken Jan. Gillis 
ertrauwt er naer met Cathelijne Claeys, wed. Jouris van Overbeke, 
ende Cathelijne ertrauwt rn!'l Pieter Paresijs, staet nr 218 van de 
rek.> (RA<; .. Indices Schoonher~he, nr 252). 
c Jan Go•·thals fs Gillis ende de vooghden vandP weesen vanden ~c
rnelden (;iJiis Goedwis vcrkennen rente in proffijtc van Guilliame 
van Speijbroel"k van P. 1 : 16 : -l sjaers de 25 januarij 1689, ende 
beset op een hofstedeken ende lanclen binnen Acltere, te Straetlwm 
over d'heerl. van Schoonher~e, alwaPr dt•n ~emelden Gillis Goethals 
is gestorven ende sijne gemelde kinderen verweest» (Gemeente
archief v. Urscl 't Vrije). 

IX.K740. Gromeu Joannes, 
0 Ocd. 17 juli 1661, fs .Jooris hij Gcorp:ia De Bacrdemac
ckcr ; t Kness. 25 nov. 1720 ; hij x : I) Adep:em 14 juli 
1686 met \laria Van Lecuwe, die t Adcp:em 29 juni 1693 ; 
2) Adep:em 16 sept. I (>9:3 met Elisalwth De \\' ulf ; 3) 
Kness. 22 juni 1700 met Catharina Van Wat;sPnhovc. 
"C;rurn•·au, de wee1sen van (;uilliaf'me (VIII.E.571), uytJ(rootijnJ(hc 
ten Slt•rfhuyKI~ Van Jan-BaptiMIU (;rUIIIf'UU Hflllllf' VUil Juoris (;rllllll'llll 
t•l Anna ; lf·n prufytlt• van JourÎH van Ilt•yHif~, ~thf'lrauwt J(ht•wet•t;l 
nwt Anna (;rurnt·au, ff'lt• :$,fol. ... ('!) > (!{A(;,, lndin•M Land v.d. 
\\'ot~Kt., nr 215l. JouriK l;runll'au wus 1'1'11 zoon van Juamlt'M lll'niur, 
die t KrwllK. 25 april 1617, lfJ jaar oud lduH o dn·u 1598). 

IX.K741. Ht· Wulf ·~lisabt•th, 
"Zolllf'q!t'lll 7 april J()(,<J, lw<~P.dc· Prhtp:. van 11r 7·W hier
voor; t Kn<'MH, 20 april 1700, i11 kntamiiC'd; lalldhouw
!lt•:r, fia Liev«~n hij .Judoea (ook: Luda) Hyekaert. 



IX.E.742. Huygevel Joannes, 
° Kness. 31 jan. 1670 ; landbouwer ; ·j- Kness. 31 juli 
1710 ; fs Gerard bij Anna Steenkiste. Geraert Huyge
vel I t) was een zoon van Pauwel, die burgemeester van 
KnP.ss. was van 1638 tot 1641. Pauwel Huy~heveh was de 
eerste pachter van de grote hoeve « Het Prinsengoed », 
bij de grens van Oed., sedert de geuzentroebelen. Hij 
kwam daar wonen in 1599, bekampte die verlaten wilder
nis en trok nieuwe gebouwen op. Onder zijn beleid werd 
« Het Prinsen~oed » opnieuw een bloeiende uitbating. 
Aanvankelijk mocht hij de pachtsom gebruiken voor het 
betalen van de uit te voeren werken. Pauwel Huyghevelt 
bleef daar pachter tot zijn rlood, in 1653. ID. Verstraete 
en A. Ryserhove : Het Prinsengoed te Kness., 1951.) 
Joannes Huygevel, kleinzoon van Pauwel, x Kness. 30 
april 1696 met : 

IX.E.743. Standaert Jacoba, 
o Kness. 22 juni 1669, fia Guilielmus hij Livina Dubhe
laere ; zij i" Kness. 26 jan. 1729 ; lanclbouwster. Na de 
doorl van Joannes Huygevel was zij te Kness. nog her
trouwd, de 8 febr. 1711 met Arnold Van \Vassenhove. 

IX.F.744. Cornelius Laurentius, 
o Kness. 21 okt. 1668 ; landbouwer, t Kness. 5 nov. 17'27, 
ongeveer 60 jaar oud. Hij was een zoon van Nicolaas jr 
bij Maria Claeys, die x te Kness. vóór de aanvan~ van de 
huwelijksre~. Nicolaas Cornelis jr werd ° Kness. 10 aug. 
1643 en t er 27 okL. 1684, 41 jaar oud ; -:\laria Claeys 
wen! o Kness. 21 april 1635 en t er als wetluwe de 30 sept. 
1722, 87 jaar oud : zij was een dochter van Geor~ius 
Claeys en van lVIaria Dlwnclt. Nicolaas Cornelis jr was een 
zoon van Gerarclus hij Antonia Landthuijt, landb. te 
Kness. Genu·dus Cornelis was op zijn heurt een zoon van 
Niclaeijs senior hij Maria Temmerman fia Geert. Ni
claeijs senior leefde no~ in 1614, toen er Stvg. opgemaakt 
werd ten sterfhuize van zijn echt~. Hij moet omstreeks 
1575 geboren zijn. 
« 1614 - Con1elis Niclaeijs hauder : Maria Temmennan 
fia Geert, staet voor Geert, B.u·bel, Sijnken ende l\larie, 
hunne kinderen, nr 13 » ~ HAG., Indices Lanrl v. d. 
Woest., nr 245). 
Laurentius Cornelis x Kncss. 6 jan. 170(> met : 

IX.F.745. DP Weirt Egidia, 
° Kness. 27 aug. l66S, fia E~idius hij .loanna Gilleman : 
"!" Kness. S nov. 17'28 !juist (.(.n jaar na haar man l, ongt'· 
veer (>4 jaar oud. 
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IX.F.7-l6. Maenhout Joannes, junior, 
0 Oed. 30 juli 1690, fs Jan senior bij J acoba Maertens ; 
landbouwer, t Beern. 20 dec. 1760, 7l jaar ; hij x : 1 l 
Beern. 25 juli 1712 met Petronelia Van Zevencote ; 2) 
St.-Jor. 27 au~. 1731 met Joosijne Ketels, die 0 Beern. 
17 jan. 1706 en t Been1. 23 maart 1776, weel. 

IX.F.7-l7. Van Zt>vencote Petronella, 
echt~. van nr 7..J.6 hiervoor, landbouwster ; 0 in 1690 of 
'91 ; t tussen 1725 en au~. 1731 ; fia Joos bij Mar~riete 
Yan Boschstraete, die x St.-Jor. 1672 ( vol~ens de tafel ; 
re~. verdwenen). Joos Van Sevecote werd o Kness. 26 
jan. 16..J.1 I ~edoopt 3 febr. l en was een zoon van Jacoh 
en van Catharina ... (niet aan~e~even). 
« .\Iar~riete van Boschstraete, si et man .Joos van Zeve
cote ; hebben drij kinderen : Guillielmus, J udocus ende 
Petronella, uxor Jan Maennaut ; zie de beide staeten v. 
~oed ten sterfhuyse, 8 okt. 1725, n° 489 : rel!. 3 fol. 36 » 
I RAG., Ind. Land v. <L Woest., nr 24S). 

IX.F.7-l8. Coppernolle Melchior, 
o St.-.Jor. in 16SO I rel!. verdwenen) ; t St.-Jor. 16 maart 
17ll ; hij x : 1) St.-Jor. in 1673 met Wilhelmina Dom
hrecht, die t St.-Jor. 22 aul!. 1687 (hel!r. met de laal!ste 
dienst) ; 2) Aalter 18 april1692 met : 

IX.F.749. Marsrrle Anna, 
n circa 1670 en + St.-.Jor. 22 jan. 1740, 70 jaar oud, werk
vrouw ; zij was hertrouwd te St.-.Jor. 29 april 1714 met 
Jan H yckaert. 

IX.F.750. De Keyser ,Jacob, 
0 circa 1670, fs Joos; landh., t Oed. :~ maart 1711, onl!e
vcer 41 jaar oud ( bel!r. middelh. diPnst) ; hij x Oed. 
2S juli ló97 met : 

IX.F.751. Walgraf'VP Anna, 
0 Ocrl. IS nov. 1675; t Oer!. IS nov. l74S, juist 70 jaar 
oud, landhouwster ; hegr. nwt de hool!sle diPnst 19 ]eet.) ; 
zij was hertrouwd te Ocd. ó okt. 171 I nwt .I oamws Lan
duyt. Anna \Valgraevc was een rlo<'hler van Martinus hij 
WillPmijne Hr~ynicrl'l. 
t< Stut•! t•ndc invPntarÎH. .. lwvondt•n lf•n Hll'rfhuyHc van Jurnh dP 
K,.ijKPrt• f11 Joo11, ovt•rlt•dPn hinllPII df'HP l.arronnit• van l'rnPI 1'11111' 

pr<H·hit~ van Ot·ddt•rn ''Jl d1·n . . .. . . . . . 1711, ... wi'IPk(•n Hlllf'l h(•pft 
J(ht•,Ja,•n rnat•t·kt•n ... Anna Wall(raf'V(' fin "'1twrtPn uiM hlijvijl(lll' Pnd<' 
rf•rtduntt• lf•n flf•Jvt•n fllf•rfhuyKI' diP mits dPMI'II OVPrJ(hi'VI'IIdf• ... IH'II 
J O<ll! d1• Kt•ijMPrt' «'ndc Ja1·oh ,J,. ( ;rof'Vf', ... vnni(IHif•n vun J OUilllf' 
orult ontn·nt 13 jswn·n, Annu oudt untrc·nt d1• IJ juprc•n lnr VIII.F. 
579) f•rtdt• \1uri" 11111h onln•nl dP :1 jnf'rf'll, d1• :l mind,·rjru·ril(llf' 
kijnd,·rc·n vand1•n OVI•rlf•df'n l'llf'wonrwn bij d1· n·nrluntP ... » II!Ail., 
~IVJ!., Br. Vrij1•, 11 I nr lll:l!l, l'nlf'l). 
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IX.F.752. Sierens Daniël, senior, 
0 Oed. I9 dec. I68I ~ landh., t St.-Jor. 7 au~. I747 ; hij 
x : I) Oed. ll au~. I706 met Catharina Goossens, die 
hierna vol~t ; 2) Oed. 24 juli 173I met Francisca Rech
stroo i dispensatie over drie huwelijksroepen en over 
3e ~raad van bloedverwantschap). 
Sierens Daniël senior was een zoon van Livinus en van 
Anna Van Nevele, die x te Oed. I7 sept. 1680. Livinus 
Sierens werd 0 Oed. 20 mei 1649 en t er de 27 febr. I693 
( « sepult. cum missa solemni »). Anna Van Nevele werd 
o Oed. 3I maart I662 en t er de IS sept. I694 i« sepuha 
cum missa simplici »). 

Livinus Sierens was een zoon van Martinus Cierens, die 
in I675 te Oed. overleed en ~ehuwd was met Christina 
Steyaert (t Oed. 2I april I67.5, be@:r. met off. 9 lessen). 
« Staet ende inventaris in baeten ende commeren met licquidatie 
rckenijnp;he bewijs et reliquae, van alle de p;oederen soo meubel 
als immeuhel bevonden ten sterfhuyse van Maerten Sicrens over-
leden binnen dese prochic ende heerlichede op den ............ 1675 
wiens siele Godt l!henadich sij, weleken staet heeft l!hedaen rnae
ken ende int p;hesehrifte stellen Lieven Sierens fs Maerten den set
ven midts desen overleverende ende presenterende aen Gheeraert 
Sierens, voorts an Joos Cahooter als vader ende vooeht vande aeh
terj!helaeten kijnderen van Janneken fia l\laerten Sien·ns, t>nde aen 
Jan Huysman in huywelieke hebbende Cathelijne Sierens, rnaeken
de tsaemen metten doender hun vieren de l!heheele surrt>ssie vande 
voorn. Maertt>n Sierens, voorts at>n Burp;lwmeester ende Schepenen 
der heerlichede van Praet met Oedelem ... Gronden van erfve ten 
desen sterfhuyse eompeterende... a Ivooren dhelft van een hofste
deken mptten woonhuys daerop staende l!hemeene llll'tte de hoirs 
Adriuen Cahooter p;helel!hen te ÜPdelem upt houd<' l'raptselw .. . 
jPI!henwoordich in paehte l!hehruy<'kt hij Burtlwl vumiP Pitte .. . 
item e!'n hofstedeken te Zmnprp;hem ... ( p;et.) Lievl'n SierPns ; Ghe
rue Sijerens ; l'uuwels de Lunssiesere ; t'mpreq van Joos Cahooter ; 
t' mereq van Jaeeques Ballep;eer » (HAB., Stvp;., llr. Vrije, 111 nr 
4491, Praet). 
Vóór zijn huwdijk mPt Christina Steyaert ( eirn1 16-15) deed :\lurti
nus Sierens ondertrouw lP Beern. met Tamteken de Vrient, doeh 
naderhand huwde hij het nwisjp niet : 
«hem d!'n 29n Julii 16-13 is ondertrauwe p;lwdnl'n : l\lurten SiPrens 
tol Bernem, met Tannekl'n de Vryent ; I'IHie niet p;hetniÎll » (l'uro
ehierep;. van Oed., f. 198/16.13). 
Anna Van Nevel<', edtll!. van Livinus SierPns, wus een dodttl'r van 
Daniël en vun Anna lserhijt, die x te ÜP1l. 2-1 april 1617. Daniël 
Vun Nevcle, fs Steven hij Judocu Van de Velde, wprd " ÜP1l. 30 
nov. 1626 en t Oed. I okt. 1670 (hpp;r. ml't off. 9 lessen l, lnndh. 
Anna Iserhijt, fin Mit·haël hij JJHiocu Honshurp;, werd o Oed. H nov. 
1629 Pn moet elders t zijn. 
Steven Van Nevcle, o l'irca 159-1, was P<'n zoon vun Loys de oude ; 
hij t Oed. 31 mei 1652 en werd hPp;r. « I"UIIl missa !"antata ». Hij 
wus eerst p;ehuwd met Judoeu Vun de VPlde, danrun nwt Judoeu 
VPrhPye (die t Oed. 2 febr. 1610, 38 junr oud ; lwp;r. nwt de hooll
ste dienst) ; hij x voor de derde maal te 0Pd. dl' 12 okt. 16-13. nwl 
Jnnnekl'n Verhap;he ; « Loweijs Van IIPVI'Ie » wns p;etui!!;e hij dit 
lantstc huwPiijk, doeh het is niet uil l!' maken, uf lwt hirr Luys 
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senior dan wel Loys junior geldt 1 de vader of de hroeder van dt> 
Lruidegorn). 

IX.F.753. Goossens Catharina, 
echtf!. van nr 752, 0 ÜP<l. 2 dec. 1671 ; t OeJ. 14 jan. 1731 
I hel!r. off. 3 lessen I. Zij was een dochter van Franciscus 
en van .'\Iaria Gobevn, landb. te Oed., x aldaar de 11 aul!. 
1661. . 
Franciscus GoossPns, fs Petri bij Catharina De Reepere, 
werd 0 Oed. 14 febr. 1638 en t er 22 maart 1696 ( bel!r. 
middelb. dienst). .'\I aria trl)beyn, fia Toussaint bij J acoha 
Roose, werJ 0 OeJ. 20 sept. 1637 en t er 14 aug. 1706, 
69 jaar oud I hel!r. off. 3 lessen). 
Petrus Goossens + Oed. 9 jan. 1669 ( off. 3 ]eet.) ; hij was 
x Oecl. 17 mei 1626 met Catharina De Reepere, die t Oed. 
24 april1666 loff. 6lect.l. 
Toussaint Gobin senior t Oed. 2.5 jan. 1668 (off. 6 lect.l 
en zijn echtl!·• Jacoha Roose, t Oed. 16 febr. 1672 (off. 
6 lect.). Zij hadden ook een zoon Toussaint (junior), die 
t Oed. 10 juni 1694 en waarvan wij een Stvg. kennen 
( voo~d : Frans Goossens). 
<Sta et... bevonden ten sterfhuyse van Tauchain Gol~ain fs Tauehain, 
overleden binnen ... Praet en Oedelern op den lO Junij 1694 ... wd· 
ckt>n staet heeft J!:edaen maeeken ... Tormine Eellehrant fia Pieter 
den selven midts desen overleverende ... aen Francoys Goossens ende 
Aernaut van Daele als wettelicke gheswooren voochden van Drie· 
sine Catherine €'mie Joanna de drye onhejaerde kinderen vanden 
ov€'rleden J!:hewonnen hij Marie van Daele fia Frans sijn eerste 
huysvrauwe, voorts aenden selven Frans (;oossens ende Jan Eeckaert 
als W€'tt€'1icke p:heswooren vorwhden van Maryn ende Jan de twee 
onhejaerde kinderen vanden overleden l!hewomwn hij J oosijnckt>n 
Er·ckaert sijne tweede huysvrauwe, voorts aendt>n voorn. Frans Goos· 
sens als apparente voor·ht van LievPn Pnde Thomaes de twee onhc· 
jaerde kindert>n vanden ovcrlf'lll'n l(hewonnt>n hij dt> IH•sitlil(ht• ... 
(;ronden van erfven bij den overleden ten huywr•lick<> l(hehrorht 
die sijne sijde moeten voiJ:hen ... alvoorl'n riltelft van el'n hofstP· 
deken !(root 6 ~them. met dhclft van de huysynj!h!'n sclwure stnl
lijn!(h€'n fruytlwomen Pnde andere dnerop stnemle, li!(!dtende hin· 
nen de prochie van Oedclt>rn ... voorts dhclft vun el'n hofstedl'kl'n 
binnen de prochie vun Cnesselar·rsr·hl'n ~troot :J ~thl'nWtl'n ... lt!'lll 
hPt vierde van een hofstr·dr·kl'n !(root 6 J:hl'nH"tt>n liJ:J:lrl'rHic te 
Or·dciPm J!hr·rnPene rnf't s'overlt>riPns kindr•rr•n ... » IHAB., Stvp:., Br. 
Vrije, I I I nr 169:$, Pral't). 

IX.F.754. Van lfopckf' Petrus, 
" Ocd. 5 nov. 1 Mm, fA \1arinuA hij Anna FranAoijA (diP 
x 0Pd, I 2 rrwi 1 r,l-~61 ; landman ~ t 0Prl. :J jan. l7fJ7 llwl!r. 
mf~l midrlf'lhan~ diPnl'll. lfij x: 11 0Pd. :ljuni 1710 nwl 
.\I aria HPriJMtroo, diP hif'ma vol,:!! ~ 2) ()ed. 7 fphr. I ?:lf1 
met Cat harina CatPlijnM, " 0Pd. I :l 1wpt. 1701! Pil ·~ 0Pd. Hl 
ff·br. I 7SH, SO jaar oud I hP~r. nwl middPih. diPIIRI) ; 
voor dit laat~;lp lruwr·lijk WPrd r·r· diH)If'IJAaliP lwkonwn in 
:ie t•n 4e ,:!raad van hlrwdvPrwauhwhap. 
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IX.F.755. Rechstroo Maria, 
echt~!:. van nr 754, 0 Oed. 6 nov. 1687, fia Cornelius hij 
Henrica Roose (die x Oed. 14 juli 1681) ; landvrouw ; 
t Oed. 22 sept. 1735 ( be!!r. met middelh. dienst, 3 lessen J. 
Bemerk : men schrijft Rechstroo, Reckstro, Exstroi, 
Heckstroo, Hoeckstroo, Rexstroi, enz. 
« Sta et... bevonden ten sterfhuyse van de eersaeme ende desen•te 
Marie Hoet·kstroo fia Cornelis... weleken sta et heeft gedaen mae
t·ken ... Pieter Van Hourke hesitter p:hebleven ten voorseyden sterf
huyse die hij medts de sen is overp:hcvende ... a en Elias Goossens 
in huywf'lijcke met Pieternelle van Hourke, aen sijn selven ende 
als voop:ht paterneel ende aen Jaspaert Het·kstroo voop:ht :\Iaterneel 
vande ses minderjaerip:he weesen 11:hewonnen hij desen hesitter : 
Pieter, Joanna, Marie, Alhertus, Paesst·hienten ende Joarmes van 
Hourk<' ... » (RAB., Stvg., llr. Vrije, lil nr 5125, l'raetl. 

IX.F.756. Dhoore Martinus, 
o Oed. 19 maart 1662 ; t Oecl. 3 okt. 1719 ( begr. off. 6 
lect.) ; landb. Hij x : 1) Oed. 24 april 1689 met Anna 
Van der Plassche, die hierna volgt ; 2 J Oecl. 1 okt. 1709 
met Adriana De Deckere, die hem overleefde. 
Martinus Dhoore was een zoon van Chrisliaan en van 
Catharina Populiere, die x Oed. 3 nov. 1656 ; Chrisliaan 
Dhoore t te Oed. als weel. de 15 jan. 1693 ( be!!r. off. 
6 lect. J ; hij was een zoon van Gautier Dhoore, uit Oed. 
«Sta et. .. bevonden ten sterfhuyse van Maerten D'Hoore fs Chris-
tiaen, overleden hinn<'n de se harronnie ende pro<'hie op den ........ . 
1719, weleken sta et heeft 11:hedaen maet·kcn ... Adriaencken de De
rkerc fia Maximiliaen als wed. ende hesitteghe ... die mits dese 
overp:hevende ... eerst a en Marten Dhoore soo over sijn selven als 
apparent<'n voo11:ht alleene, mits den overlijden van l'ieter de Visrh, 
ende Marijn vander Plasscht', voorgaende voo11:hdcn van Elisahcthe 
oudt ontrent de 11 jaeren, Jan oudt ontrent de 21 jaercn, Jaccqucs 
oudt ontrent de 18 jacrcn, Guil. oudt outrent de 17 jacren ( nr 
VIII.F.582) ende J oarmis oudt heth dan U jaercn, all!' 6 kijndcrcn 
varuien voorn. overleden ghewonrwn hij Anna varuier l'lassche 
t'sijncn eerstt>n huywt>lijrke, voorts aenden voorseijdcn 1\lat'rtcn 
D'Hoort> ende l'ictt>r Boy o(){·k hecde apparcnlt> vooghdcn van 
ChriHtiacn muit op sijn sevcnste jacr, l'icter oudt op sijn vijfdt' 
jaer, Fruncois oudt op sijn dt>rtlt' jat>r C'nde Laurens oudt 11 lll!Wn· 
den, ooek alle vier kijndert•n vamle overlederw glwwonn<'n hij de 
voorseijde hes i tti ghe » (HAB., Stvg., Br. Vrije', I li nr -~922, l'rnet). 

IX.F.757. Van der Plassclw Anna, 
echt!!. van nr 756, o 1666, fia 1\laryn ; 'f Oed. 29 sept. 1705, 
39 jaar oud ( he~r. met middelb. dien~t J. 
« Stact. .. ten sterfhuyse van Annu Vund<' l'lussclw filiu l\Iaryn ; 
Mucrten soone van Christiuen d'Hoort· : wed<'WIH're t•ndt• hC'sittt•r ; 
seven mirulerjarighe kynderen vurul<'n hC'sÏIIC'r ghewonm·n hij dt• 
overledene : Annu-Maric muit 16 jaC'ren, l\lurtinus orult 15 jucrt•ll, 
Elisaheth muit 9 jaC'ren, Jun 7 juer<'n, Ja<'t'!JIIt'S .(. juert•n, (;uil. :J jut•
rC'n end<' Jounn<'S ·I maC'ntl<'n ... » (HAB., Stvg., Br. Vrijt', 1ll ''r 
·1.7!!8, l'ruet). 
BcmC'rk: Annu-Muric Dhoore nHH'I tussen lï05 <'n 1719 kinderluns 
overleden zijn ; zij komt ni<'l nwt•r voor in tic Stvl/:. vun huur nttlt•r. 
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IX.F.758. Dhooglw Adrianus, 
o Zomergem ~6 sept. 16.57 : t Zomerl!:em 18 dec. 173~ ; 
werkman : zoon van Petrus en van Ja co ba V erstra eten, 
die te Zomerl!:em huwdPn de~ juli 1643. Hij x Zomerl!:em 
20 nov. 1695 met : 

IX.F.759. Vanhulle Jacoba, 
0 Zomergem 6 nov. 1664, fia Jan bij l\Tarl!aretha Claeys. 

IX.G.760. Dt> Loof Mauritius, 
afkomsti~ van KD.ne~em ; t Kanel!:em B febr. 1718 ; be
~raven met de laal!:ste dienst ; werkman ; stierf wschl. aan 
e~n besmettelijke ziekte, bijna l!elijktijdil!: met zijn 
vrouw ( l!rote sterfte te Kanel!em, in die dal!:en I. Hij x 
Kanegem 13 sept. 1704 met : 

IX.G.761. Djerckens Livina, 
o Kanegem in 1678 of '79 ; t Kanel!em 16 febr. 1718, on
geveer 40 jaar oud ; hel!:r. met de laa~ste dienst. Zij was 
een doch ter van J udocus en van Maria Y an Betsbrul!:· 
ghe : deze laatste t Kanegem 9 maart 1710, 6.5 jaar,« uxor 
Ju doei Dierekeus » ; be~r. met middelhare dienst. 

IX.G.762. D~ Meyer Judocus, 
o circa 167.5, fs Petrus ; landbouwer, wijk Hoekstr. ; 
t Kness. 12 febr. 17:34, .58 jaar oud ; hij x Kness. 8 juni 
1698 met : 

IX.G.763. De Vlieghere Andrisina, 
o Kness. 7 jan. 167:~ ; dochter van Egidius en van Elisa
heth Coppernolle. 

IX.G.764. DP ,Jaeger ,Joannes, 
° Kness. lO jan. 1670, fs Joos hij Francisca Hasaert; dag· 
loner ; t Kness . .5 fehr. 1742, 72 jaar oud ; hij x Km•ss. 
4 mei 1717 ( wschl. zijn tweede huwelijk I met : 

IX.G.765. De Muer ,Jacoba, 
o Kness. I mei 1687; fia Adriaan hij Chrifoltina Mart<'nR; 
werkvrouw; t Kn<'sR. H juni 171B, <'Pn jaar na haar hu
Wf'lijk. 

IX.H.766. Be CostPre Pf•trus, 
" Kness. (, sf•pt. )(,(,;,; larulh., -!" Krwss. 12 aug. 171S, SO 
jaar oud; woondP in llm•kstr. llij was I'Pn zoou van .Ju
doeus Pil van f'f'fronilla I>!~ M1·p·r; hij x Kn<>SR. :w april 
J (lJ7 IIH'i ; 

IX.G.7H7. B<~ Ht>f•r Maria, 
'' Km·ss. 7 jan. )(,77; fia \Ian·us hi.i Maria J)p Kindf'rP; 
na d1• dood van f'pfrus f)" (:oslf'rt' lu•rlrouwd,• :t.i.i lP 
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Kness. de 26 juni 1716 met Joannes De Puyt, landbou
wer ; vervol~ens van Kness. verhuisd. 

Marcus De Beer x Kness. in 1670 met Maria De Kindere ; 
hij t Kness. 4 febr. 1697, 52 jaar oud, schepen. 

IX.G.768. Vermelden Adrianus, 
0 Oed. 17 okt. 1685 ; fs Carolus bij Christina Mostaert ; 
landman te Oe(l. ; t Oed. 13 mei 1721, pas 35 jaar oud ; 
hij was x Oed. 5 juni 1714 met : 

IX.G.769. Van Loocke Maria, 
0 Oed. 24 febr. 1691 ; fia Guillielmus bij J oanna Oaei
man ; zij t Oe(l. 18 april 1733, 42 jaar oud. Na de dood 
van haar eerste man hertrouw(le zij te Oe(l. de 7 nov. 
1721, met Petrus Van Poelvoorde, die haar overleefde. 

IX.G .770. Andries Carolus, 
0 in 1692 ; werkman ; t Kness. 10 ani/:. 1718, slechts 26 
jaar oud ; hij was x Kness. 9 juli 1713 met : 

IX.G.771. De Jagher Suzanna, 
0 Zomer~em 19 jan. 1693 ; t Zomer~em I 0 au~. 1738, 
juist 20 jaar na haar eerste man. Zij was hertrouwd te 
Zomergem de 14 okt. 1719 met Jommes Nnydt, die t 
Zomer~em 12 maart 1727. 
Snzanna De .J a~her was een dochter van Henricns bij 
Catharina Temmerman ; haar otulers x Zomerl!:em 16 
febr. 1681. Dejae~er Henricns was tevort>n reeds wed. in 
eerste huwelijk van .h11loca Devlie~ere, die t Zomer~em 
21 mei 1680 ; hij zelf "f Zomer{!:em 28 nov. 1695. Catha
rina TPmmerman ·1· Zomergem 16 sept. 1733, echtg. in 
tweede huwelijk van GPor~ins De \Yispelaere. 

IX.G.772. Coppernolle Melchior, 
idPntisch nwt nr IX.F.748: zie aldaar. llij was f'en arm 
man ; ))('~raven met een lof. 

IX.G.773. Marsf.'Ple Anna, 
i(lcntisch met 11r IX.F.749 ; zie aldaar. 
Ook : Mazeele, Van MaezPelens. 

IX.G.774. Vlaf.'minck Adrianus, 
0 Oostkamp 17 maart 168:~ ; welstPiletul latulhonwer; 
t Oostkamp 30 maart 1727, « sepnltus in ecciPsia ». Hij 
was een zoon van Egidius Pil van 1\laria Calew:wrt. dif' tf' 
Oostkamp huwdPn de I fPhr. 1682 : 1\laria Calf'waPrt 
t Oostkamp 25 jan. 1713, 50 jaar oud (l)('~r. met middt>lh. 
dienst). 
Adrianns VlaPminck x Oostkamp 5 mPi 1712 met: 
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IX.G.775. Bauweos Adriana, 
0 Beent. 23 okt. 1681 ; landhouwersdochter ; t Beern. 6 
juni 1731, « septdta in ehoro Sancti Amandi » ; zij was 
hertrouwt! te Beern. de 1 juli 1727 met Guilielmus Van 
den Bon, een rijk landh. 
~-\.driana Banwens was een dochter van .Josephus en van 
Petronilla Cools. landbouwers, die te Been1. x 15 sept. 
1680. 

IX.H.776. De Loof Josephus, 
identisch met nr Ylll.G.584 ; zie aldaar, alsook onder 
de nrs IX.G.760 en 761 I zijn ouders I. 

IX.H.777. De Meyer Petront>lla-Josina, 
identisch met nr YIII.G .. 585 ; zie aldaar, alsook onder de 
nrs IX.G. 762 en 763 I haar ouders). 

IX.H.778. D<> Jaeger Joannes, 
fs Jan, identisch met nr VIII.G.586; zie aldaar, alsook 
onder de nrs IX.G.764 en 765 !zijn ouders!. 

IX.H.779. De Costere Joanna-Maria, 
i1lentisch met nr YIII.G.587 ; zie aldaar, alsook onder de 
nrs IX.G. 766 en 767 (haar ouders). 

IX.H.780. VermeuiPn Adriaan, 
identisch met nr \I I I.G.588 ; zie aldaar, alsook onder 1le 
nrs I X.G. 768 en 769 I zijn ouders I. 

IX.H. 781. Andries Anna-Maria-Catharina, 
idcntisch met nr V IJ f.G . .589 ; zie aldaar, alsook onder de 
nrs JX.G.770 en 771 !haar ouders!. 

IX.H.782. Compf•rnolle Matthias, 
identisch met nr V IJ J.G.590 ; zie aldaar, alsook onder de 
rmo I X.G. 772 en 77:~ I zijn ouders). 

IX.li.7X3. Vlaf'minck ,Joanna, 
identisch nwt nr Vlff.(~ . .591; zie aldaar, :dsook onder de 
nrs I X.(~.774 c·n 77':> I haar ouders). 

IX.II.7X4. Van Noorwt•ghP Adrianus, 
" Bef'rrt. 2() df'c. }(,IJ:~ ; t Si.jHclr> I :3 nwi 1714 ; landman, 
f11 Chri!!tiani hij .\laria Brant. 
Chri"tianw~ Van :'loorw1·~lw wf'rd " Bf'Prfl. B okt. l6SI ; 
hij x : I I BN·rr•. :> fPI>r. }(,7:3 nwt .loanna Van D:u•lf', die 
t 01'd. 27 fl'hr. J(>71J; 2) BPNII. J(, au~. J(,C)() nH'I lVIaria 
Brant, die hic·rna vol~t ; :31 ( )pd, :3 d('(•, 170(1 rnPt GodP
Iii·VI~ Timrrwrmaw~. 

\laria Brant Wa!! ('l'fl doc·htf'r van c;f'Or~ÏIIil C'fl van Adriu
na Lamhn•dJt ; zij wt•rd " Bl'l'r·n. :w a pri I I (1(>11 f'll t wt~rhl. 
in I ïllf>. 
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Christianus Van Noorweghe t Oed. 27 febr. 1721; hij was een 
zoon van Carolus Van Noorncweder en van Cathelijne Tanghe. Ca
rolus Van Noorncweder werd o Beern. 10 nov. 1619 ; hij was een 
zoon van Nieolaus en van Elisaheth Van Assehe, die x Beern. 20 
fehr. 1619. 
Christianus Van Noorweghe werd te Oed. op kosten van de Ar. 
mendis he!(r. Nieolaus Van 1\'oorneweder werd o circa 1590, zeer 
wsehl. te Oed .. Wellieht is daarrnee in verhand te hren!(en : «Hoor
neweder Amand, filius Lamsins, gheboortieh van Oudelcm », die 
in!(eschreven wordt in de poortershocken van Bru!(!(e de 24 aug. 1459 
(l'oortershoek v. Bru!(p;e 145-l-147!!, SA. Brugge, f. 31 ; Indices 
l'armcntier, deel 2, blz. 59-l-95 ). 
Nochtans kwam ook op 29 der. 1489 te Brug!(e aan : Van Norre
weghe Jan, fs Christoffels, gehoortig van Gent ; hij kocht het 
poortersrecht aan te Brugge « omme er te zine vry muelenaere » 
(ihirl., Poortershock l479-H96, f. 53 verso ; Parmentier, deel 2, 
blz. !!00-801 l. 

Adrianus Van Noorweghe x Sijsele 30 april 1719 met : 

IX.H.785. Wildemeesch Maria-Magdalena, 
0 Sijsele 15 okt. 1701 ; vroedvrouw te Sijsele, alwaar zij 
t 22 april 1775. Na de dood van Adrianus Van Noorwe
~he hertrouwde zij te Sijsele de 8 febr. 1747 met Stefaan 
De Brnyckere, die no~ vóór haar overleed. 
Maria-Magdalena Wildemeesch was een dochter van Pe
trus en van Maria Claes, die x Sijsele 11 juli 1688. Petrus 
Wildemee ( r) sch -f Sijsele 17 jan. 1705, on~eveer 39 jaar 
oud. Maria Claes hertrouwde te Sijsele de 24 mei 170.) 
met ~larinns Douwens. 

IX.H. 786. Cherlet Jacobus, 
o Oed. 4 okt. 1713 ; t Sijsele 7 maart 1771 ; werkman, 
zoon van .Joannes en Maria Calewaert (ook: De Caluwel, 
die x Oed. 2S okt. 1712 . .Jommes Cherlet -f Oed. 17 nov. 
1721, 61 jaar oud en Maria Calewaert ·r schielijk te Ot>tl. 
2 maart 1723 ; heide echtelingPn werden op kosten van 
de Armendis begntvetl. 
Cherlet .I acohus was x tt> Oed. 12 ft'br. I n7 met : 

IX.H.787. HoPns Joanna, 
o Oed. 26 aug. 1713 ; werkster ; t Sijsele 31 aug. 1781. Zij 
was een dochtPr van Petrus en van .loanna lluyge, die x 
Oed. 7 sept. 1711. 

IX.H. 788. DPnwypre Petrus, 
° Kness. 22 nov. 1688 ; t St.-.lor. 29 mei 1741, ongewer 
53 jaar oud ; landh., zoon van Laurentius hij Elisabeth 
Huijgevelt. Petrus Demeyere x St.-.lor. 28 aprill722 nwl: 

IX.H.789. Hutte (Hudde) Anna, 
0 Assebroek 25 juni 1698; -;- St.-.lor. IS dec. 1761, ongP
veer 64 jaar oud. Zij was hertrouwd, na de dood van l'e
tms l>emeyere, te St.-.lor. de :~ juli 17-1-2 met J'ptrus l>e 
Mauw. 
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Anna Hutte was ef'n (luchter van Petrus Hwlde en van 
.'\Iaria Coppens, die x Assebroek 7 mei I690. De vrouw 
·;- in I70S, te Assebroek, en ook Petrus Hudde t aldaar 
de 9 juli I729, echt~. in tweede huwelijk van Anna Lowij. 

IX.H.790. DP Clerck Joannes, junior, 
o Oed. U maart I692 ; t Oed. I dec. I750, 58 par oud, 
landb. ; hij x Oed. 9 mei I 719 met : 

IX.H. 791. BPirnaert Petronilla, 
o in I695, fia Cornelis bij Cathelijne D'Hane ; landbouw
ster ; t Oed. 28 au/!. I770, 7.5 jaar oud. 
Toen J oannes De Clerck jr stierf, werd er Stvg. opge
maakt. 
«Sta et... bevonden ten sterfhuyse van Jan de Clereq fs Jan bij 
Adriaene Gouverneur, overleden binnen dese prochie van Oedelem 
op den ... deeembre li50 ... weleken sta et heeft !!hedaen maeeken ... 
Pieternelle Beernaert fia Cornelis hij Catthelijne D'Hane, als we
duwe ende hesittel!he !!hebleven ... den selven staet over!!hevende ... 
aen Cornelis de Clereq s'overledens oudtste sone soo over sijn 
selven als apparenten vool!ht paterneel ende aen Jan de Witte in 
huywelijeke hehbende Anna de Clerrq ooek soo over sijn setven als 
apparenten voo!!ht maternecl van Re!!ina oudt alsnu ontrent 2-l 
jaeren, Joanne oudt ontrent 19 jacren ( nr VIII.H.599) ende Bre!!ila 
oudt ontrent 16 jaeren, alsoo in 5 staeeken alle hoirs kinderen ende 
sehoonkindt van den overleden staende den huywelijcke !!hewonnen 
l1ij dese hesitti!!he ... '> I RAB., Stvg., Br. Vrije, 111 nr 5314, Prae!). 

J oannes De Clerck senior werd 0 Oe(l. 4 april I662 en t 
er de 29 juli 1694 (be~r. met middelb. dienst) ; hij was 
een zoon van .'\Iartinus hij Joanna Van den Aheele ; hij 
x Oed. 24 juni 1691 met Adriana Gouverneur. 
Adriana Gouverneur, 0 1660, t Oed. 8 mei 1723, 63 jaar 
oud 1 hegr. met off. ó lessen I. Na de dood van haar eerste 
man was zij hertrouwd te Oed. de 8 jan. 1695 met J'etrus 
De Graeve, landb. 

IX.K. 792. Claeys G1•orgius, 
o Kness. IJ sept. I6:>B ; t Urscl 25 jan. 17-U> I hel!:r. off. 
(, lcct.) ; landb., zoon van .J udocus-FraneiHclls (soms ook : 
.Joanne8) ('rJ van Cornelia BauLt·, die te UrHPI x de 25 nov. 
J(,:)7. Deze o11ders seltijm·11 h(•idc van 1\.JteHs. afkomsti~; 
d1! vad(~r van J udocU8·Francisc~tJH ClaevH en ook dt'ze van 
Corrwlia Baut·~ fHH'IIlllf•n Jwide « c;,.o~·~ÎIIH ». 
G•~oq!;Îus Cla•~Y8 jr huwde te lJrHPI de 2:~ april [(,<).') met : 

IX.K.7Ha. MaPnhaut .Jaeoha, 
° KnesH. 1:; juni 16M; landh., ·1· (lnwl H jan. 1711, IH•gr. 
1111·1 off. (, I(~HHf·n. Zij waH ''"n dm·htl'r van l'hilipp11H l'n 
va u ( :l1 riHiophora Van dt• \' (•i n~. Zi .. a IJ(~ hij.-;ondl'rhedPn 
ovt·r rJ, . .-; .. l"'r~tllll'rt, onrl•·r nr I X.B.h/!7 I \LH'nlwut An· 
~··I i na). 
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IX.K.794. Blondcel Joannes, 
0 Ade!!:em 8 juni 1657 ; + Adegem 22 nov. 1699 ; zoon van 
Petrus en van Maria Van Loo ; Petrus Blondcel (tafel 
ze!!:t ook verkeerdelijk : l\londeel) t Ade~em 20 juni 1696 
en Maria Van Loo was reeds t Adegem 18 mei 1664. 
J om mes B lolHleel x Adegem 1 juni 1680 met 

IX.K.795. Van Leeuwe Joanna, 
o Adegem 27 nov. 1662, fia J udocus hij J udoca Gillis ; 
:áj t Adegem 13 maart 1693. 

IX.K.796. De Vriese Jacobus, 
o Wingene 4 juli 1664, fs Jan bij Goeielieve Bultinck, 
« Vrylaet onder den amhachte van Dudzeele » ; t Dud
zele 19 maart 1716 en er be!!:r. met off. 6 lect. Zie de nrs 
Vlli.K.602 en 603 ; ook nog RAB., Stvg., Br. Vrije, I nrs 
2373 en 3245. 

Jacobus De V riese was x met : 

IX.K.797. Lambert Anna, 
die -;- Dudzele 13 nov. 1726, begr. met off. 9 lect. 

IX.K.798. Faveau Cornelis, 
0 1682 en t Oed. 19 dec. 1742, 60 jaar oud ; « vrylaet van 
den lande varuien Vrijen, procureur vanden ambachte 
ende Baronnie van Praet met de prochic van Oedelem ». 
Zijn sterfhuis was bekommerd : 
«Inventaris van alle de menhelen entle huyseatheijlen rnits~aeders 
deederen ende lijnwaet als rnPdc van alle de papierPil pnde voorder 
~oederen, hevondcn ten ~hen•nunehien]pn ende heeommPnlen sterf
huyse van Cornelis FavPau ~eW!'SPn procureur vanden amharhte 
ende Baronnie van Pract met de proehiP van ()pdelcm Pnd!' vrijlaet 
van den lande vanden Vrijen, ovPrledPn hinnl'n de voors. proehie 
van ÜPdelem op dPn 19 dccemhrt• 17-12 W!'ltPlijt·k op~hPnomPn 
ende ~PinventariePrt hij Jaroh de Vlie~hen• end!' Frans ~torkman 
sdlepPnen, mits~aeders Jan van de Wiel!' ~rPffier ... op den 2-1 t•n 
:ll dccpm])('r I U2 ten versoueke van Si Pur Jun Jut'l'l(li!'S Fnveau 
proeureur slanis vandPn vrijen, hij mij Edel hePrt'n hur~hPnll'Psler 
ende schepenen van dpn lande vanden vrijen ~heauthoriseert tol 
ht•t vutreeden van den se! ven sterfhuysc ... » (HAB., Stv~., Br. Vrije, 
IV nr 378!. 

Con1elis Faveau was gehuwd met : 

IX.K.799. Clou Maria-Anna, 
o 1678, "1- Oed. 25 aug. 1730, 52 jaar oud ; zij had een 
broer die pastoor was, naar uit hovew;taande inventaris 
hlijkt. «Clou» zou ook wel « lle Cloc (I I » kunm•n zijn. 
want er warcn versehiliende hetrekkingen met lle Cloet's 
in deze familie. Maria-Anna Clou en Comelis Faveau 
werden heide in h<'t 0. L. \' rouwenkoor te Oed. hel!r. 
( off. 9 I eet.). 
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IX.K.800. Coppé Josephus, senior, 
o Oed. 17 mei 1651 : t Sijsele 31 aup;. 1708 ; hij x : 1) 
Oed. 6 aug. 1673 met :l\Iaria Hoste, die in 1690 te Malde
p;em overleed : 2 l Sijsele 3 aug. 169.2 met Cornelia Bae
tens, die venler volp;t : 3 l Oed. 3 febr. 1697 met Marga
retha Ceukelynck, die hem overleefde. Uit zijn eerste 
huwelijk had Josephus Coppé sr 6 kinderen, uit zijn 
tweede twee en uit zijn derde nog vijf ; hij was slechts 
werkman. J osephus Coppé sr was een zoon van Cesar 
Coppey en van Catharina Vergeijle ; Cesar Coppey werd 
0 Lissewege in 16.21 of '2.2 en t Oed. 6 sept. 1668 ( begr. 
off. 3 lect.) : hij x : 1) in 1642 met Catharina Vergeijle, 
waarbij hij 6 kinderen had en die t Oed. 14 jan. 1665 
( off. 3 lect.) : 2) Oed. 14 juli 1665 met Christina Puij
laert, waarbij hij nog 2 kinderen won. 
Cesar Coppey was een zoon van lVIichaël Cuppé, fs Guille 
senior. :\lichaël werd 0 Lissewege in 1595 en hep;r. te Oed. 
21 nov. 1679 I off. 3 !eet.). Guille senior I hij had ook een 
zoon Guille) leefde te Lissewege -+- 1560-1636 ; zijn 
vrouw noemde Appolona ... (zonder meer). 

IX.K.801. Bat>tens Cornelia, 
tweefle echtg. van nr 800 hiervoor, werd o in 1663 en t 
.'\'laldegem 28 nov. 1696, slechts 33 jaar oud loff. 3 lect.). 

IX.K.802. Landuyt Joannes, 
o Oed. 5 juni 16.57 ; t Oed. 29 nov. 1728 ; fs Guillielmus 
bij Joanna Hyckaert ; landman. Hij x St.-Jor. 17 april 
1677 met : 

IX.K.803. Schatteman ,Judoca, 
0 circa 16.56 en "f Oed. 4 jan. 17:~6. 

IX.K.804. Van Hulle Franciscus, 
o Oed. 9 okt. 16()4; t Ocd. 2:~ sept. 1()99; fs .Jacobus hij 
.Jacoha Wouten;, die x Oed. 1) juli 1651. 
Jacohus Van Jlulle, landh., werd o Ocd . .27 nov. 16.24, fs 
Joris hij l'eryntghen Verhamme ; Joris Van llulle t Oed. 
15 aug. J 655 en l'eryntghcn V crhammc, wed., -!- Oed. 
2 nov. I MlJ. 
Jaeoha Wouten; werd " Oed. 1·1 nov. )(,.27 en "!" Oed. 14 
maart J(lJ4. llaar eehtg., Jaeolllls Van llullc, -!- Oed. 1:~ 
okt. 1701 (~scpultw-1 in eceleMÎa»j. Ja!'oha \Vouten; was 
een doeht1~r van Dcny~; ••n van EliMalwth Blommacrt, die 
x Oed. B 81~pt. )(,)!). l>f'IIYM Woutf'rs ·!· Oed. 21 dcc. 164(>, 
.)(, jaar oud 1du11 J,!:!'hon·n ontsln•f'kM 151)01 ; EliMalu·th 
Blommaert, W1~1l., t 0f'tl. 22 april J()!}(); lwide eelttelin
J!t~n werd1~n, nwt N'll koonlif'IIMI, hinnf'rt de kerk he~ra
VI~n. 
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« Staet ende inventaris in llacten ende commercn van alle de p:oe
dijnghe soo meubel als immcuhel bevonden inden sterfhuysc van 
Denys ~-outers ende Elisaheth lllommaert zijne huusvrauwc over
leden IJCeden binnen dese heerelickhedc wiens ziele Godt p:hena
digh zij, weleken staet heeft ghedaen maceken ende bij p:hes1·hriftc 
stellen Jan Wouters zone van de voornoemde Denys Wouters ende 
Elisahcth Blornaerts den zeiven overleverende ende presenterende 
aen Aernoult Wouters zoo over hem selven als voocht nevens den 
rendant, over Laureyns, Gheiraert, Jaecquemijnken (= Jaroha, zie 
hoger) ende Mayken Wouters, de vier onbejaerde kinderen vanden 
overledene mctp:haeders Charles Temerman ghetrauwt hehhende 
Joesijnkcn Wouters, representerende inde voornoemde zeven stae
ken de p:heheele successie van de voornoemden Denys Wouters ende 
Elisabeth Blornacri voor Burghcn1eesters ende schepenen der heer
lickhede van Praet als oppervooehdcn van alle weesen onder hem
lieden resorterende. 

Gronden van erfven ende huysynghen staende den huywelicke ghe
conquesteert. Alvooren den nornhre van 2 lijnen of daer outrent 
lamlts wesende d'hofstede met huusijnghen scheure ende stallijnghen 
hovencol ende hrauwerie daerop staende ende rnedcgaende daer 
!!'overledene vut verstodven zijn, ghelep:hen binnen de proehie van 
Oedelern... Item over den voornoemde Lijck wcp:h een hehuusde 
hofstede ... Item de herberghe ghenaempt «het vlieghende peert» ... 
enz. Acturn 6-2-1651. (Get.) Jan Wouters, Aernout Wouters, Gillis 
Blanckaert, Jacques van Wassenhove » (RAB., Stvg., Br. Vrije, lil 
nr 4319, Praet). 

Franciscus Van Hulle fs Jacob x Oed. 16 jan. 1691 met 

IX.K.805. De Vlieghere Antonia, 
0 Oed. 24 jan. 1670 en -;- Oed. 23 april 1724, landbouwster. 
Zij was een dochter van J oannes en van Maria De Jager, 
die x te Oed. 4 okt. 1648. J ommes De Ylie~here, fs Sa
charius, t Oed. 15 maart 1674 ; Maria De Ja~er, fia 
Adriaen De J ae~here, was toen no~ in leven. Ook deze 
mensen waren landhouwers te Oed. 
« Staet. .. bevonden ten sterfhuyse van Jan de Vlieght•re fs Saeharius 
overleden binnen dese proehie ende heereliekhede op den 15 rnaer
te l6H ... welekPn staet hel' ft !(lwda!'n rnal'eken ... !\larie de Jal'ghere 
fia Adriaens, hesittighe hlevPn t'zijnpn stt•rfhuyse, dPn selvpn midts 
desen ... presenterende al'n Jan de Vlieghl'rt' !'lidi' Jan tie JaP!(here 
als wetteli1·ke gheswon•n vooehden van Saehurius, Andries, :\luriP 
ende Anthonync ( nr IX.l\..H05) de ses onhejaerdt• kindnen vanden 
overledPneu ghewonn1•n hij dese ht•sittighe metgltt'ders ucn dc 
voorn. Jan de Vlieghere over zijn selven endt• (;uil. de Smet thu
welit-k hebbende Joosijntken de Vlit•!(hcre, voorts uen Jun !\locns 
thuwclieke hchhcnde !\lurgrit>lt', neghen stact'ken repn•st•ntercnde 
de successic vanden overlcdcnen ... » (HAB., Stvg., Hr. Vrije, 111 nr 
·1-176, l'raet l. 
Zie ook onder nr IX.A.669 (De Vlit•gher Judot·ul. 

IX.K.806. Van I.A•isb<•rglw J udocus, 
0 Oed. 10 juni 1672, zoon van .loann<'s Yan den Lesher~e 
en van J acquemijne De Smidt ( dit> te Ot>d. x -1. fehr. 
1668) ; landbouwer, "!" Oed. 24 jan. 1707 ; hij x Oed. I 
nov. 1696 met 
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IX.K.807. De Ceult>naere Joosina, 
0 Oed. 2 april 1673, dochter van Jan De Keulenacre en 
van :\la ria \Yillems I die te Oed. x 3 mei 1668) ; land
bouwster, + Oed. 19 mei 1728. 
Er is een Stvg. van haar dochter, J oanna-:\Iaria Van Leirs
berghe, zie onder nr Ylll.K.607 ; alsook van Jan Van 
Lersberghe fs J oannes, broer van J udocus, die + Oed. 
18 april 1ï31, in huwelijk met ]oanna Van Loocke fia 
Jan bij Theresia Pollet ( RAB., Stvg., Br. Vrije, lil nr 
5085, Praet 1. 

IX.L.808. Sutterman Joannes, 
0 1670, landbouwer : vóór 1698 x met : 

IX.L.809. De lUuer Joosijne, 
voorouders onbekend. 
Egidius Sutterman, broer van ]oannes, landb. te Ursel, 
werd aldaar de 25 aug. 1705 onder zijn wagen verplet
terd ; hij ontving nog het H. Oliesel en werd begr. met 
off. 9 lessen. Zijn wed., Anna Dhont, hertrouwde te Ursel 
de 30 jan. 1706 met Petrus De Baets, schepen. 
]oannes en Egidius Sutterman waren hoogstwschl. zonen 
van J udocus en ::\lartina Lambrechts, uit Hansbeke. 

IX.L.810. De Witte Guilielmus, 
0 Oed. 8 nov. 1673, zoon van Adrianus en van Petronelia 
Adriaens (die x Oed. 8 febr. 1667 J ; landb., t Ursel 7 jan. 
176.5; (sepultus in ecclesia, cum off. 9 !eet.) ; hij x Ursel 
5 okt. 1705 met : 

IX.I~.811. Verwilst Paschasia, 
° Kness. 21 au:r. 1672, dochter van Petrus en van .loanna 
Schouteet (die te Kness. x vóór de aanvan:r der reg. ; 
ondertrouw te Ursel deS mei 1658). l'aschasia VerwiJst, 
landbouwster, t Ursel 12 ff•hr. 1749 ( septdta in ecclesia, 
cum off. 9 I eet.). 
Petrus VerwiJst was een zoon van Piet<·r sPnior en .loan
na Schouteet (ook: Schaut I een dochter van .laeoh, uit 
Kncss. 

IX.LJH2. SaPy ,Jaeobus, 
" omHlreeks 1670 ; t v{u',r 172:~ (komt niet meer voor als 
peter, huwelijksJ!ctuil!e of voogd 1 ; kinderen van hem 
W(~nlen " lf~ Aalter i 11 1702 en 170S. IJ ij wa1-1 x met : 

IX.L.XI a. Hooman Pt•trorwlla, 
" )(,70-75 ; zij leefd•· IIOI! i11 J7:H, lrtWIPr t .. AaltPr, hij 
de doop van .I acohus Su YP f fl F r<IIH'i!olciiH). 

IX.L.XI4. Van dt•r Stt•t•nt• Martinus, 
" )(,Hf); t J\.JH'!ol!ol. 7 juli 1721; Wl'rkmall; !Jij X 1\.JH'HH. 

20 df~e. I 711 uwt : 
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IX.L.815. Carpentier Judoca, 
° Kness. 29 jun. 1692 ; ·r Kness. 5 juli 1728. Na de dood 
van Martinus Van der Steene was zij nog hertrouwd te 
Kness. de 5 nov. 1724 met Willihrordus De Boerder. 

J udoca Carpentier was een dochter van Jan en van Pc
tronclla Martcns, die x Kncss. 14 nov. 1686. Pctronelia 
::VIartcns t Kncss. 10 juni 1710, ongeveer 57 jaar oud. 

IX.L.816. Mouton Joannes, senior, 
0 Bccrn. 27 maart 1653; fs Jan hij Antonia Venlonek 
(landbouwers, x St.-] or. in 1638 ; reg. verdwenen). Hij 
x te Kncss. vóór de aanvang der huwclijksreg. met : 

IX.L.817. Maertens Anna ( Tanneke), 
o Kness. 16 jan. 1658 ; t Beern., als weduwe, de 19 nov. 
1735 en hcgr. met een hoge dienst. Zij was een posthuum 
kind van Balduinus Martens (die t Kness. 31 aug. 1657, 
58 jaar oud) en van Maria De Neve. 

IX.L.818. Blomme Joannes, 
i1lentisch met nr IX.A.666 ; zie aldaar. 

IX.L.819. De Sally Maria, 
identisch met nr IX.A.667 ; zie aldaar. 
Haar twec1le man, Andreas De Wolf, was in 1734 te 
Beern. hertrouwd met Paschasia Bert ; hij t Bcern. 26 
april 1759, 68 jaar otul. 

Maria De Sally was een dochter van ]oarmes De Sailly 
en van Maria Barreseele, die x Beern. 17 april1668. ]oan
nes De Sailly, baljuw, was o Beern. in 1641 (doopreg. ont
breekt ; volgens de tafel) ; hij huwde eerst te Beern. 27 
nov. 1664 met Elisaheth Verhraeckele, die t Beern. 8 
febr. 1667, slechts 23 jaar oud (off. medio). ]oannes De 
Sailly zelf t Beern. 13 maart 1708, 67 jaar oud (off. du
plici). Maria Barresecte wast Beern. 25 febr. 1691 (off. 
duplici). 

IX.L.820. Musschoot Jacobus, 
0 St.-.J or. 16 maart 1684 ; t St.-.J OI". 23 april 176:~, in zijn 
BOe jaar, we1i. Hij was een zoon van .Judocus en van Eli
sabeth Ceuckelaere, die te St.-.1 or. x 9 mei 1683 . .l udocus 
Musschoot, landman, t St.-.Jor., wijk Zeldonk, 22 april 
1695 en werd er met de laagste dienst hegr. Elisaheth 
Ccuekelaere was 0 St.-]or. 1664 (reg. venlwent'll \ en t 
St.-.lor. 19 fPhr. 1724,60 jaar oud,« vidua » loff. medio\ ; 
zij was hertrouwd te St.-.lor. de 2H april 171 I met Petrus 
Steenkistc, landman . .I acohus 1VI IIA~choot x St.-.1 or. 7 mei 
1711 met : 
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IX.L.821. Cortt>in Joanna, 
o Kness. 9 april 1686, fia Jan bij Petronilla Vincent 
t St.-Jor. 17 nov. 1752, in haar 67e jaar. 

IX.L.822. Van Poecke Christiaan, 
0 St.-Jor. 24 sept. 1697 en t OeJ. 23 dec. 1766 ; hij x : 
11 Oed. 21 juli 1721 met Josepha De Jon~he, die hierna 
vol~t : 2 I Oed. 28 juli 1738 met Johanna Meire, die t 
Oed. 18 nov. 1749 ; 3) Oed. 9 sept. 1750 met Anna.-Maria 
Breinaert, die o omstreeks 1720 en t Oed. 4 jan. lï67. 
Daar Chrisliaan Yan Poecke laat onder de heerlijkheid 
van "t Knesselaersche te Oed. was, en nochtans te St.-Jor. 
verbleef, ontstond er na zijn dood vóór de Raad van 
Ylaanderen een proces, tussen de schepenen van St.-J or. 
en deze \·an Praet en Oed., om te weten wie van hen het 
recht had de Stv~. af te horen ; de uitspraak blijkt deze 
laatste in het l!elijk ~esteld te hebben. In de opsommin~ 
van de ~oederen is er spraak van een hofstede onder het 
Knesselaersche, ~ekocht van Petronelia Toby, op 19 dec. 
1738. De kinderen van Chrisliaan Van Poecke ~enoten 
een ~oed onderwijs en liepen school bij ~Ieeste~ J. De 
Langhe I RAB., Stv~., Hr. Vrije, lil nr 5769, Praet I. 
Chrisliaan Yan Poecke was een zoon van Zacharias en 
van Antonia Yan Nevel. Zacharias was bur~emeester van 
St.-J or., terwijl zijn broer - ook een Christiaan Van 
l'oucke - eerst schepen en later hur!!emeester van Praet 
met Oed. was I Stv!!. Vrije, Hl nrs 4940 en 5044 ; ook 
Houtschen nr 5/ 96, HAB.). 
Za1·harias Van Pocl"ke werd o Beern. 15 juli 166-1 ; t St.-Jor. 23 sept. 
1712; hij x: I) Oed. 15 juni 1691 met Antonia Van _l\:evel, fiu 
Jouris hij Catharina Roose; deze t St.-Jor. 23 mei 1711, 35 jaar oud 
en werd mPt de hoo!'stc dienst hcJ.:ravt•n, zoals het een lmr!'emees
tersvrouw lwtaamt; 2) St.-Jor. 1 fel1r. 1712 rrlf'l Catharina 1\lutton, 
die op 25 jan. 1713 het levr·n sdwnk aan ef'n postllllme zoon, Jere
mias Van i'oiH'kf', overleden te Oostkamp 21 rnaart 17-J.R. 
IJe erfenissen van Zar·harius Van l'ot•l'ke en Antonia Van Nevele 
werden saml'n j!erc~dd door dl' Stv~~:. op 5 okt. 1713 en duor rekr·
ninJ.:en op 23 fehr. 1717, 21 april 1718 en 18 juni 1720. Er was J.:Cen 
hofstl:de undr•r hun ei~~:erulumrnr·n, want zij pu1·htten r•r een van de 
heer van St.-Jor. Ue neJ.:t•n kindr·rPn nit het eerste huwelijk erfden 
van hun vader : 11• ( )r·d. 6.2.70 land en IHJS, waaronder de perl'f'len 
~cnaurnd Spl1·ntr•rdam en Callllolcrsstuk ; lf' Br•r•rn. 1.2.9·1 land, ~e
naurrul NourdPiijk Stuk 1•n l'uddC'rrll'l'rH ; zij f'rfdl'n van hun nwr•· 
,J,.r: 26.1.32 land l'n hos 11: 01·d., wuurundr•r de pt·rr·l'len Kleine 
.\lu1•re, :YliHrwlat•rKtuk 1'11 Koniru·k11llfiH, Zodat r·r in totnul :!5 J.:l'flll'· 
lf:n r•n IJ(, rrwdt•n lf• vr·nl .. lr·n vir·len. Zijn f!:l'dt•l·ill' van de lwfMtt•de, 
die Za1·!.uriaK van zijn vud1•r !.ad J.:f'iirfd, !.ad hij vrm'J.:I'r verkor·J.t 
aan zijn ltr1wr CJ.riMtiuun. \\'ut d1• rol·rr·n•lr· f(IH'den•n r·n J.:t'rl'dc 
~Cdd1•n lwtn·h, ll'""h tlr· Hiaat t•en l~~ttill ~<Int vun 15.17.5 pmul, dut 1111 

tie lauiM!f· rr·kt·ninl( lr'rlfl'lll"lopt•n iH tot :!1.16.1 pnnd, daarin d,. nnr
I<JIIKKt'!.udr· rrwrll'llf•n·kl·nd, in 1712 llt'll'dt•n, dnnr lu·t kumJII'rf'n vun 
rl1: trrwrwn van ,J,. lwrtnjl van Wurtl'mlwr~~: 11' St.-Jnr. I HAll., Stv~~:. 
Vrije, IJl nr 521!1 ; l'ru1·t 1"11 Ot•rl. nr ·131 ; Vrij1: Triul(e :!82/·l ; 
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Sei~ncurics divcrscs n" 68/6 verso, 14., 19 verso, 22 en 22 verso ; 
de rekeningen onder Triage n" 6U/2 en 3). Zacharias Van l'oeeke 
was een zoon van Lieven Van Pouckc junior, fs Livinus en van 
Maria Gailliacrt fia Adriaan ; zie de verdere ~egevens over deze 
personen onder nr IX.A.670 en 671 (Van Poucke Livinus en Ge· 
vacrt Joanna). 

IX.L.823. De Jonghe Josepha, 
0 Oed. 16 jan. 1695, fia Jan hij Carolina De .J ae~here ; 
t vóór 1738, eerste echtg. van nr 822 hiervoor ; land
houwster. 

IX.M.824. Verniers Petrus-Judocus, 
0 Hansheke 19 jan. 1681 ; t Hansheke 27 dec. 1756, werk
man ; hij was x Hansheke 29 april 1713 met : 

IX.M.825. Hauterman Petronella, 
0 Hansheke 13 okt. 1691 ; t Hansheke 25 maart 1732. 
Petrus-.J udocus Veruiers was een zoon van Laurentins en 
van Petronilla De Vriendt, die x Hansheke 12 sept. 1673 ; 
de vrouw t Hansheke 30 okt. 1694 en Laurentins "Ver
uiers hertrouwde te Hanshcke de 26 april 1695 met Joan
na Desplenter ; hij zelf t Hansheke 29 nov. 1719 en zijn 
weduwe t er de 28 okt. 1727. 
Petronelia Hauterman was een dochter van .Joannes en 
van Maria Willems, die x Hansheke 18 jan. 1688 ; Joan
nes Hautemum t Hansheke 30 jan. 1743 en zijn vrouw 
was er reeds t 21 april 1726. 

IX.M.826. De Cuyper Guilielmus, 
o circa 1675 en ·r Aalter 8 dec. 1727 ; hij was x Aalter 
19 juni 1718 met : 

IX.M.827. De N eve Livina, 
0 Aalter 28 nov. 1675, fia .Jommes hij Livina Dubhelaere ; 
zij tAalter 10 maart 1735, « vidua ». 

IX.M.828. DP Swat>f Marcus, junior, 
0 circa 1700 ; ·;· Huiselede 21 mei 1765 ; hij x : 1 l met 
Catharina Bruyneel, 0 Huiselede 26 okt. 1704, fia Joannes
Baptist ; 2 l Huiselede 4 juli 1734 met : 

IX.M.829. Dt> Mt~yt>r Anna-Maria, 
0 Hansheke 25 au~. 1715 ; ·;· Huiselcdc 14 mei 1767, on~e
veer 51 jaar oud ; werkvrouw. 
Marcus De Swaef jr was een zoon van Marcus st'nior en 
van Anna-Maria Hottiers (die rcspcet. ·r te Huiselede de 
24 juli 1716, + 75 jaar oud, en de 25 juni 1716, ()() jaar 
oud). 
Anna-Maria De Mever was een doehtt'r van Pt'lrus en van 
Maria Slock, die ~ Hanshcke 2(> juli 1714. Pctrus Dt' 
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\Ieyer werd 0 Hansheke::! okt. l6R6 en t er 24 juni 1722 ; 
hij was een zoon van Franciscus Demyere en van Petro
nella-Jacoba Yerniers, die te Hansbeke x 6 juni 1682. 
\Iaria Slock werd eveneens o Hansbeke 2.5 mei 1687 en 
t er 3 maart 1721, 34 jaar oud ; zij was een dochter van 
E~idius Slock en van Livina Laquet, uit l\Ierendree. 

IX.M.830. De Mey Gerardus, junior, 
o Kness. 26 dec. 1681 ; t Kness. 4 nov. 1737, .56 jaar oud. 
Hij was een zoon van Geranlus senior, fs Petri, en van 
Joanna De Groote, die ·;· Kness. 29 okt. 1713, SS jaar, 
« ,-id na ». 
De \Iey Gerardus junior x Aalter 20 sept. 1729 met : 

IX.M.831. Naessens Isabella, 
0 Aalter ï okt. 1703 ; dochter van Jan en van Petronilla 
Yan Daele, die te Aalter x 22 nov. 1700. 

IX.M.832. Willems Judocus, 
o Aalter 26 juli 1688 ; t Ursel 21 dec. 17.56, in ZIJn 69e 
jaar ; fs Lhinus hij Geor~ia I ook : J udoca) De Crane, 
die 0 was te Aalter 10 febr. 1664, dochter van Jacobus 
De Crane en van Petronelia V ernave (zie nrs IX.E. 7:~6 
en 737, Petrus De Craene-Blomme). 
J udocus \\ïllems senior x Ursel 1 maart 1729 met : 

IX.M.833. Blondia Magdalena, 
0 Ursel 18 mei 1697, fia Petrus hij Joanna De Wilde, 
landslieden ; zij t Ursel 14 dec. 17.50, .53 jaar oud. 

IX.M.834. Autrive Petrus, 
0 circa 1710 en vóór 1741 x met : 

IX.M.835. Hallaf'rt ,Judoca, 
0 + 1710-IS ; woonde in 1741 tP Huiselerle. 

IX.M.836. Mortier ,Joannes, 
o Hanshc~ke J 7 juni IMJS ; t Hansheke 20 juli I n4; fs 
Adriaan hij Joanna WillemR ; hij x llansheke 4 sept. 
1712 met: 

IX.M.837. Demeyf~r ,Joanna, 
"Zomer~Pm 16 april JMn, fia Pc'trus hij .Joanna \.Japys; 
t IJanshc-kc~ (J april 17:{4. LandhouWI'Ih'r, op klc•in<> korl
woonl'lt. 

IX.M.838. POf•lvoorde ,Jaeohus, 
" Aaltc-r 2 jan. J(lJ.1., fs .Jan hij PPirorH'IIa De Hoy: hij 
tAalter 2.) d1·e. 17SI, in IWPf'df' ltuwc•lijk nu·t I'Ptrorwlla 
\lorlic·r ; f'f"rl'lt wa11 hij ~PI111wd ~f'WI'I'I'II lf' Aaltl'r 1

) nu·i 
I 722 nwt : 
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IX.M.839. Pieters Christina, 
o Aalter 26 mei 1699 ; -;- Aalter 8 maart 1749. Zij was een 
dochter van Guillaume en van Livina Schepens, die te 
Aalter x in 1696. Livina Schepens t Aalter 18 juni 17ll ; 
zij was een dochter van Jan bij Maria De Graeve fia Ja
cob ; na haar dood hertrouwde Guillaume Pieters no~ : 
11 Aalter 23 au~. 17ll met Joanna-Maria De Graeve, die 
reeds t Aalter 5 sept. 1712 ; 2 l Aalter 20 nov. 1712 met 
Maria Poulle, uit Ruiselede, die t als wed. te Aalter de 
18 maart 1724. Guillaume Pieters fs Joris ( = Geor~ius) 
-;- Aalter IS maart 1724, drie da~en vóór zijn derde vrouw. 
« Pieters Christina fia Guilleaume, doodt ; staet !!hemaerkt tl1aeren 
sterfhuyse hy Jacques van Poelvoorde als hauder den 15 sept. 1750, 
n° 211 ». « Pieters Guillaeme fs Jooris, sijn wijf is Livyne Srhepens 
fia Jan en Marie de Graeve fia Jarques, staet 1711 : kinderen : 
Annamarie, Christine, Catharine, Joorijne, Jacobus, Christiaen, Jan· 
neken, Gabriël ; nr 131. » (RAG., Land v. d. \\ oest., Stvg., Indices 
\\ oeste en W eihroek, nr 394.) 

IX.N.840. Van Hulle Joannes, 
fs Jan, identisch met nr IX.B.680 ; zie aldaar. 

IX.N.841. Circu Paschasia, 
zte nr IX.B.681 ; ibid. 

IX.N.842. Rodts Joannes (-Baptist), 
zie nr IX.B.682 ; ibid. 

IX.N.843. Tanghe JosPpha, 
fia .Jan, zie nr IX.B.683 ; ibid. 

IX.N.844. BusschaPrt LaurPntius, 
zie nr IX.B.684 ; ibid. 

IX.N.845. Van den KPrckhove l .. ivina-Maria, 
zte nr lX.B.685 ; ibid. 

IX.N.846. De Loof Joannes, 
fs Thomas, zie nr IX.B.686 ; ibid. 

IX.N.847. Maenhaudt Angt•lina, 
fia Petrus, zie nr IX.B.ö87 ; ibid. 

IX.N.848. Smt>ssaert Kart•l, 
° Kness. 19 april 16.57; fs GNardus hij Maria Yan Pou
cke ; hij t Kness. 2 mei I7:H, 7..J. jaar oud ; landh., x 
Kness. 30 okt. 1712 met : 

IX.N.849. Fiers Maria, 
° Kness . .5 mei 1671, lïa Jan hij .loanna Goosst>ns ; landb., 
·r Kness. 13 sept. 1720, in haar SOP jaar. 

IX.N.850. Dhoore Gasparis, 
° Kness. 26 okt. 1683, fs .Jacoh hij l\laria Yan Tenlt', 
landh. te Kness., Westvoorde ; i· Kness. 29 maart 172B, 
45 jaar oud. Maria Van Teute was Pt'll dot'htt•r \'all 
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Lieven, die burl!emeester van Kness. l!eweest is ( 1690-92, 
1698-99 en 1702-0-t. I. 
Gasparis Dhoore x Kness. 26 juli 1711 met : 

IX.N.851. Venlonek Anna, 
° Kness. 1 dec. 1683, fia Paschasius bij .J udoca Doosse
lijnek ; landbouwster, t Kness. 3 juni 17.58 ; na de dood 
van Gasparis Dhoore hertrouwde zij te Kness. 2.5 mei 
1733 met Con1elius Schalck, die later zelf nog huwde met 
Petronelia Lanoij, te Kness. de 2 sept. 17.58. 

IX.N.852. Bogat>rt Joannt>s, 
0 circa 1700, lakenhandelaar ; x Lokeren 3 mei 1727 met 

IX.N.853. Bruggeman Joanna, 
0 :\Ioerbeke-"-aas 17 dec. 1703 ; dochter van Ewijn en 
van Anna On~enae ; zij t Lokeren 4 mei 1776, 73 jaar 
oud, « vidua, filia Eduwini » en werd er begr. met off. 
6 lect. 

IX.N.854. Van Bastelat>rt' Jan, 
o circa 1700 ; t Eksaarde in 17.57 ( « viduus » ; boek 13, 
f. 10, Parochiereg. Eksaanle) ; hij was x met : 

IX.N.855. Verschraegen Laurentia, 
0 omstreeks 1700-0.5 ; t Eksaarde in 17.5.5 ( « uxor » ; hoek 
10, f. 261, ihid.l. 

IX.0.856. De .Jaghere Andreas, 
0 Oed. 10 april 1702 ; landh., t Oed. 18 fehr. 1760 ; hij 
x Brut:?:ge 30 okt. 1726 met lsahella-Rosa De Ceulenaere, 
die hierna volgt. Andreas De .Jaghere was een zoon van 
.Joannes en van \Iaria De .Jaegere, die met dispensatie in 
:3e graad van bloedverwantschap x te Oed. 29 maart 1701. 
.Joarmes De .JaPghere junior werd o 0Pd. 21 jan. 1665 en 
hij t er de 12 fehr. ] 750 I hegr. in de kerk ; off. 9 lessen I ; 
zijn echtg., :\Iaria De .JaegerP, werd" Ot>d. 12 mei H>78 cn 
t er de :30 nov. ] 741. 
.Joannes De .Jaeghere jr was een zoon van .Joarmes scnior 
en van \laria Yan NeVf•le fia LouiA . .JoanneA De .Jaegere 
senior, fA Adriaen, was hurw·meestPr van Oed. ; hij wcrd 
o omstrePkA 16:~5 en x 0Pd. 7 fPhr. H>S<J met Maria \'au 
~evele, die hc·m overleven zou . 
• \Iaria De .JaP~Wn• waA ePn dochter van Andreas en van 
Andrf"a WiiiPmR, dit· x t1~ 01"d. 2C) nll'i 1(>74. 
4: Hf'kl•nijnJ(Iu~ purj(ative ~tlu·dn•HRI'Prl npdPn Rllll'l van j(ot•dp ~:Iu·· 
rnaf•f•kt ll•n Hlf•rfhuyRP van Jun Hllllll!' van AdriuPn dP Jat•~:lwrP in 
~ijn I1•VI'Il J.dJPWPI'HI sijnde l!urp:hPrnl't'HII'r van dPHI'n umluu·hte PilelP 
Barrnnni'' (van ( h•,J.I d1·JJ Kt•lv1•n ~l!u·t J.du•Hintl'll ... up dPn 11 ~l'p
ll'ml.rt• vandt·n ja1·rp 1702, w••lt·k,. n•kf•nijnp:lu· is diH'IHIP l\lariP fiu 
Lnui11 vun .\,•v1·l•· w,.,J,.w,• ,.nrJ,. lwzitl•·r.dll' 11'11 vnnrn. Hlt•rfl111y~,. d•· 
MI· Iw· mitH d••HI' nw·rp:IH·VI~IIdl·, ''''rHI 111'11 J'i,.tt·r, Jan ( j uninr I I' lH I I' 
Laun·inH de Ju•·~.tiiNI' vnnrtK a1·n l'il'll'r Suvnt rlnJWI'Iij,·kf• h,•I•IH·JHit' 
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Anna de Jael(here, de vi!'r mecrderjaril(h<' kijndcr!'n vanden selv!'n 
overled!'nen !(hewonnen hij de r!'ndante, voorts a!'nden selv!'n J>ie
ter de Jaeghere ende Louis van Nevele fs Charles, lwede in de 
qualiteyt van voo!(hden van Charles soone van Jan de Jae!(here 
voorseyt (deze Charles werd later schepen te Oed.), s'rcndantens 
minderjari!(h kirHit vande oude van 2:3 jaeren, alsmede acnde voor
seyd<'n Pieter de Jae!(here <'lHie Laur!'ins Bonte, heede vool(hdcn 
vande drie onhl'jaerde kijnderen van Christoffels Bonte l(hewon
nen hij !\larie de Jacghere fia Jan voorseyt... » (RAB., Stvg., Br. 
Vrije, liJ nr 4 770 ; Praet). 
« Rekenijn!(he hewijs ende reliqua die es doende Guil. fs Guil. van 
Henter!(hem vooehdt administrateur van Charles, Jaerq. (t), l\latken 
ende Joorijneken (tl de vier minderjaeril(he kijnderen van wijlent 
Loys filius Loys van Nevele geprocureert hij Janneken Haerk sijnne 
huysvrauwe de selve overghevende aenden voorn. Charles fs Loijs 
van Nevele alsnu sijn selfs sijnde met d'oude van het dan 25 jacren 
ende voorts aen Jan fs Adriaen de Jael(ere in huywelirke hebbende 
het voorn. Mayken filia Loijs van Nevele, ende den voorn. Jacrob 
ende Joorijnrken de twee andere weesen syn rommen te overlijden 
minderjaerig te weten Joorijnrk!'n ten jaere 1658 ende )a!'ob ten 
jaere 1662 ende dat vande handelijn!(he ende administraetie die den 
rendant gehadt heeft vande goederen op de voorn. weesen verstorven 
hijden overlijden van hemliedens vaedere ende moedere, tsijdert Je 
laste rekenijnl(he gedaen hij wijlent Joossijncken van de \\ eghe we
duwe van Guil. Haeck, in sijn leven gheweest vooglit vande voorn. 
kinderen ... » IRAB., Stvg., Br. Vrije, 111 nr H02, Praetl. 
« Die 12. Fehr. 1750 munitus eeelesiae Sarramenlis obiit drea ho
ram 4. pomerid. et 15. sepult. in ecclesia ante sul(l(estium, off. 9 
lect. : Joannes de jae!(here, etat. 8-t annor., viduus :\fariae de jae-
l(h!'re » <Paroehierel(. Oed., f. 22091. . 
« 29 Mei 16H getrant andries de Jael(here met drysijne ( = Andrea) 
Willems » (ibid., f. 1396 ; U!' oudste reg. zijn te Oed. in het i\ eder
lands gesteld). 

IX.0.857. De Ceulenaere Isabella-Rosa, 
o Oed. 2.5 jan. 1704, echt~. van nr 8.56 hiervoor ; t Oed. 
10 maart 1760, landhouwster. 

Zij was een dochter van Jacob De Ceulenaere en van Isa
bella I ook : Elisaheth-Ciara I B lanckaert, l!efortuneerde 
lanclh. te Oed . 
.J acoh De Ceulenaere werd o Oed. ll juni 1666, zoon van 
Paulus fs .lans en van Maria Uytenolle; hij x : I) Oecl. 
:~0 maart 1690 met Elisaheth De Seheppere, die 0 Oed. 
10 juni 1672 en er '!' IS juni 1699, slechts 27 jaar oud 
(he~r. hoo~ste dienst i ; 2 I ÛPtl. 17 febr. 1701 met Isa
bella Blanckaert, o Oed. 6 jan. 168:3 en er t 24 auf!. 172:3, 
40 jaar oud I hef!r. off. 9 lect.i. J acoh De Ceulenaere zelf 
t Oed. 18 sept. I7:H, wed., 65 jaar. 
«Die 18 S!'ptemhris 1731 ohiit I'Ïrrn hornm 9. VI'Spt•rt., munitus Ect•l. 
Snernnwntis, et 21. S!'pult. : off. : 9 lt•t•t. in nwdio Eedt>s. propt• 
sramnmn commtlltionis : Jueoh d!' C!'t!l!'nner!', vitluus, t•tat. : 65 
unnor. » ( l'urol'hiereg. Oetl., f. 2085 i. 
Jnl'oh De C!'ttlenucrc was hloetlv!'rwunt in 3c !(flllttl van zijn twt>t•tlt• 
vrouw (disp!'nsutic hij huwt>lijkl. Hij had ook t'<'ll zoun Ja!·uh. 
junior, eveneens rijkdijk met aar!lRt' !(oetl!'r!'n I(<'Z<'gt•ntl t'll gt•huwtl 
111<'1 Elisuh!'th Vnndt> \\'iele. 
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« Rekenijnl!h<' ht>wijs t>nde reliqua die rnidts dt>sen is doen Sit>ur 
Jacoh Ceulenat'rt' sont' nm Jucoh filius Puuwt>ls inde qualiteyt van 
l!ht>swoornen vool!ht patt>rrwel van Piett>r, Joannes, Tlwrl'siu ende 
Pieternelle Ceull'rutt'rt' dt' vier minderjaeregge kinderen vanden 
voorn. Jacob filius Pauwels Ceulenuere t'sijnen tweeden huwelijcke 
verwHkt bij lsabelle Blunckaert dit vunden ontfanrk handelijnl!he 
ende administratie die hij inde voors. sijne qualiteyt ghehadt ende 
ghl'norncn heeft van alle de l!Oederen de voors. weesen rornpt>te· 
rl'mle soo vuvt den hoofde vamlen voors. hunnen vader ende mot'· 
dt>r als vuytt~n hoofde van J oarmes ende J oanne Ceulenaere oock 
filij den selven Jaroh fs Pauwels t'sijnen eersten huwelijeke ghe
proereert bij Elisahet filia Jan de Sdwppere hemlieden overleden 
broeder ende suster van halfven hedde midtsl!aeders vuytten hoofde 
van Judoeus ende Anne :\larie Ceulenaere oock filij Jaroh verwt'ckt 
tl'n tweeden huwelijcke bijdt' voorn. lsahelle Blanrkaert hemlieden 
broeder ende suster van vollen hedde, pnde dat t'sedert den 22 
J unij 173-l tot den 28 Decernbre 1735 alswanneer Pi eter Ceulenaere 
hiervooren, de eerste ghewesen weese in ordre, hij eompl'tt'nte oude 
van 2-l jaeren herleghen is sijn selfs man, de rekenijnghe midtsdit'n 
overghevende ... eerst aen Andries de Jaeghere in huwelijrke heb
bende lsahelle Ceulenaere als vooght rnaterneel vande voorn. wee
St'n. .. (get.) Ja rop Ceulenaere ; Andries de Jaeghere ; P. Ceule
naere ; als SehPpen : Chaerl'ls de Jaeghere » (RAB., Stvg., Br. Vrij!', 
II I nr 5136, Praet). 
« Vercavelijnghe ende verdeelijnl!he weuelijek staende te gheschie
den tussrhen Sieur Joarmes Cuelenaf'rl' ... lsahelle-Joanne ... Joanrw· 
Therese ... Henrirus, Amhrosius ende Anna-Marie-Anj!;eline Cuele
naere, ... alle kinderl'n van wijlent Si!'ur Jacoh Cuelenaere fs Jacoh 
in huwelijrke ghewonnen a!'rHie EPrsaemp Elisaheth vande WiPIP 
filia Jan... dit van alsult·ke hofstl'dl'n, huysen, landen, hosschen, 
lwsettl' pnd!' oniJPSI'ttl' renten midtsgaedt'rs het eattheijl valHIP 
opl(acnrlP hoornen ende Vl'rwaseh van houtiP daer op stal'mle, ais op 
ht'mlierlen sijn ghedevoiVPI'rl l1ij dPr doodt l'nde overlijden vamll' 
voors .... hemlieders varll'r Pnde mol'cler· volgens de stal'tPil van goP· 
de thaPrlieclers stPrfhuysen rPspPetiv!'lijc·k l(lu•passeert voor Burg. 
Pnde SrhppenPn van ... Praet Pil OeddPrn op dPn 6-12-IU7 end!' 16 
Oetohre 1758, ende dat sijliedl'n inde ght>rnePnsuf'mheijt niPt lan
glwr l'n Vf'rstondPn tP blijvpn sijn alle df' st•lvl' gcwdPrf'n om daN
uyt tP ghPraec·kl'n nal'r voorgaPnclc• Pst i ma til' !'nel!' prijsiP claf'rvan 
ghPclaen bij manrwn hun elif's vN~IaPrHie wanof c]p ghf'hPdP rnassP 
van prijsiP met c]p huysijnglwn l'nclf' sdtf'llrPn ciaProp ~tapncfp midts· 
gaf'cll'rs cJ,. c·apital'lf'n vanelP hPNPiijc·kp rPiliP gaptule vuyt l'f'tlC 
partijP lwsc·h lf'r proc·hie van St-LaurPijns ghPnaf'mt «dl' Doodt» 
c•ompt te• lwclraeglwn tot :!671 poncfpn 1'117. ••• » (HAB., Stvg., Br. 
Vrije, ril nr 51H, l'rac•t). 
Paulus J)p Ceulf'naerl' WPrcl " ornstrf'f'ks 16:!6, fs Jun ; hij x ()pcf. 
17 fehr. 1661 met "aria IJytc•JHJIJp; hij t 01'cJ. J9 fphr. 1669, sJPrhtR 
3:! jaar oud. Zijn wc·cl. lu·rtrouwdl' nog twc·c·maul 1'11 t 0Pcl. 3 aug. 
I 717. 
« Stac·t f'lldc~ invc·ntaris in lmf'tc•n •·rulc· c·omnu·rc·n vun uil«> elf' gnf'· 
dc•rf'n ... lwvonclc·n tc•n Hll·rfhuysc· vu u l'a uwe· lH clc• ( :eull'uaPrc· fM Jun 
IJVt·rl"d"n l•irliH'Il dc·Kc' proc·hi,. l'llcll' lu·Prlic·klu•dt• op dl'n 19 fp
buurij lfif/J wic·m zit· I•· ( ;odt glwruwcliglr zij wc•lc·kc•u Hluc•t hl'c•ft 
gh•·•luc•rr mar·c·k•·n l'nclc• hij I(III'HI'hri ftc· Htc·ll•·n 1\luc·yk•·n V uyltl'll· 
IH,IIc· uiH lu•HittiJ.(III' gh,.(,(c•vc•n t'Hijrwu Hll·rflruyHI' clc•n Hc•lvt•n midtH 
df•Hc·n <Jv..rl•·vc•n·rul•·. 111'11 Lif•Vf'll V uyttc·uhnll•· c•rulf' l.it'VI'II dl' 
I :r·ul•·uac·rc· u lH w•·tlf'li•·k•· ~tlu·Hwnrc·u vncu·lul•·n van Jul'c'C(llf'R, hc•t 
<Jnlwjac•rclc• kiruit vund•·u nv•·rl•·dt•ru·n Jo(lu·wnnrwn hij cl" IH·Hittil.dH', 
V<J<Jr l.urc·hnif'c'Htc·r """'' Hc'III'JH'llf'll vun l'nu•t (BA 1!., Stvl(., Br. 
Vrij•·, lllnr lH:!; l'nwtl. 



«Sta et ende inventaris ... bevonden ten sterflmyse van de eersaeme 
ende discrete Marie Vuyttengolle eerste wedewe van Paulus Ceule
naere, daernaer van Joos vanden Aheele ende lest weduwe van 
Jaecques Scheurkens overleden hinnen de prochic van Oedelcm 
opdcn 3 der rnaent Ougst 1717, ... weleken stact heeft ghedaen mae
cken... den !'ersacmen Jacoh Ceulcnaere als oudtstcn hoir ende 
eenighsten 801111<' VImde overledene ghcwonnen hij den voorn. Pau
lus Cculcna!'re thaercn eerste huywelicke, die mits dcscn overghe
vcndc ... eerst acn sijn selven voorts acn Gillis Blaneka<'rt thuywe
lickc lwhhende Pietcrnclle vanden Ahcele voorts aen Christoffel 
Borcsscns ghetrauwt met Joanne vanden Aheele ende voorts aenden 
voorn. Gillis Blanckacrt ghcswoorl'n vooght materneel ende aen 
Passchier de Vos gheeden voogilt patcrncel vande 3 respective min
derjarige kijndcren van Lieven de Vos verweckt hij wijlent Marie 
vanden Ahcelc, oock alle drij kijndcren vandc overlcdene ghepro
curcl'rt hij den voorn. Joos vanden Ahccle in haer twcl'de huywe
liek ende vanden derde huywclicke en sijn gheene kijndcren voorts 
ghccommen, hij dien de sucecssie van desen sterfhuyse represente
rende in vier staecken ... » (RAB., Stvg., Br. Vrije, 111 nr 4880 ; 
Praet). 
Isahdla Blanckaert, tweede !'ehtg. van Jacoh De Ceulenaere, was 
een doehter van Livinus en van Maria De Schepp!'re fia Andreas. 
Zie de voorouders en bijzonderheden onder nr IX.0.861 ( Blan
ckaert Petronilla). 

IX.0.858. Rys Christianus, 
0 Oed. 24 dec. 1693, zoon van Petrus f'H van Maria Re
uiers (die te Oerl. x 30 april 1679) ; dap;lmwr, "f Oed. 10 
maart 1736 en he~r. zonder dienst ( « sepnlt. sine offi
cio ») ; zelfmoord ? 
Christianus Rys x in 1729 of '30 met : 

IX.0.859. Van Poucke Petronilla, 
o St.-] or. 7 jan. 17ll ; werkster, ·;· Oed. 21 mei 1773 en 
be~r. met de laa~ste dienst. 
Verarmd door tep;cnslap;en en door elkaar opvolp;<'nde 
kroostrijke gezinnen, was zij nochtans een dochter van 
Zacharias Van l'oecke en van Antonia \' an Nevelt' ; zie 
de voorouders onder nr IX.L.822 (Van l'oecke Chris
tiaan). 
Haar Atiefmoellcr, Catharina Matton, is niet alleen p;e· 
huwd p;cweeAt nwt Zacharia" Van l'oPcke, maar ook no~ 
met Guill. De Mnvnck en met l'ietl'r Ma<'nhont ; dezP 
laatste hertrouwde. V<'nler no~ met L<'vyne De Smedt. 
( RAB., Pra<'t en Oed., nr 434 ; HPk weAt van Chrisliaan 
Van Poecke aan de Sehep<'tll'll v. l'nwt <'11 Ü<'d.). 

IX.0.860. VermenJen Joannes, 
0 Oed. 13 au~. 1660 ; "f St.-.lor. 2S maart 1737, 77 jaar 
oud; hij was el:'n zoon van Marinus en van Martina 
Fransoijs, die x Oed. 2 juni 164S. Landman ; hij x : I) 
met .Judoca Molton, die "t St.-.lm·. 7 nwi 1710 (hqrr. mid
delh. di<'nst) ; 2) St.-.lor. 19 au!!:. 1710 met tl<' W'el jon
!!:cre 
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IX.0.861. Blanclmert Petronilla, 
0 Oed. 1 juni 1690 ~ t Oed. 24 dec. 17.56, wed., be~r. met 
off. 3 lessen. Zij was een dochter van Livinus en van 
)[aria De Scheppere fia Andreas, die x Oed. 2 febr. 1673. 
Livinus Blanckaert werd 0 Oed . .5 mf'i 1650 ent er 2 febr. 
1693 ( bef!r. off. 9 lessen I, zoon van Gillis hij Elisabeth 
Yander Beke, landbouwers te Oed. l\Iaria De Scheppere 
werd o Oed. 5 maart 1652 en t er 17 febr. 1693, veertien 
dagen na haar nun ( be~r. off. 9 lessen). 
Deze mensen waren van zeer p:oede afkomst. 
Gillis Blanckaert was scheppn Pn bur~emeester van Praet 
met Oed. : hij t Oed. 4 nov. 1674. Elisabeth Vander Beke 
hertrouwde daarop nwt Jeromias Coppens ; zij t als 
wed. te Oed. 3 sept. 1707 en werd met een koordienst 
binnen de kerk bep:r. 
Andreas De Scheppere, vader van Maria, x Oed. 10 okt. 
1ó49 met Christina ~Iaertens fia l\'laerten. Deze vrouw, 
wed. p:eworden toen Andreas De Scheppere de 22 okt. 
1ó57 te Oed. overleed, hertrouwde aldaar de 30 jan. 16S8 
met :\laerten De Caluwe ; zij t Oed. 28 nov. 1679. Al deze 
personen werden te Oed. bep:r. met off. 9 lessen. 
« 3a Septembris 1707 obiit et quaria septlila est cum sacro Elisa
bf"lha Vander heke, vidua primo e!!:idii Rlanckaert, deinde hycro
nime Coppens, in navi ecclesiae prope chorum sub marmore prius 
posito, que ante ohituum fundavit perpetuum anniversarium ad 
om.'" ffi(•nse pauperurn ; exequiae summae celehratae sunt unde
t·i ma octof,ris '> ( ParochiereJ.(. Oed., f. 1610). 
«StaPt ende inventaris ... hevonden ten sterfhuyse van Gilliz Blane
kaert ovPrleden Burrhmeestcr ende sclwpcne der heerlickhetlc van 
Prae! met Oed. op den 'l novemhre 16H ... welt·ken staet heeft J.(he
da.-n maecken ... Isal)('aU (= .Elisabf'th) Vander Bf'ke hesittf'~he 
hlefvPn tzijnpn Slf'rfhuyse de selvf' midts desPil ovf'rlf'verf'nde ... aen 
Lieven BlankaPrl l'asst~hier de Vos thuwf'lickf' hehllf'nde Isaheuu 
Blallf·kaerl, Sarharias Stevens thuwf'lit·ke hcbhPnde Clara rnelJ.(IlC· 
riPrs aPnden voorn. Lievf'n Blankaf'rl f'nde l'assdtiN df' Vos .. 
vool'hdcn van Jan, Ff'rdinandf', Christoffels, (;iflis (junior) f'tHic 
'furie alle al'htf' killflf'ren vandf'n ovf'rledf'nf'n J.(hf'wonnen hij de 
hesitte::hc ... '> I HAB., Stv~., Hr. Vrije, 111 nr 1ll83; l'raet). 
« Sta<·t f'nde invf'nlaris ... IH·vonden lf'n sterfhuysf' vund<> <><>rRIII'Ilte 
t•nde disl'rf'l<> ElisalH·IIIw vatHI<>r Bekt• last Wf'dewe van Jeromins 
Coppt•ns <>nde da<>r tt· voon·n van (;illis Blanka<"rl ovf'rl<>d<>n hin
nt•n tff' ... pnwlti<> van Ot•dt·l~·rn op df'IJ I Mf'pl. 1707 (purnchierc·~. 
Zt'J.(J!f"rt « 3 Kt•pt. ~~ ... wc·lt·kt·n slal'l lweft J!lt<"da<>n ... int J!hc•R<"hriftc 
KII·IIen (;illiK Blatwkaert HIHillf' vandt·n voorn. (;illis Blunt•ktwrt 
J!lwwonru·n hij 1l" uvt•rlc·df'tW that•rt•n t•c•rMII'Il huywt•lit•kp f'ntff' vuyt 
clit·n lwufd1· n·nclanl lt'll df'Mc·n Mtt·rfllllyKc•, cli1• miiH deH<'n CIVI'rJ!III'· 
V1•ntlt• .. r•t•rHt 111'11 ChriHtoff1·IK Blatwkut•rt VCJortH tfpn retulant at•n 
Mijn Ht•lv .. n, vuurlil Ul'll 'fat•rlf·n tl .. V"" voorlH 111'11 Jat't'lfliC'M S<>tdu• 
tiiiJywt·lit·~u· lwhlwnclc· ( ;,,.Jc·lit·vt• tic· V oK, vooriH uc•n l'i<>ler OlliviPrs 
tdH·Irauwt rrwl EliHalwtlt tlt• VoH, ullc· kijntlc·n•u VUil l'assrhi<>r df' 
VuH Jllu·prtH'Ifrt•l'rl hij EliHulu·lllu• Blurwkal'rl, vooriH Uf'll FPrcli· 
nancl1· t•rtclc• :\lurit· Stc•vt•IJH jc111Jtlu· rnuu t•ttclt• jun~th,. dof'hlf'r hun 
Hf'lh J,jj t·urnJif•ll'lllf' uutlc· vun lwr clun 21 ju1•rc·n, vciCiriH llf'll Juf'Hh 
Jul'f'«Jili'H l!lu·lrauwt nwl JoKijru· Src•VI'IIH uilt• :1 killd1·n·ll VUil Zuf'IHt• 
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rius Stevens vcrwerkt bij Ciaera Blall(·kaert voorts aen Jeromius 
Blanekaert, voorts aen Pieter Maenhoudt thuyweliekc hebbende 
Livina Blanrkaert, voorts aen Jacob de Ceulenaere (zie nr IX.0.857 J 
p:hetrauwt met lsahelle Blanrkaert, voorts aen Charles de Jaep:herc 
(sehepen, zie nr IX.0.856) in huywclieke hf'hhende Marie Blan
kaert voorts af'rHien voorn. Jcromius Blarll'kaert ende Pieter Maen
honrlt beerle voop:IHien van Joanna, Petronelle ende Christina Blane
kacrt, noeh minderjaerip:he weesen alle kijndcren van Lieven Blanc
kaert, voorts aenden voorn. Christoffels Blanekaert ende Jan Boy, 
heede vooghden van Gillis ende Pieter de twee minderjaerip:he 
weesen van Louys van Nevele (junior) !(hewonnen bij Marie Blanr
kaert, alle kijndcrf'n ende kijntskijnderen varHien voorn. Gillis Blanr
kaert domle p:heproeurecrt hij de overledene t'hacrf'n eersten huy
welirke ... (haar tweede huwelijk bleef kinderloos)» (HAB., Stvp:., 
Br. Vrije, 111 nr ~823 ; Praet). 
« Hckcnijnp:he bewijs ct reliqua die hij desen is doende l\laerten de 
Caluwe als in huwclieke hehhende Castijne (= Christina) l\Iaertens 
weduwe van Andries de Scheppere voop:ht geweest sijnde van Pau
wels ende Pieter de Hijckere .hecde kinderen van Pauwels de Ry
ekere p:hewonnen hij Maykcn de Sehepperc ter eausen vandc han
dclijnp:he ... bijden voorn. Andries de SdreppPre in sijne voorn. 
qualiteyt p:hcnomen, vande goederen soo meubel als imnwubelen, 
de voorn. weesen eompeterende ... 8 deremhre 166-1. » IHAB., Stvp:., 
Br. Vrije, 111 nr :l401 ; Praet). 

IX.0.862. De Vlieghere Jacobus, 
o Oed. 29 jan. 1697 ; t Oerl. 10 okt. 1759 en be~rr. in het 
hoo~koor ; landh. ; hij x : I) Oed. 30 juli 1719 met Pe
tronilla Vermeesch, die hierna vol~t ; 2) met Joanna 
Meuleman, die t Oed. 18 okt. 1759, 60 jaar oud, acht da
~ren na haar man en naast hem hep:r. werd . 
.J acohus De Vlie~rhere was een zoon van Andreas en van 
.J wloca Rrant, landhouwers te Oerl., x te Oed. 4 maart 
1695. Arulreas De Vlie~her is tweemaal f!:r'lmwd ~eweest : 
.I wloca (nr IX.A.669) is een kind uit zijn eerste huwP
Iijk; bij .ludoca Brant had hij twee kin1leren: .Jacobus 
en Livine De Vlieghere ; maar deze tweede echt~. had 
ook een dochter mee~ehracht, nl. MariP, uit haar vori~ 
huwelijk met Charles Van Nevele. Andreas De Ylie~her 
i" Oed. 1.5 april 1721 ( plechti~e dienst W<'nl p:ec<'lebreerd 
op 28 mei 1721) en .J udoca Brant t als wed. te Moerkerke 
de 5 au~. 1728, 7.5 jaar oud ; zij werd op 7 au~., met off. 
9 lessen, in het koor der k<'rk van 0!'1l. be~raven. 
« Staet f'nde invf'ntaris ... hf'vorulf'n lt•n stf'rfhnysf' vundt• f'f'rsaf'lllt' 
ende disen·te Josijnken Brandt filiu Jaf'I'!Jllf'S lf'st Wf'duwc van Au
dries de Vlif'p:lwrf' f'Hdf' daf'r tf' vooren van Churles vun Nf'Vl'lf', 
overleden binnen rif' pr(l(·hie van 1\lot•rkerekf' opdpn 5 Oup:st vundt'n 
vooriPden jaerc 1728, nPmaer hPp:ravf'n inde ken·ke tlt'ser proehie 
vun Oedelem ... welekl'n stat•t heeft p:llt'duen llllll'l'ken ... Jueohus tlt' 
Vlie!(lwrc s'ovl'rll'dl'ns huudste prule ePnip:he soont• die sij in lu~t•r 
twe('(lc huywPiiek p:ht•wonnf'n hl'eft hijden vonm. Andries dl' Vlit•· 
!(herc ende vuyt die hoofde rendunt ten dt'St'n stPrfhuyse, tlt•n st•l
ven mits df'sl'n overp:llf'vendt• ... Perst af'n i\lurijn Boy uls uppurenlt' 
vnol-(ht patemeel f'IHif' tien n•ndunt al'n sijn sPin•n als ut•nstut•ruh·n 
vuop:ht mutf'I'IICel vun tie at·ht I'I'SJlf't'tivf' mindt•rjut•rip:lw kijrult•rt•n 
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van Jan Boy (De weesen sijn ~hena<'llll Joannes, Cart• I, J udoeus, 
Amlries, Livine, :\Iarit', Franeois ende Jaeolms) de ~onne hij ~he
wonnrn heeft bij :\larie van l'ievele fia Charles, p;hewonm'n hij de 
overledenen thaeren eerslt'Il huywelieke, voorts den r<'ndanl ool'k 
at•n sijn selven, ende aen Leo van l'raet als in huywelieke helihen
de Livine de Vlieghere bij tie overledene tl1aeren tweeden ende les
ten huywelieke ghewonnen ... » (R·\B., Stv~., Br. Vrije, 111 nr SOH ; 
Prae!). 

Voor Zacharias De Vliegher fs Zacharias en zijn echtg., 
Elisabeth De .:\leere, zie t~r IX.A.669. 

IX.0.863. Vermeesch Petronilla, 
0 circa 1695, echtg. van nr 862 hiervoor, landbouwster ; 
t Oed. 2 no,·. 1736, 42 jaar oud ; slechts begr. met off. 3 
lessen. 

IX.0.86-1. De Coussemaecker Dionisius, 
o Oed. 8 okt. 1712 ; landb., Ruweschuurstr. ; fs Francies 
bij l\largaretha Gevaert (die x Oed. 25 april 1702 l ; hij 
t Oed. 4 nov. 1757 en werd begr. met off. 3 lessen ; hij 
was x : 11 Oed. 15 jan. 1737 met Anna-.\Iaria Vermeulen, 
die hierna volgt ; 2 l Oed. 2 mei 17.5.5 met Joanna Sercu, 
die hem overleefde. 

IX.0.865. Vermeulen Anna-Maria, 
0 Oe cl. 19 febr. 1717 ; landb., ech tg. van nr 864 hiervoor ; 
t Oed. 28 okt. 17.53. Zij was een dochter van Arlrianus 
Vermeulen en van !\'Iaria Van Loocke (zie nrs IX.G.768 
en 769 ). 

IX.0.86H. Van dPn Bossche Joannes, 
0 .'\Ialdegem 2:~ nov. 1704 ; werkman, t :Ylaldegem 18 okt. 
1748 I begr. off. :~ lect. l ; hij was een ";oon van l'etms en 
van .\laria Focke, die x :\laldegem 19 juni 1()94. 

Petrus Van den Bossche t MaldeJ!:c~m Ilnov. 1715,47 jaar 
oud en werd begr. met off. () lessen. Maria F()(·ke werd 
o Maldegem 24 fehr. l()n en'!' er de 22 nov. Ins ; landh., 
off. 6 lessen. Zij wal! nog hertrouwd te ~1aldegPm de 4 
febr. 1717 met .J aeoh Van Caseele . 

. \Jaria was een do<"htc~r van Egidiul-i Focque en van 1\lar
gan~tlw De \\ÏI-iJWiaf•n•, diP x :vlaldPgPIIJ 7 maart }(,(J(,, 

Egidiut~ Focque, landh., wijk Vake~, i· Maldef!Pill '27 april 
HJ7fJ, 40 jaar oud (dut~ gf•horl'll eirea IlJ:U,) t'll werd PI' 

hegr. met off. 6 letlsen . 

.JoanneK Van d1~n Hol-i~;che x IVIaldf'l!<'fll (J juli J7cB mei: 

IX.O.X67. Valekf~ Anna-Maria, 
" omKtm1·k~~ 17 I() ~~u vc·nl1~r nil'l11 ovPr lwkPnd ; wtu•hl. Îl-i 
";ij nog lwrlrouwd na dl' dood van .lonJIIWI! Van dPn 
fjof!Kdw. 



IX.0.868. Hurtecant Francies, 
0 Wingene 5 okt. 1703, landman ; zoon van Joannes en 
van Magdalena Vervaecke, die x Wingene 19 april 1693. 
Hurtecant Joannes, zoon van Andreas hij Judoca De 
Deckere, werd 0 Wingene 19 jan. 1668 ent er 5 febr. 1740, 
in zijn 73e jaar I hegr. middelh. dienst) ; Magdalena V er· 
vaecke t als weduwe te Wingene de 3 febr. 1743, 77 jaar 
oud ( off. medio). 
Francies Hurtecant was x met : 

IX.0.869. Coussens Veronica, 
0 omstreeks 1705 ; onvindbaar in de streek. 

IX.0.870. Delanghe Zacharias) 
0 Oed. 3 sept. 1704 ; t Oed. 17 febr. 1760 ; fs l\Iaerten bij 
Angelina Sercu (ook: Sircuij, Cercuy ... ), die te Oed. 
x 2 aug. 1701. Toen de moeder in 1713 stierf, werd er 
Stvg. opgemaakt : 
«Sta et... bevonden ten sterfhuyse van Angeline filia Francois Ce reu 
overleden binnen dese harronnie van l'raet ende prochic van Oede· 
lem op den ......... (niet ingevuld) van desen loopenden jaere 1713 .. . 
weleken staet heeft ghedaen rnaecken ... !\Iaerten de Langhe soone 
van Guill. die mits desen ... presenterende aen Jan de Langhe etHle 
Jacoh Cereu beede apparente voogluien van Zacharius oudt op sijn 
neghensic jaer ende Marie oudt 5 jacren de twee respC!'tive kijnde
ren vanden rendant ghewonnen hij de overledene ... » (RAll., Stvg., 
Br. Vrije, III nr 48-19; Praetl. 

Zacharias Delanghe x Oed. 22 febr. 1729 met : 

IX.0.871. Sneyaert Joanna, 
o Ocd. 28 juli 1702 ; t Oed. 30 nov. 1746, -1.4 jaar oud en 
hegr. met off. 6 lessen ; fia Lucas Sneyaert senior hij 
J'etronilla Van de Vt>lde. 
Lucas Sneyaert senior, fs Lucas, was 7 jaar oud in 1670 
en hijgevolg geboren in 1663, in de ~treek \'au Dik~mui
de ; zijn vader, eveneens fs Lucas, t Heerst 26 april 1670 
en de moeder, Ant hon ijne Bellaert fia Gui 11., ht>rt rouwde 
met !\1aerlen Pattijn. Zie de Stvg. ms I B004, lll/4h29 
en lll/5961, Br. Vrije, HAB. Er was tamelijk vet>l bezit. 

IX.P .872. Clat•ys Pt•trus, 
o Beem. in 1696 ; t Oed. 27 maart 1771, wed., 76 jaar 
oud; haljuw van Prael met Ot>delem : zoon van .ludoeus 
en van Petront>lla Gouvt>nteur, wel~tellt>tule landh. te 
Oed., wijk De lloom. Petru~ Clat>ys huwde met .loanna
Francisca De Jans, doeltter van Carolus, en•m•ens baljuw 
van Praet met Oedelem ; zie hierna . 
.l t~docus Claeys werd vt>rmoord door zijn ~dwonzoon. 
Elias Domhrecht, de 27 febr. 1724, nabij dt• herberg «In 
de Hoorn». Petronelia Gouvcrm•ur·~ waarmet' hij gehuwd 
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was te Been1. de 13 au~. 1695, was t Oed. 31 maart 1718, 
48 jaar oud I he~r. met middelb. dienst ; was tevoren wed. 
van Jan De Wulf I. 
«Die 8. Dec. 1726 natus et 10 baptizat. : Josephus Emanuel Francis
cus A.lbertus lgnatius fs Domini Petri Claeijs, Balivi parochiae hu
jus et Domicellae Joannae de Jans, conjug. SS. Dominus ae Ma
gister Joutmes Yachet, Balivus de 1\lale, nomine perill ustris. ac 
nobilissimi Domini Francisei Claesman, Buronis de .Male, toparche 
de Vive, etc. et Domicella l\largarita lgnatia Gellinck » (Parochie
reg. Oed., f. 1360). 
« 27. Februarius 172-1 oecisus est ictu manus prope tavernam vulgo 
«den Houren > et 29. sepult. eum off. 9 Iect. : Judocus Claeys, vi
duns» (ibid., f. 1659). 
«Sta et... bevonden ten srerfhuyse van Pieternelle filia Jan Gouver-
neur overleden binnen dese prochic van Oed. opden ......... 1718, .. . 
weleken staet heeft ghedaen maecken. .. Joos Claeys soone van 
Geeraert als wedewaere ende besitter bleven ten voorn. sterfhuyse 
die mits desen overghevendc ... eerst aen Jacob de Wulf soone van 
Jan ghewonnen hij de overledene t'haeren eersten huywelicke jour
man nemaer sijn selfsman hij competente oude van jaeren, voorts 
aen Francois Claeys oock soone vande voorn. Geeraert apparenten 
vooght paterneel ende aen Jan Gouverneur fs Jan voorseyt, appa
renten vooght mater nee! van Pi eter oud t outrent de 22 jacren J oan
nis oudt outrent de 19 jacren Joanna outrent de 16 jacren Pieter
nelle oudt outrent de 13 jacren ende Adriaen 10 jaeren, de vijf 
respective kijnderen vanden i!l'sitter de gonne hij ghewonnen heeft 
bij de overledene ... » (RAB., Stvg., Hr. Vrije, Hl nr -1890; Praet). 
<~: Rekenijnghe purgatifve van goede geformeert ten sterfhuyse van
den eersaemen Joos Claeys sone van Geeraert den selven !(hcsloten 
ende geliquideert voor UI. Heer Burchmeestere ende sehepenen 
vanden arnhaehte ende harromrij van l'raet met Oed. in daeten den 
25 april 1725 weleke rekenijn!(he is doende eliteer Pieter Claeys 
bailiu deser !(enoernde Jlroc~hie ende heerclickhede, sone vanden 
overledenen als lwir ende rendant ten desen sterfhuyse cle gonne 
hij mits desen is overgevc•nde Pnde presenterende eerst aen si!(h 
selven over een vierde vande !(oeclerPn tc~n clesl'n sterfhuyse te he
vinden, midts din!Jisiteyt van suc·c~essie ten re!(arcle van l'ieternelle 
Claeys sijne smster ten opsi!(hte vande lwgaene mansla!(h !,!:CC'olll
mitteert door Elias Dornbrcdtt haerPn rnan, indPn (Wrsoon varuien 
over!Pdenen die wijlPril sijnen sclwonvudPr was, vooriR aen Jounnc•s 
Claeys s'rendunt~; broc~der bij c~cHnpetente oude van juPrl'n sijn selfs 
man, voort!! ac·n Charles varulc·n KNekhuvc als in lruywelic·kc· lu·h
hPtHJe Juanne ThereHe Claeys, midtHgac·dcn; dl'n rc·rulaul no!(h aen 
Mijn belven inde qualitPyl van geëeden VIHJ!,!:Irt JIUII'rllt'l'l ende uen 
!'ieler de ( ;raeve J!Cl!urrllv;et·rt i ndl' plai'!Me van Juc·oh de \V 11 Ir 
geëeden Vlllll!ht mall•rnef'l van Adri;u·n ( :Iaeys u lH rw!(lr mindc·r
jueril(he wct~!le van de oude~ van ... jaPrc·n ( oniiiJ!I'VIIId) ende uiHoo 
ll~r t·awwn voorsc·yt. .. >I HAB., Stvv;., Br. Vrij!', 111 m 50111; l'raPt). 
Berrlf'rk lrierlHJvcn de lllllc~rvinl( van l'il'lc·rnc•llc· Cluc•ys, t•c·ht!,!:. van 
clt· mo11rdt~naur en dllc•ltlc·r van lu·t Hluc·lrtofft·r, dit vulv;t•ns het cHtde 
n·t·ht. 
Elia!! DrHnhrc·dtt, dudc•r vu11 de rnaiiHlal(, wc•rd nrwlrtan11 muur wl'ini!,!: 
f(t~Hiruft. Zijn proc~t·H iH wc·liswaur nic·t Ie• vindf'n in de• rt•l'kM von
nii!HI~Il uit ilf't FondH « l'ruc·t t•n ( lf'clc·lc·nr :., jun·n 172 t-:111, zodat wij 
nit~t well·n op wdkt' munic·r c·n ""' wc·lkc· n·rlc·n rlc•. nworrl juiHl l(t'
pleel(cl wt·rd ; maur tfll·h j,Jijkc·n c•r lu·c·l wat vNzac·lrtc·ndc· omstun
clighr~dt,n ~o:ewt•est ~~~ zijn, rluur Jo:liuH Jloml•rc·c·lrt nu mirulPr rlurr drie• 
jaar rr·eds op vrije vtwl•·rr I(I'HI•·Icl wt•nl. lnd..rrluud l••z•·rr wij, op 
r,,J, 13 vcrKo VUil f(I'IHif'llliJe rc,kc·nirrf( Stvf(. rrr 50111 : 



« ... Aen!l:acnde de memorie gehraeht van l'olio 15 tot 16 recto, waer
hij gededarecrt wicrdt dat Elias Dornhrccht in traine was van te vcr
volgen sijn majcsteijts hricven van gratie ende abolitie met dccla
ratic die altijdt gcvinculccrt ende vcrleent worden met last van 
het montsocn ende voldoenijnghe vande partije <"ijvilc, ornrne in 
cas danof iet gerct~ouvreert quaernc te worden t'sclvc hij rekcnijn
!l:hc pur!l:atifve te verantwoorden. 
Den rendant !!:heeft te kennen, den voorseijdcn Elias Domhrccht 
sijn majcstcijts hriefven van !l:ratic heeft verworfven met quytschcl
dijnghc van sijn misduet wclcke gemelde hriefvcn ooek !!:'intherin
neert sijn geworden inden raede van Vlacndcren, waer door hij 
Domhrccht vrij, lijher ende los is !!:claeten sonder dat hij rendant 
ecnigh aceord ter eausen van het montsoen heeft hesloten ofte 
iets dacr van gerecouvrecrt, dus ter ontlastijnghe voor iteratifvc. » 
Deze rekening werd door de rendant, haljuw Picter Claeys, gepre
senteerd aan Burl!:. en Sdwpcnen van Praet met Ocd., de 6 fehr. 
1727. 
- Tussen de fa mil i es Claeys en Dornhreeht hlecf t•r niettemin, ook 
nog lang daarna, een vete hestaan. In de !l:eraadplcegdc reeks pro
cessen van Pract, onder het jaar 1760, vinden wij een klacht van 
« ... Jan Domhreeht, hodeknape, eontre Pieter Clacis, Bailliu van 
Praet en Oed. ». Die klaeht handelde over lwt we!l:nemen, door de 
haljuw, van een kaars, welke toebehoorde aan een van de sche
penen. Daar men gans die zaak te miniem en zelfs te bclaehelijk 
vond, liet men eenvoudig weten aan Jan Dornhreeht, dat er geen 
gevolg kon gegeven worden aan zijn klaeht. 

Petrus Claeys, baljuw, x Üe1l. 21 nov. 1720 met 

IX.P.873. De Jans Joanna-Francisca, 
o Oed. 14 juli 1683 en ·r Oed. 2 sept. 1755 1 be~r. in het 
middenkoor met off. 9 lessen) ; dochter van Carolus, bal
juw, en van Martina De Calewee, die te Oed. x 14 juni 
1679. Carolus De Jans "i" Oed. 7 ft'br. 1699 (bc~r. off. q 
lessen I ; l\'Iartina De Calewee, fia :\laerten, baljuw van 
Praet met Oed., leef de toen no~. 
«Die 2. Septemhris 1755 munita Eeelesial' Saeranwntis ohiit dn·a 
medium noetis et die ·1. sepulta est in t•hori nlt'dio rum missa so
lemni Joanna dejans, aetat. 72 annor., eonjugal' l'l'tri Claeys. Die 15 
Octohris faetum l'S! off. 9 lel'l. » ( l'arorhil'rl'g. ( h•d., f. 2231 l. 
« Staet ende inventaris van alle ende ieghelit·ke tie uehterghelueten 
!l:ocdcren soo nii'Ulll'lt• als imml'uht•lt• t•ommt•n•n erull' lusten ulst•r 
hlevl'n ende hevondt•n sijn ll•n stl'rfhuyse van dheer Charles de Juns 
overleden Bailliu der heerliekhede van l'raet van Oetklt•m op di'JL .. 
fehruarij 1699 wiens Ziele (;odt !l:I'JHidigh sij welekl'n stuet ht•t•ft 
!l:hedaen nuret·ken eruit• int ghest·hrifte stellen Jo. :\lurtine filia 
Maerten de Culewe wedewe ende ht•sitteghe 11'11 selven sll•rfhuyse 
die overglwvende ende pn•sentt•rt•ndt• uen Sit'lll' (;t•ernerd de Juns 
ende Jan Boone hcede gheswoort•n Vt)()glukn van Joamru endt' 
Then·se de twee minderjaeriglw kijndt'rt·n vanden overledenen, 
!l:hewonnen hij de ht•sitteghe ... » (HAB., Stv!l:., Jlr. Vrijt', lil nr 
.J.739). 

IX.P.874. l..anduyt Guilit•lmus, 
o Oed. 17 apr·il 1689 ; landb., 'f (kd. 1:1 april 17-t.S ( be~r. 
off. 9 lcct.) ; zoon van An!onius en van .ludoca Cot'llt' 

(soms ook: Van Co{'lis), dit' x Ocd. 9 febr. lMHl. Anto· 
nius Landuyt "f Oed. 1-t. febr. 1717, 50 jaar oud t'H zijn 
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echtg. was reeds aldaar t 3 okt. 1704, ongeveer 43 jaar 
oud. 
llij de dood van Guilielmus Landuyt werd er Stvg. opgemaakt : 
« Rekenijnghe purgatyf quaclrcrcnde op Jen onderlijnghen staet 
ende inventaris van goede soo van meuble als immeuble actien, 
mitsgaeders eommercn ende lasten ghcmaeekt ende gheformeert ten 
sterfhuyse van Guil. Landuyt. .. t 13 april 1 HS ... den se! ven sta et 
ghesloten ... opclen 17-1-17.!6, get. J. vande Wiele ; weleke rekenijn
ghe is doende :\larie Bonte filia Christoffel als 1,d1ebleven weduwe 
ende bcsitteghe ... ter assistentie van Joannes Gevens filius Pieter 
!meren jeghenwoordighcn man, de selve dese rekenijnghe overghe· 
vende ... eerst aen Christoffel Landuyt soone vanden voorn. Gml. 
ghewonnen bij de rendante, voorts aen Fransois Claeijs (nr VIII.P. 
6.!0) in huwelijcke hebbende Anna Landuyt ghewonnen als vooren, 
sijnde de twee eenighe staecken ten selven sterfhuyse mits den over· 
lijden van \larten Landuyt hunnen broeder ... » (RAB., Stvg., Br. 
Vrije, 111 nr 5261 ; Praet). 

Guilielmus Landuyt was x Oed. 12 mei 1713 met : 

IX.P.875. Bonte Mar~a, 
0 Oed. 27 aug. 1693 ; landbouwersdochter, fia Stoffel bij 
.:\Ia ria De J aeghere. Zij hertrouwde te Oed. de 18 jan. 
1746 met J oannes Ghevens, die vier dagen vóór haar 
stierf ; zij zelf i· Oed. I okt. 1758 I begr. binnen de kerk, 
« in medio navi ecclesiae, cum off. 6 lect. » l . 
.:\Iaria Bonte was een dochter van Christoffel, burgemees
ter van Oed., fs Laureyns bij Anna de Lanssusere, die 
+ Oed. 2.5 nov. 1743 ; hij was leenhouder te Oe(l. en huw
de driemaal : 11 te Oecl. 12 nov. 1690 met Maria De J ae
ghere fia Jan ; 2 I met Martijne Boone fia Jan ; 3 I met 
J acquelijne D'hondt fia Niclaeys, die + in 1744. De eerste 
echtg. was een dochter van Jan De J aeghere, burgemees
ter van Oed., fs Adriaen I zie nr IX.0.8561 en van Maria 
Van Nevele fia Louis (ibid. I. 
c Sta et ende inventari8 van all!' de aehter~thela!'ten !(oederen ... he
vonden ten sterfhuyse vandl'n l"l'rKal'nwn end!' disereten Christoffel 
Bonte soone van Laureyn ~thewonnen l1ij Anna dt• Lan8suscn·, ourlt 
Huq:hl'meester deser pn){'hil' van Oed!'lcrn altlaer ter voor8. pr01·hie 
overleden op dt·n 25 i\overnl.r!' IH3 ... staet ghedaen rna!'t'kl'n door 
de Ecrsaeme Jacquelijne ()'houdt fia Nida!'ys als weduwe t•nde 
l•esittighe als nu oot·k ovt•rlcden op den ......... l7"U, ... weleken 
staet als nu is prel!enll·rerul1• Zat·harias ))'lwndt fs Nit·laeys voor· 
sdjdt als hoir ende J.ropder varule voors. Jat•t•qtu·lijnc ()'houdt, 
ende alHoo n·ndant. .. eerst aen C;uilliarrw Lanrlnyt in huywPiij«·ke 
llf~l.lwnde Marie Bonll• di1~ doghtl'r was varull'n uv!'rlt•dPn glll'won· 
nen t'sijnl'n N~rsl«~n lruyw«·lijl'ke hij \1aril' fia Jan dl' JiH'J.\Ill're, 
vooriH at·n Moerti'IJ Durnl•recht «·rul«· l'il'l«·r VN«·ant«·r in lrnywt•· 
lijdu~ }u~l.lwrule :\1arit• Dmrrl.n·<·ht, dt• tw«·«~ adlll'rl(lll'lal'l«'n kijn
d«~rt·n van Elias IJornl.rt•f·ht l(lwwonnPn hij Anna Boni«' fia Chri~tol'· 
fel11 J.ij de voors. :\lari1~ de Jal'l(hl're, vooriH a«·n Ma«'rii'IJ, Chri~tof· 
f1·l (junior) endt~ l'ie!l•r Buntt•, d1• dry«• kijnd«·n·n vandt•n uvl'r· 
INJI~JJ t'sijnl'n tWP!'df•n hnyw«·lij«·kt~ I(IH"wonrll'n ),jj Marlijn«' fiu Jun 
B1Hlllf' M«llld1•r dattf•r Hlaf•rulf• «l«·n d«·nl«·n l'nde I«•HI«·n huyw«·lij«·kl' 
f'l'ni 1dw kijndt•rt•n ~o~lwworrrwn sijrr... ( I(«• I.) S. I J'hondt ; MurtinnH 
Bonll' ; ChriHtuffd Bonte ; l'ict«·r Bont«· ; (;uil. Larulnyt ; Marty· 
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nus Domhrccht ; 't rncreq van l'ietcr Vereauter. » (RAB., Stvg., 
Br. Vrije, 111 nr 520-1 ; Praet.) 
Ook l\lartinus Bonte is hurgemeester van Oed. geweest. Zie verde!' 
nog de Stvg. van Christoffel Bonte junior en van l'ieter, zijn na
gelaten weeskind, RAB., Br. Vrije, 111 nrs 5262 en 5-122, Praet. 

IX.P.876. Verheecke Laurentius, 
o Oed. ll aug. I692, fs l'ieter bij Maria De Vrient ; landb. 
te Oed., aldaar t 7 okt. I726 ; hij x Oed. I aug. I719 met 
Catharina-Rogeria Matthijs, die hierna volgt. 
« Staet ende inventaris ... van alle goederen ... alsser bevonden sijn 
ten sterfhuyse van La ureins Verheecke sone van Pi eter overleden 
laet van dese harro•mie van l'raet met Oedelem op den vierden 
octohre 1727 (het kerkreg. zegt: 7-10-1726). .. weleken staet heeft 
ghedaen maecken... Catherine Matthys als wed. ende Lesitteghe 
hieven ten voorn. sterfhuyse den selven aldus overgevende ... aen 
Jeromius Verheecken geswooren vooglll paterneel ende Pieter Ver
eauteren geëden vooght materneel van Martinus oudt 7 jaeren, Cor
nelia oudt 5 jacren ende J oanna Marie oudt een jaer, de dry min
derjaerighe kinderen vanden overledenen ghewonnen hij de hcsit
tighe, in weleker vougcn sijne suceessie wordt ghcpresenteert in 
drij staecken ... » (RAB., Stvg., Br. Vrije, 111 nr 50-15 ; Praet). 

IX.P .877. Matthijs Catharina-Rogeria, 
cchtg. van nr 876 hiervoor, werd 0 Wingene 30 jan. I693 ; 
fia Petrus hij Anna Van Poucke ; zij t Oed. 24 okt. I750, 
bijna 58 jaar oud. 

IX.P.878. Sneyaert Lucas, junior, 
0 circa I700 en t Oe1l. 24 okt. I727 ; hij x Ûe1l. 8 febr. 
1724 met Anna-Maria Ollevier, die hierna volgt. 
Sneyaert Lucas, junior, was een zoon van Lucas senior, fs 
Lucas, o in 1663 onder het ambacht van Yladslo, en van 
Petronilla Van de Velde (zie onder nr IX.0.87l, Sney
aert .J oanna). 
Lucas Sueyaerl senior, fs Lucas, had ook een broeder 
.Joos, die ·;· in huwelijk met Mayken De Clercq fia 
A1lriacns en waar er Stvg. ten sterfhuize wcnl opgemaakt. 
Oe inlichtingen op genealogisch gebied, door deze Stvg. 
gegeven, laten toe het kluwen der familie Sneyaert ietwat 
te ontwar-ren (HAB., Stvg., Br. Y rije, lil nr 4629 ; Praet). 

IX.P.879. Olievier Anna-Maria, 
0 Oed. 18 febr. 1701 ; fia Petrus hij Elisabeth De Yos, die 
x Oe1l. I juli 1698. Zij is wsch I. nog hertrouwd, na de 
dood van Lucas Sneyaert junior. 
Petrus Olliviers en Elisalwth De Yos, fia Passchier bij 
Elisabeth Blarwkaert fia Gillis, wordt'n geciteerd in 
Stvg. nr III/4823, Praet, HAB. ; zie de tekst onder nr 
IX.0.86I, Blanckaert Petronilla. 

IX.P.880. Bleyaert Pt~trus, 
o Beern. 20 april 1703, "f Heem. H aug. 17-15, in ZIJn 43t' 
jaar ( begr. middelb. dit'nst l ; landh. op een klt'ine hoeH', 
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Scherpestraat : hij was een zoon van Marinus en van 
Guillielma Tobby, die x te Beern. 25 juli 1690. Petrus 
Bleyaert was x Beern. 29 april1723 met 

IX.P.881. Bonte Magdalena, 
0 Beern. 7 nov. 1697, t Beern. 16 dec. 1766, 69 jaar oud, 
wed. Zij was een dochter van Laurentins Bonte en van 
Catharin:t Yertoest, landslieden, die x Beern. 6 nov. 1696. 

IX.P .882. DP Soete Petrus, 
0 Beern. 25 mei 1706 : werkman, Akkerstraat, t Beern. 
19 febr. 17-!8, 42 jaar oud ( hel!r. « off. simplici ») ; hij 
was een zoon van Hernardus en van Joanna Beuckels, die 
te Beern. x de 3 jan. 1701. 
Petrus De Soete was x Oostkamp 30 april 1730 met : 

IX.P.883. Moerman Cornelia, 
0 circa 1706 : werkvrouw, ·f Beern. 1 maart 1748, onl!e
veer 42 jaar oud I off. simplici). 

IX.P.884. Vercoutere Judocus, 
0 Winl!ene 28 juni 1691 : t St.-Jor. 22 april 1737 ; landh. 
Een onl!ehuwde zoon van hem werd binnen de kerk van 
\\ïnl!ene he:rr. 
« Mense Julii 1739, l9a rnunitus Eccles. Sacr. ohiit et 2la officio 
surnrno in Ecclesia infra )!:radum propc scarnnum srahinorum se
pultus est David V ereoutere cot>lehs fs Ju doei, aetatis crat 25 l/2 
annorum:. ll'arof'hiere!!. Win!!ene, f. cl W). 
J udocus Verroutere was een zoon van David en van :\1aria-Anna 
V errneulen rlie te Win)!:t>nc x de 31 jan. 1690. David Verroutere 
werd o "Wïn~ene ll juli 1671, fs Jan hij Catharina Jonrkheere, en 
t \Vinv:ene 18 mei 1708, 37 jaar oud. Maria-Anna V errneulen werd 
" "ïnv:enP 27 okt. 1fifi9, dochter van Paulus en van Elisaheth (somR 
ook: Isalwlla) Vcrlwpr·kP, die te Winv:Pne x de 26 maart 166-1; 
\Taria-Anna Vr·rrnr~ulcn t Winv:r·ne 23 nov. 1709, in haar •J.le jaar. 
Elisaheth Vcrlwr·r·kp had een hroer, Alexander, die onderpustuur 
was te Kortrijk, 0. L. V. 
« 26a -'lartij )fi{~l junr·ti sunt matrinwnio Paulus VNmt•tden el Do
mina r~alwlla Vcrlwcr·ke. l'rPSI'ntilllts : l'rl'llllhili Domino Ja<·olw 
van Havcllkt•rrkt>, harorw dr· "'ij nv:lwne, Sl'dl'l v:lwm, ctr·... cl Ju
dor·" De Voov:ht:. ll'aror·hir•rev:. Winv:Pne, f. 15-0. 
« 27a Or·toJ,ris lfi61J haptizata est \Iaria Anna fia l'uuli Vermt•ult'n 
et Elisalwthar· Vl'rlwr·r·ke, ronjuv:is. Susr·r·pt. : Hev. Dom" Alexander 
Vcrlwl'r'kl', f<À~r·lr·K. lwatur· .\Iariae Curtrurens. cuppdlunus, cl Anna 
Andrir,s. :\uta r•odr·m. ::1> I ihid., f. 587) . 

.Judo<~llll Vcrc:outerc~ x St.-.lor. :~ juli 1711 met: 

IX.P.XX5. WannPseelt~ Pt•tronilla, 
"St.-Jor. ó aug. J()<J:J en er t de :H jan. 175H, 65 jaar oud 
zij waK <!en dcwhtPr van .lacohw~ hij ll'lahdla Van dPn 
Bon I ook koriW<!J! : Bon of Bor111) ~ landl)OUWt-~ler : na 
d1~ dood van .I udociiH V••rc•fHtl<•rp lu•rl rouwdt" zij tt• St.-.1 or. 
2 juli J7:n nwt P<·lruH Sdu·II .. Jmml f11 .loriH hij .loanua De 
l'n!<!. liet waK deze PPirttH Sclli'IIPIII·ool die latPr, nl. itt 



1758, huwde met lsabdla Grammeeuws (zie nr VII.E. 
491). 
De Stvg., opgemaakt na de dood van Petronilla «Wan
zeele », berust in het RAB., Br. Vrije, IJl nr 5403, Praet. 

.C:X.P.886. Vandenkerckhove Carolus, 
o Oetl. 5 maart 1696 ; landb., zoon van Petrus en van 
Gerarda (ook: Joorijne) Van Hoorick; hij ·i- Oed. 20 
jan. 1749, 53 jaar oud ( be~,?:r. off. 6 lessen J. 
Carolus Vandenkerckhove x Oed. 29 april 1725 met : 

IX.P.887. Claeys Joanna-Theres~a, 
0 Beern. 29 nov. 1700 ; « villica », t Oed. 8 okt. 1781, in 
tweede huwelijk met Guillielmus Hallaert, landb. 
Zij was een zuster van de baljuw Pieter Claeys en doch
ter van de vermoorde Joos Claeys bij wijlen Petronelia 
Gouverneur (zie onder nr IX.P.872, Claeys Petrus). 
« Staet ende inventaris ... van alle goederen ... hevonden ten sterf
huyse van Charel vande Kerekhove fs l'ieter hij Joorijne van Hoi
riex overleden binnen dese prochic van Oedelem op den 21 · 1 · 
17-19 (het kerkreg. zegt « 20 Jan.») ... weleken staet heeft gedaen 
maeeken ... Joanne Claeijs filia Jooseph (= Joos) hij Pieternelle 
Gouverneur als weduwe ende hesitteghe ghehleven ten selven sterf
huyse, alsnu ertrauwt met Guil. Hallaert filius Guil., den selv<'n 
overgevende... aen Jan vanden Kerckhov<' als appar<'nten vooght 
paterrJCel ende D'hccr l'ieter Clacijs apparent<'n vooght matemeel 
van J oannes oudt ontrt•nt 23 jaercn, Tlwrcse oudt outrent 20 jaeren, 
Pieternelle 01Hit outrent 17 jacren ende Carellijnc (zie nr VIII.!'. 
6H) oudt outrent 10 jaeren, de vier aehterghelaetcn kinderen van
den overledenen staende den lwwelijcke ghewonnen hij d<'sc hesit
tighe ... (get.) tmer<'!J van Joanne Claeijs; t'mereq van (;uil. Al
laert ; Jan vande Kerekhov!' ; P. Claeijs. Als sdwpenc : :llartinus 
llontc » (HAB., Stvg., Hr. V rijc, I ll nr 5306 ; l'ract l. 

IX.Q.888. Coppejans Livjuus, 
o Rassevelde 14 maart 1685 : zoon van Christopitorus 
("f Bassevelde IS juni 1692, 39 jaar oud I en \'an .loanna 
Geeraerl ; hij ·1· Rassevelde 31 maart 17-tS, in zijn 6le 
jaar ; hel!r. mirldelh. dienst. Livinus Coppejans x : 1) 
Bassevelde 5 dec. 1709 met Ann't Modde, die \'ÓÓr 1722 
overleed ; 2 I met : 

IX.Q.889. Rt•rt Maria-Barbara, 
0 Zomerl!em 27 maart 1689 en "f Bassen•lde 2B maart 1763, 
wed. (off. medio!. Zij was een dochter van Joannes Berth 
hij Martina Van Speybroeck . .loannes Berth werd 0 Zo
mergem 5 nov. 1644 en "!" er de 13 jan. 1717 ; hij was een 
zoon van Antonius Berts en van J oanna Van No keren, 
die x Zomergem 22 nov. 1643 ; Martina Van Speybroeek. 
we1l., i" Zomerl-!:em .5 au~-!:. 1721 ; ook Antonius Berts en 
.loanna Van Nokeren overledl'n aldaar, respeetie,·elijk 
op 13 juli 1664 en 26 april 1663. 
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IX.Q.890. Van Bra{'ckele Petrus, 
o Zomer!!em 12 jan. 1695 ~ lantlh., zoon van J udocus en 
van Catharina Bultinck. die x Zomer!!em 4 juni 1692 en 
er top 4 febr. 1710 en 16 okt. 1706. Petrus Van Braeckele 
vesti!!de zich te Ursel en x met : 

IX.Q.891. De Smet Maria, 
0 Ursel 6 no,·. 1695 ~ landhouwersdochter, t Ursel 20 april 
1758, 63 jaar oud ( off. 6 lect.) ~ dochter van l\Iattheus, 
die t Ursel 14 febr. 1720, 67 jaar oud, en van Joanna De 
\'\ïtte, die f Ursel 13 sept. 1708, 44 jaar oud ; heide ech
telin~en werden he~r. met off. 9 lessen. 

IX.Q.892. Van Wont{'rghem Petrus, 
o Yinkt 13 juli I 700 en l!edoopt door de pastoor van Poe
sele ~ zoon van Adrianns fs Francisci en van Maria Van 
Damme fia Joannis. Petrus Vnn "'onter~hem t Kness. 14 
mei 1779, werkman, 79 jaar oud ; hij was x Aalter 22 
febr. 1725 met : 

IX.Q.893. De Muynck Petronilla, 
o Hansheke 27 sept. 1700 ; landhouwersdochter, t Kness. 
16 dec. 1789, 89 jaar oud ; dochter van Christophorus en 
van Suzanna Yan :\Ialdel!hem, die x Hansheke 2 dec. 1695. 
Christophorus De \Iuynck werd o Hunsheke 25 april 1669 
en t er rle 6 mei 1725. Suzann:1 Van \IaldPI!hem werd 
o HansbPke 28 jan. 1fi70, fia Livini hij .Joanna Declerck, 
en i- Hanshf'ke 21 fphr. 1747, wed. 
Christophorus De \I uynck, landh., was een zoon van 
Petrus 1haljuw van Hansheke; taldaar 5 nov. 1718, on
j!eveer 84 jaar ourl) en van Ah•xandrirn Swevers (t llans
hekè 6 febr. I fi9S). 

IX.Q.X94. Mostat•rt Carolus, 
0 1720, t St.-\lichieiA-Brui!I!C 2:3 dcc. 1750, eirca :~0 jaar 
oud I hegr. (o: cum missa privata ») ; hij was x St.-\Tiehiels
Brugge 10 mei 174() met : 

IX.Q.X95. Hoont• Joanna, 
die hooi!Btwschl. na zijn dood nol! hertrouwde en elders 
overleed. 

IX.Q.X96. Lamtm•cht Livinus, 
"lrans•u~ke :30 nov. 16111 ; 'f Aalter 24 april 17.57; fA .laeo
huB I t A a her I 0 maart I 71 :3, Wl'tl.) hij Francisea De 
.\1uyn(:k I·;· lrans.wkf~ 27 okt. J(,94, :m jaar oud l, die x 
wan•n tf~ llanslu·kt~ dt• 5 mei 1(,75. LivinuB Lamhn•(·ht 
huwd1~ vijfmaal: I 1 Aaltl'r :~ I'Phr. 1712 nll't .loarma Stu•y, 
uit AaltPr, di1~ t Aaltl'r 15 april 1720: 21 met \larlina 
lfAmours, dil' i" Aahf'r I nov. 172(,; :ll tt• Aalter in april 
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1729 met Maria-Anna Veevaete, die hierna vol!!t : 4) 
Aalter 6 jan. 1740 met lsahella-Francisca Boterman ; 
5) met Anna-Maria De Clerck, die hem overleven zou. 
« Damours (l\'Iartintjen) fia Pieter, doot, houder Lieven Lamhreeht 
fs Jacques, staet van goede n° 176. Ook staet van de man, Lieven 
Lamhre<"ht, aldacr ... » !RAG., Land v. d. "\\ oest., Indi<"es Stvg. 
W ocstc en W cihroek, nr 394). 

IX.Q.897. Veevaete Maria-Anna, 
derde echtg-. van nr 896 hiervoor, o Hansbeke 28 maart 
1690, dochter van Jacobus hij Petronilla Braet; zij t 
vóór 1740. 

IX.Q.898. De Jaeghere Dionysius, 
o omstreeks 1 700·05 en x met : 

IX.Q.899. V erhoye Maria, 
die in mei 1734 te Aalter het leven schonk aan een twee
ling-. 

IX.Q.900. Stevens Jozef-Pieter, 
o Deinze 23 jan. 1699, fs Laurentius bij Anna-Maria Ser
~eant ; hij t Deinze 17 sept. 1771 en werd er beg-r. met 
off. 9 lessen. Zijn vader, Laurentins Stt>vens, Wt>rd 0 Dein
ze 17 dec. 1663, fs Petrus hij Isabella Dt> Kenckelaert>. 
Jozef-Pieter Stevens x Meulebeke 21 nov. 1725 met : 

IX.Q.901. De Bels Anna-Catharina, 
0 Meuleht>ke ll juli 1702; t Deinze 19 fdn. 1773, « vi
dua », beg-r. met off. 9 lessen. Zij was van zet>r g-ot>de af
komst en een dochter van Cornelius en van Florentia 
Staelins. 

IX.Q.902. Gheyssens NorbPrtus, 
"i" Huiselede 23 jan. 1778, ong-evt>er 6.') jaar oud ; hij was 
leenhouder van het Land van de Wot:'stijne en x met : 

IX.Q.903. Dhont Maria-Godeliva, 
o Huiselede 31 dec. 1708, fia .hulocus hij Anna Yan Ht>
cke ; zij "f" als wed., Hni~wlt:'tlt> 5 mei 1784, 76 jaar oud. 

IX.R.904. Maenhout Jacobus, 
landh. op kleine hofstede Ie St.-.Jor., Cilrot:'nstraal ; x St.
.7 or. 25 aug-. 1739 met : 

IX.R.905. Musschoot Anna-Maria, 
0 circa 1715, fia Pieter. 

IX.R.906. Strobbr Francies, 
0 Beern . .5 juli 1699; t Kness. ll maart 174.5; zoon nm 
Petrus St rubh<' en van .J udoca De Schepper, die x Bt'Nn. 
29 juli 1698. 
Petrus Struhbe t Bt:'t>rn. 14 okt. 1712 en .huloca Dt> Sclwp
per t Beern. 15 sept. I 719 ; ht>id<' echtt>linl!en wt>nlen 
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be~r. met een middelb. dienst en hun leeftijd wordt in 
de akten niet vermeld. 
Francies ~trobbt' was handelaar en winkelier te Kness. ; 
hij ~ Kness. 15 april I 72-t. met : 

IX.R.907. Lasoen Suzanna, 
° Kness. 30 okt. 1702 ; t Kness. 6 jan. 1787, 8.5 jaar oud. 
\\ïnkelierster : na de dood van Francies Strohhe her
trouwde zij te Kness. deS april 1747 met Judocus Mar
lens, die + Kness. 18 april 1760, 60 jaar oud. Suzanna 
Lasoen was een dochter van E~ddius fs Gillis t'll van Anna 
De Brouwere, die x St.-Kruis-Bru~p:e 22 juni 1700. 
Egidius Lasot>n fs Gillis, o omstreeks 1670, t Kness. 27 
april 1728, 58 jaar oud ; Anna De Brouwere t Kness. 2.5 
juni 17-t.2, 66 jaar oud,« vidua ». 

IX.R.908. \Vijckhuijse Jacobus, 
o LotPulmlle 23 juli 1682, fs Jan hij Catharina De Smet ; 
landh., + Kness. 15 a up:. 1742 ; hij was x Lotcnhulle ] 1 
april 1718 met : 

IX.R.909. Van Oost Judoca, 
o Lotenhulle 2 febr. 1697, tweelingkind van Joannes (die 
·;- Ruiselede 21 juni 171.5, S3 jaar oud l en van .Joamu1 
Yan Daele . .J udoca Yan Oost + Kness. 20 juli 1742. 

IX.R.910. Huyghe lgnatius, 
0 Oed. 4 juli 1710 en t na 17SO ; landman, zoon van Ju
docus hij Cornelia Gevaert, die x Oed. 24 april 1700. Cor
nelia Gevaert t Oed. 21 nov. 1721, ongeveer 46 jaar oud 
Pn werd er hPgr. met off. 6 )eet. (dus o circa 167.5). lgna
tius Huyghe x 0Pd. l aug. I 7:33 mPl : 

IX.R.911. De ScheppPre Petronilla, 
0 Oed. 12 maart 169:{, t Oed. 26 juli 1747 ( begr. off. :~ 
lect.) ; dochter van Adrianus <'JJ van Anna Van Nt'vt>lt>, 
die x Ot>d. 21 aug. J6H9. 
Haar man, lgnatiufo! Iluyghc, was voogd tPn Aterfhuizc van 
zijn broer .Jan, fs .loos hij Cornelia GPvaPrt, WPil. van 
Hosa Claeysfms f•n echtp:. van PieternPIIc Hoose fia Pi<'
tPr; .Jan t ÛP1l. IS nov. 1749, drie mindPrjarigf' kindPrPrl 
nalatend I HAB., Stvg., Br. VrijP, 111 nr S2SB; PraPtl. 

IX.K912. Clat•ys .Josephus, 
idPntifl('h mf't nr V I I I.K.600 ; zie aldaar f'll Vt'rdPr ook 
owlf'r de nrs IX.K.792 Pn 793; 

IX.R.913. mondf•f•l Suzanna, 
zÎfl n r V lil. K .(,(I I, alflook n rfl I X. K. 71H Pil 71JS. 

IX. RH 14. J)f' Vrit•st• Ff•rdinand, 
zi•~ nr VIII.K.ü02, al1-1ook nr,.; IX.K.71U, 1'11 797. 
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IX.R.915. Faveau Maria-Theresia, 
zie nr VIII.K.603, alsook nrs IX.K.798 en 799. 

IX.R.916. Coppé Jozef, 
zie nr VIII.K.604, alsook nrs IX.K.800 en 801. 

IX.R.917. Landuyt Judoca, 
zie nr VIII.K.605, alsook nrs IX.K.802 en 803. 

IX.R.918. Van Hulle Karel, 
zie nr VIII.K.606, alsook nrs IX.K.804 en 805. 

IX.R.919. Van Leirsberghe Joanna-Maria, 
identisch met nr VIII.K.607 ; zie aldaar en verder ook 
onder de nrs IX.K.806 en 807. 

Alfons RYSERJ-IOVE 

' '11 
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EEKLO 

DE PATERS 'IL\"DERBROEDERS RECOLLECTEN 

EN E. H. PASTOOR ANTOON DE BOUCHERIE 

In het archief van de kolle!!iale kerk Ste W alburp;a 

te Oudenaarde vinden we een enip; orip;ineel dokument 

aanp;aande een overeenkomst tussen Z.E.P. Frans van 

Heule, Provinciaal ~linister van de Minderbroeders Re

coll. der Provincie St.-Jozef in Ylaanderen, over hep;rafe

nissen en andere diensten, met E.H. Pastoor, Ant. de 

Boucherie. 

In die tijd (vóór 1783) zijn de kerken en de kloosters 

zeer !!ewaardeenle hep;raafplaatsen voor de overledenen 

die het aanvragen en kunnen hekosti!!en. Het recht om 

te hegraven (alsook het dopen en huwelijken inze!!enen) 

lwhoort aan de « r·urrllus » of de pastoor alleen. De Alge

mene Kerkvergadering van Trente ( 1.54.5-1563) bevestigt 

met al haar gezag dat pastorcel recht. 

Dat recht brengt trouwens veel stoffelijke voordeiPil 

mee voor de pastoor : loon van de lijkplechtigheden, de 

schaal- en offergelden, recht op de kaarsen, Pn zo meer. 

Het vPrwondert dus niemand dat, wanncPr de «men

dirrmtr•s '>, de hedelende Orden zoals de DominikanPn, 

Karmelieten, Kapucijnen en Minderhroeders, een kloos

ter met kerk in ef'n stadsparo<'hie houwen, de pastoor 

•u~kommert Îll om ZIJII reeltten, en fHtnwn met rle ovf'r· 

1-!ten c~en akkoord ,.duit IIOJWnA wedPrzijdse pliclttPn Pil 

n~<'hten. 

Alzo gdwurt pn·<'if'f! ook te Ec·klo. De PaterA Min

dc~rhrcwderl-4 Hc·c~ollc·c·tc•u mogc•u zidt i u I (,41) voor goPd te 

Ec~k lo Vt•fo!l i gc·n, c•n lwgi mwu aan k loo!o!IPr Pil kPrk lP hou· 

wc·n. Dit l)f)uwc·n gc'!o!f'ltic·dl maar la11gzaam gPzic•n de 
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oorlog tussen Spanje en de Ho1landse Republiek. Eindc

lijk is de kloosterkerk volledig af in 1666 (I). 

Wat nu normaal verloopt is het sluiten van een over

eenkomst tussen E.H. Ant. de Boucherie, pastoor van 

St. Vincentinskerk en deken van de kristenheid van het 

distrikt Aardenburg, en Z.E.P. Frans van Heule, Provin

ciaal Minister van de PP. Minderhroetlers Reco1lecten. 

Nadat ook de baljuw, burgt>meesters en schepenen 

van de stad Eeklo zijn geraadpleegd, wordt deze over

eenkomst gesloten einde december 1663 of begin 1664. 

In dit akkoord staan a1le bijzonderheden stipt aan

geduitl en bevat 20 voorwaarden (2). We krijgen meteen 

een gedacht van de manier waarmee E.H. Pastoor de 

Boucherie en de geestelijkheid hun rechten beschermen. 

Wat de begrafenissen en tie lijkdiensten bij de Paters 

aangaat, gebeurt dit soms ten geldelijke nadele van de 

familieleden der overledenen. 

De geestelijke Vader f'n Moeder (sindicus aut sin

dica), alsook de knecht, van de Paters of de vreemdelin

gen (peregrini) mogen hun lijkdienst hPhlwn in de Pa

terskerk en erin hegraven wordf'n. l\Taar daarom moet 

een schriftelijk ])('wijs, meestal een testament, getoond 

worden aan E.H. Pastoor. Daarhij komt nog deze last : 

deze lijkdienst voor gewezen sindiens of sindica, knecht 

of vref'nHh·ling, moet eerst in de parochif'kf'rk gebeuren. 

E.I-I. Pastoor en de geestelijkheid, met kruis voorop, 

komf'n hf't lijk aan hf't sterfhuis afhalen t>n laten het 

naar de parochiekNk dragen, waar de plPehtige dien'lt 

plaats grijpt. Daarna draagt men hf't lijk naar de Paters

kerk waar Pen twPede lijkdienst gezongf'n wordt. 

UitzmHIPring wordt gemaakt voor de geestf'lijke Ya

tler en MoPder, die in deze lwdiening stf'rven. De Paters 

halen zelf het lijk af aan het stNfhuis Pn drngf'n hf't 

naar hun kerk, zonder de parochiekf'rk himwn tf' trf'tlf'n. 

(1) Zie mijn artikrl «De Milulrrhrordrrs in hrt Mt•rtjrsland » in 
«Appeltjes van het Mretjeslnrul »IV ( 1952). 

(2) Zie de vollrdip:e lntijnse trkst in de Bijlap:c. 
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E.H. Pastoor Pn de parochiale geestelijkheid brengen 

kaarsen. rouwgPwaad Pn zo nwer, tot aan de klooster

poort. Xa de lijkdienst wordt dit alles naar de parochie

kerk teruggebracht, PH E.H. Pastoor heeft rPcht op het 

loon voor deze lijkdienst alsof deze in zijn eigen kerk 

IS gPschied. 

Het is aan dP Paters niN toegelaten het eerste jaar
getijde van een overledene der stad, die niet in hun kerk 

de lijkdienst gehad heeft, te celebrPren. Indien dit toch 

gPbeurt zijn de familieleden van de overledene verplicht 

Jpzelfde jaargetijde in de parochiekerk te laten zingen. 

De giften aan de Paters in hun kerk geschonken en 

hetgene wat de gelovigen offeren bij een kleding, pro

fessie, eerste mis en begrafenis van een medebroeder 

moeten volledig aan E.H. Pastoor afgestaan worden, als

ook de geschenken door de leden van de Broederschap

pen op de feestdagen van de Orde gegeven. Uitzondering 

wordt gemaakt voor de gelden die hij lijkplechtigheden 

en begrafenissen in de Paterskerk worden aangeboden, 

op voorwaarde dat deze diensten N'l'ds in de parochiP

kerk zijn gedaan. 

Uitgenomen op de feestdagen van H. V. Franciskus, 

van Portiuncula en van de kerkpatroon, mogen de Paters 

in eigf'n kerk geen mis lezen voor het volk, niet prPkPn, 

geen vergaelPring van BroederschappPn hollllPn, zolang 

in df' parochiPkerk ditzPifdP gPlwurl. 

"'annePr de Pater" de ll. Mi,. zingPil voor ePn gnH'J> 
lwdevaanfprs of vrPPmdelingen, nwt IIH'follPmmiug van 

E.H. Pastoor, mogpn ZP hun klok niPt luidPn. 

Zijn l'l" plc·chtighPdPn die uitl'lluitPnd in de parochil'· 

kPrk verricht wordPII, hv. voor hijzondPrr> BroPdPrAclwp

JH'II, ere., dan iA IH"t aau de l'atPrl'l niPt toPgPiatPn dr>
ZI'IfdP Îll eigc•n kPrk !1• doPII. 

111'1 jaar door, ondPr dr> goddPiijkP diPnAtPil Pil Ar>r

mo(·rwn in d1· kloo~o~lf•rkPrk g1•houdPn, mogPn dP kPrk

rnc·c~81l•r" van d1· parol'hif•kf•rk omhaliugPn dor>n Pn aai
IIIOI'ZI'II l"OIIdJ~aJf•IJ, 
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Aan de Paters wonlt gevraagd dat zij, met hun kruis 

en hun vaandel, zouden opluisteren de processies van het 

Allerheiligste Sakrament, van de derde dag na Pinkste

ren, van het Kerkwijdingsfeest en van de processies die 

door de Bisschop voor ernstige reden en het welzijn van 

het volk, voorgeschreven worden. Men zal de Paters tijdig 

verwittigen. 

Aan de Paters is het verboden hun processies te hou

den huiten hun kerkhof, tenzij om hijzondere reden en 

na toestemming van E.H. Pastoor. Het is hun niet toege

laten in hun kerk processies te houden wanneer er terzelf

dertijd geschieden in de parochiekerk. 

Het wordt op het hart van de Paters /);edrukt de 

gelovigen rechtstreeks noch onrechtstreeks van de paro

chiekerk af te trekken. Zij zorgen integendeel ervoor het 

volk aan te zetten de hoogmis, de sermoenen en het kale

kismusonderricht goecl hij te wonen, hun pastoor cle no

dige eerbiecl en gehoorzaamheid te betuigen pn ... aan 

hem hun paasbiecht te spreken. Gewoonte van de tijd. 

Imlien cle Paters ook paaRbiechten horen, worden 

ZIJ verzocht, door 't een of ander tt>kPn, kt>nnis tt> gt>ven 

aan E.H. Pastoor van degenen die hun past>n hPhhen 

gehouden. 

De Mineierbroeders beloven, in afwt>zigheid van E.H. 

Pastoor of E.H. Kapelaan, in hun plaats, de ziekPn te lw

zoeken en 's nachts, als ze gevr<ta/);d worden, de biecht 

te hon•n van de stervendPIL 

Jn geval E.H. Pastoor op zon -Pn feestdagt>n wettt•lijk 

belet is, :,.;al E.P. Gareliaan een Pater sturen om de vroeg

mis te doen in de parochiekerk. Zo ook zal een Pater de 

dienst doen wanneer, 't zij hij ontslag, 't zij hij afsterwn 

van E.J-1. Pastoor de plaats open komt totdat een opvol

geJ· benoemd is. 

E.P. Garcliaan zal, in tijd van besmt>ttelijke ziekte 

en pest vooral, et'n of mce1· Pa tNs, diP jurisdictie hPhlwn 

hekomen van de Bisschop van Brugge, zendt•n om clt' 
hiPcht der pPstlijders t<' horPil c•n lwn 1<' lwdiNwn. Al 
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wat hun nodi~ is aan voedsel, won in~ (afzonderlijke) en 

geneesmiddelen, zal hun door het Magistraat van de st<Hl 

geschonken worden. 

Aan de gewone zieken mogen de Paters 0. L. Heer 

brengen, 't zij in stilte, 't zij in het openbaar, met goed

keuring van E.H. Pastoor. 

Moesten moeilijkheden ontstaan tussen de l\Iinder

broeders en E.H. Pastoor omtrent de pastorde rechten 

in dit akkoord bevat, dan zullen beide partijen beroep 

doen op het oordeel en de beslissing van de Bisschop van 

Brugge. ::\'iemand zal zo vermetel zijn aan deze overeen

komst enige veranderingen aan te brengen. 

Bisschop .\lgr. Robertus De Hayvin van Brugge keurt 

deze voorwaarden en het akkoord goed op 19 januari 

1664. Tevoren heeft hij geraadpleegd de EE. HH. Arnout 

Crabeels, aartsdiaken, Niklaas Gersekens, aartspriester, 

en J au Pinckel, kanunnik van de katedraal van Brugge. 

Deze overeenkomst - klaar en duidelijk - gelijkt 

op al degene die de EE. HH. Pastoors afsluiten met de 

Bedelende Orden. Spijtig genoeg rijzen toch vele moei

lijkheden op, niet zo zeer met de ondergetekende Pas

toor, maar vooral met zijn opvolgers. 

Tegenwoordig bestaat dat niet meer. De l\Iinderhroe

ders celebreren de lijkdienst van hun medebroeders zon

der tussenkomst van de gee~;telijkheid van de parochie, 

E.H. Deken of EE. Jf H. Pastoors. Wanneer kloosterorden, 

op aanvraag van Z. Exc. de Bisschoppen, van hun kerken 

parochiekerken maken, krijgen l'.ij Lerl'.clfdertijd de redt

ten van Pa~;toor. 



BIJLAGE 

« EXTRACTUM COPJAE authentica CON
CORDATJ facti inter Dominum ac Magistrum 

Anthonium DE BOUCJ-IER/E, paslorem, de

rum et curatos ecclesiae parochialis Oppidi 
ECLONJENSJS, rectores eiusdem ecclesiae, ex 

une, et Hev.dum adm. P : Franciscum VAN 
HEU LE, presbyterum Onlinis Sti Francisci 

recollectorum et eiusdem in provincia Sti Ju
se ph provincialem nomine sui ordinis, ex al

tent partihus, desuper etiam previo auditis, et 

interpollatis Dnis Ballivio, Buqdmagistris et 

Scahinis predicti oppidi, in quo hahetur se

quentia : 

l. Primo convenit inter dietas partes quod nullus om

nino defunctus, cuiuscunHJUe etalis aut qualitatis fue

rit, etiamsi esset patrum recollectorum syndicus, co

nictor aut domesticus, advena aut perep;rinus, poterit 

sepeliri in dicto conventu aut ecclesia nisi ibidem ele

gerit sepulturam, de qua de electione D : Pastori pro 

tempore existenti constare debebit per scripturam 

defuncti aut legitimos testes. 

2. Quo casu primo et immediate funus defuncti deferri 

dcbehit e donw mortuaria ad ecclesiam parochialem, 

parocho et clero precedcnte cum cruce, pompa et 

solemnitatibus ac coercmoniis solilis con~ruentibus 

ac requisitis, ubi celt'brabitur a clero officium exe

fJUÎarum et sepultura conforme qualitati, statui ct 

medijs dcfunl'li nee non loco septdelu·i in conventu 

desi~nato, eo modo et forma t'l cum ijsdem luminari

bus et ccremonijs cum quibus illud postea celebra

hitur apud Patres reeolectos. 

3. Hoc Lam en articulo non eomprehendt:•nt ur snulicus 

aut syndica dielorum Patntm actualitcr, dum ex hae 

vita discesscrint isto officio lan~entcs, qui immediate 

ex douw mortuaria per pn•nominatos Patn•s ad ip

sorum, non autem ad eeclesiam paroehialem deferen-
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tur, ibidem sepelendi, salvis tamen in eetcris omni

bus inribus pastoris et ecclesiae parochialis et mini

strorum eius officio per pastorem et clerum in ecclesia 

parochiali absoluto, relictis in ea pro more eereis in 

altari existentibus corpus defuncti cum taedis, intorti

cijs, ceterisque luminaribus ac paramenlis funerali

bus, deducetur per prefatos pastorem et clerum usque 

ad portam Patrum conventûs recollectorum, ubi facta 

sepultura defuncti minister alifJUis dictae ecclesiae 

parochialis collil!et omnia ante dicta luminaria eaque 

deferet ad eamdem ecclesiam parochialem, quo casu 

etiam tam ipsa principalis ecclesia quam ipsius mi

nistri qaudebunt integre omnibus emolumentis qua 

ratione situs sepultura et officii recepissent et reci

pere debuissent si defunctus in ecclesia parochiali se

pultus fuisset. 

4. Non licebit etiam Patribus Hecollectis in sua ecclesia 

celcbrare primum solemne anniversarium defuncto

rum incolarum predicti oppidi qui in conventu eorum 

non fuerint sepulti, sed casu quo celebretur einsmodi 

anniversarium alicuius in convcntu, aut illius ecclesia 

sepulti, tenebuntur heredes curare ut in ecclesia paro

chiali simile anniversarium decantetur. 

.5. Omnes obiraiones in conventu ad manus sacrifican

tium et in !fUOCllllHJile altari facta integre pastori ce

dent, ex coslis commestilihus et illis !JUe ibidem offe

rentur in vestitione, professionc, prima missa et se

pultura religiosi dicli ordinis, vel a confratrilms S: 

Cordi8 titulo confraternitatis in fe8tis S:S: eiusdem 

ordini8, excepti8 etiam ohlationihus IJUe fiPnl ratione 

funerum, exciJUiarum et sepulturac corum pro IJUihus 

antea ëimilc officium fucrit ccllehratum in ecclesia 

parochiali. 

ó. Sirniliter non li1~ehit predielis PatrilHls reeollectiH ce

lehrare rniHsarn vel IJUodcumiJIIC aliud officium, nee 
coneionari aut sodalilatem lwhcre co tempore IJUO 
in ccdeHia paroclliali fil'l, vel matutina vel sumnw 

mÎHIIa, c~oncio, proei'IIHÎo, officium vcHrwrantm vel lau
des uti rwc mi11Hana cantan~ dominiciH PI fcHIÎH niHi 
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finita concione se u cathecismo, (sic) qui pro tempore 

fiet in dicta ecclesia parochiali, nefJUe ante horam 

undecimam atulitam, ad quam tamen per quadrau

tem antea poterint pulsare, concionari etiam non po· 

terunt in sua ecclesia tempore matutino, dominicis 

et festis, nisi forte in festis S: Francisci, portiunculae 

et patroni. 

7. QuanrlocunHJlle ah hora octava US!Jlle ad undecimam 

contigerit per perigrinos aut adventales Patres cele

brari aliquam missam in ecclesia P: 1': recollectorum 

non poterit ad eamdem missam previo pulsari. 

8. Non poterit etiam in ecclesia P: P: recollectorum 

omissa parochiali celebrari solemniter missa conf ra

ternitatum, opificmu et alia ordinaria in parochiali 

celebrari consueta. 

9. Sub quibus officiis divinis et concionibus que per to

tum annum fient in ecclesia conventÎis, magistri fa

hricae dictae ecclesiae parochialis facere potenmt 

colleetam elemosinarum in eadem ecclesia P: P: re· 

collectorum. 

10. Tenebuntur antedicti reli~iosi processionaliter cum 

cruce sua et vcxillo interesse solemnibus processioni

bus que in feslis Corporis Dni, feria tertia Pente· 

costes et Dedicationis ecclesie parochialis deferentur, 

alijsrp1e omnibus que pro gravi et publica causa ab 

episcopo iwlicentur : dununodo tamen ad eas previe 

invitentur. 

11. Non permittitur aulem ut aliqua processio a dictis 

reli~iosis fiat extra eorum cemiterium, nisi rationa· 

bilem causam et prt>habito const>nsu pastoris, aut or

dinarij illa irrationabiliter invito, multo minus lici

tum illis erit intra convent um face re proeessionem 

tempore matutino vel pomeridiano quo in ecclesia 

parochiali processio deferetur, ita ut si in dicta eccle

sia principali mane lwbeatur supplicatio, reli~iosi 

suam differe teneantur in tempus pomeridianum et 

econtra. 
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1', N ullo modo populum directe vel indirecte di vertere 

poternut a supradicta ecclesia parochiali, sed horta

buntur illam diligenter frequentet, missa solemni 

alijsque officijs et concionibus ac cathecismo ibidem 

intersit, proprio pastore debitum honorem, reveren

tiam et obedientiam impendat, illique ad minus se

mei in anno idque circa festum pascl1e confiteatur, si 

qui tamen P: P: recollectis etiam tune confitcri voltte

rint audire ah illis poterunt et absolvi dato aliquo 

signo per quod pastori de illorum constare possit 

confessione. 

13. Promittunt ins u per predicti P: P: recollecti quod 

pastore et sacellano impeditis, egrotantibus aut ab

sentibus in muniis pastoralibus obeundis ea charitate 

eorum vicos supplebunt ad hoc requisiti, quodque 

etiam de nocte quando vocabuntur egrotorum confes

Siones. 

14. Insuper quod quandoqumque festis et dominicis con

tinget pastorem vel capellanum legitime impediri, 

missam matutinam per aliquem ex suis religiosis in 

ecclesia parochiali celebrari curabunt, fjuod idem pro 

brevi tempore praestabuut quandocumque contingel 

dietam ecclesiam pastore vel cappellano destituti per 

ohitum vel alias quovis modo, usque dum de succes

sore fuerit provisum quod et de precedenti articulo 

intelligend um est. 

15. Inwpcr iidem P:P: recollecti casu CJUO contingat op

pidum vel territorium ecloanum infici peste, tene

huntur procurare presbyterum unum vel plures a 

Hevercndissimo IJno Episcopo hrugcnsi ad audiendas 

confessifmes admissum vel admissos, qui infectis !la· 

cramcnta mini~;trahunt dummodo necessaria ad vic

lum, huhitationcm, medccina!l ct alia suppcditentur 

a magiHtratu oppidi. 

16. l'reterea c1ui a ratieme communioni~; paschalis socpc 
oritur eonleritio inlf•r pastorP~; c~t cicrum rel!ularcm 
ru~;tiei ctiam alij imJwriti dc~cipiuntur, dum putani 
~;c prcceplo c~cclc~;iac! a pud rcgularcH Ha tiRf ace• re pos!!e, 
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non licebit P: P: recollectis ultra quindenam pascha

lem venerabile publice exponere in sua ecclesia, nee 

etiam privatim sacram sinaxim administrare nisi illis 

quibus constabit proevie in parochia satisfecisse. 

17. Sicuti neque aegrotis privatim et in occulto neque 

publice nisi de consensu pastoris, et quo impedito 

sacrum sinaxim deferre potenmt. 

18. In omnibus dubijs, questionihus et difficultatibus cir

ca jura pastoralia et ecclesiae supradictae parochialis, 

vel etiam ex presenti concordato futuris temporihus 

forsan eversuris, standmn erit judicio brugensis epis

copi, aut illius vicarij generalis, cuius arbitrio partes 

in et circa premissa sese subijciunt et suhmittant. 

19. Pront circa eosdem articulos sine expresso conscnsu 

et authoritate prememorati episcopi non poterat in

duci ali<pw mutatio, derogatio, aut contraria praxis, 

in toto vel in parte, etiamsi pastor, clerus dictique 

rectores per indulgentiam non contradicerent, aut 

etiam tacite vel expresse in similes novitates sub 

fJUOVis pretextu consentirent, que ipso facto plane 

erunt irrita, nulla et invalida. 

20. In ryuorum omnium fidem partes antedictae presens 

conconlatum subsignarunt in palatio illustrissimi Dni 

episcopi brugensis, die decima non a mensis J annarij 

anni Domini 1664. 

Signattnn erat Fr. Franciscus VAN HEULE, provin

cialis Comitatus Flandriae S: J osephi ff: minorum 

recollectorum minister provincialis. 

Fr. Athanasius Alaijs, prcfatae provinciae Pa

ter perpetuus, et plus intra habehatur. 

CONFIRMAT/0. (door de bisschop Hob. De Hayvin, 

van Brugge) 

Hohertus De HA YVJN, dei et apostolice Sedis gratia, 

episcopus Brugensis perpetuus et hereditarius Flandriae 

Cancellarins omnibus presenles litteras nostras visuris, 

salutem in Domino. 
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Pro parte Hdi Dni Anthonii 1le Boucherie, presbyteri, 

decani christianitatis districtus Ardenburgensis ac pasto

ris oppid.i Ecloniensis, cleri et iuratorum ecclesiae paro

chialis eiusdem oppidi ex una, et Hdi adm. P. Francisci 

YAN HEULE, presbyteri ordinis Sti Francisci recollect: 

et pro tempore provinciale St i J oseph ministri provincia

lis nomine sui ordinis ex altera partibus : 

Nobis fuit expositum quod ipsi volentes providere, ne 

per futuram erectionem novi monasterij eiusdem ordinis 

recollect : intra limites prcdicti oppidi, ne ecclesia paro

chialis antedicta in spiritualibus aut temporalibus detri

menttun patiatur, utque ohvietur difficultatibus et con

lroversijs que post hac inter cicrum secuiarem et regula

rem ratione iuris funerandi et alias oriri possent, certum 

inter se, maturo consilio adhihito conceperunt concorda

tum, relinquentes illud discretioni nostrae limitandum 

ac modificandum, et supplicantes quatenus nos pro secu

ritale partium, et maioris rohoris firmamento idem con

cordatum authoritate nostra ordinaria admittere et ·c-;;n. 

firmare dignaremur. Nos igitur attendentes einsmodi 

petitionem esse iustam et rationi consonam, auditis previe 

Rev. dis Dnis Arnoldo CRABEELS, archidiacono, Nicolao 

GERSEKENS, archipreshytero Brugensi, et .loanne PIN

CKEL, canonicis ecclesiae nostrae cathedralis, omnihus

que que in et circa premissa attcndi et considerati potuc

runt et dchuerunt, mature altenlis ct consideratis pre•lic

tum concordatum praesentihus litteris nostris adiunctum 

authoritate nostra ordinaria admisimus et confirmavimus, 

admittimus et confirmamus, tenore prescntium declaran

tef! Hdum Dnum pastorem, cicrum et iuratos prememo

ralof! ecclesiae parochialiH, et Hdos P:l': Hccollcctos con

venlus noviter in eodem oppidi erig•~ndi ad illius ohser

vatiorwm in omnihut~ ct per omnia forc ct csl'!c efficaciter 

obligalot~ d adt~tricto8 non ohHtantiiHII'! contrarijs quibus

cum•pu:. 

Datum Brugi!l 111 palalio IIOHiro I'JIÎH<'OJiali t~uh Higillo 
no11l.ro <:I 11Îgna 111 ra no11l ri 1\ef'rl'la rij, die dl'<'ima IlOJUl 

memiM .la11uarii )(,(,1., 

2J I) 



Signattnn erat de mandato illustrissimi ac reverendissimi 

Dni episcopi prefati : 

VILLERS. 

et a latere impressum erat eiusdem illustr. ac Rev.mi Dni 

episc. sigillum in pane rubeo. 

Naer collatie gedaen is dese copie bevonden t'acconlee

ren met een copie authentic<lue. Onderteeckent : 

Benoit, canonicus brugensis, notarius regins 

apostolicns, 

ter kennisse ende overstaen van 

J ac<1nes VAN CROMBRUGGE, schepenen, 

die dit beneHens mij onderschreven greffier heeft onder

teeekent binnen Eecloo, desen Ben ]ulij 1682, 
ende was onderieeekent : 

J. VAN CROMBHUGGE, 

N. DE HUET, greffier. 

et conconlat cum copia authentica, qnod attestor hac 4a 

febrnarij 1734. 

F: L. DE RIJ CKE, Pastor Eecloniae. 

A.D.O. Doos A. Nr 75 (95). 

B. Petrus B. de MEYEH o.f.m. 
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DE BURGERWACHT VAN NE VELE, 

GEDURENDE DE 

OM\VENTELINGSJAREN 1830-31 

Gedurende de opstand in de septemberdagen van 

1830 en de periode welke de onafhankelijkheid van Bel

gië voorafging, was de gemeente Nevele eveneens ver

deeld in Orangisten en Patriotten. 

De heer Louis "\Iinne welke toen burgemeester was 

van Nevele, z~g de eerste tekens van onrust in de ge

meente. Om de openhare orde zo goed mogelijk te hand

haven belegde hij op 29 september 1830 een vergadering 

welke gehouden werd in de herberg « De Zwaan », gele

gen op de }larkt, en welke dienst deed als gemeentehuis. 

Alle « hoge» notabelen van de gemeente waren aanwezig, 

er werd hesloten een burgerwacht op te richten. Deze 

wenl bl'last, als gewapend korps, om de openhare onle 

in de gemeente te handhaven. 

De partij der Patriotten, waartoe enkele voornanw 

ingezetPnen bPhoorden, beweerden dat mf'n llf'tcr deed 

het volk zelf te laten heAiissen. In volle vergadt>ring werd 

in het dorp het nieuws verspreid, door f'en te Gent ge

drukt briefje, dat de Patriotten tt> Brussel huitengeworw 

vooruitgang hadden ~whcwkt. Deze tijding sloeg in als 

ec>n bom, de aanwezigc>n verlietc>n de vc>rgadering zondf'r 

de minste schikking g<'troffen te hehhen. 

De volgende dag, op :30 scptemlU'r, :~.ag mt>n een dric>

kiPurig .vaandel wappcn~n aan Cf'll woning op de Markt. 

Dit j:!;d>aar hitste~ de :t:o gespamwn gc•nuwdPrc>n nog mP<•r 

op. De Patriottc·n dPic·n :t:c>lf kokaniPil uit C'll richtPil :~.ic·h 

vollc·dig in, hun lokaal was de lwrlwrg «St. 11 uihrPchts ». 

De 2 oktolwr dPPd hf'l 1-!:<'rllcht dP ronde>, dat lilPil 

'I! avoruis Nevc.Jc• :1.011 pluruiPrPn. 'f'opn dP l~t~rgcnwc>stf'r 
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dit vernam deed hij ll man verp;aderen in «De Zwaan » 
en er werd over~egaan tot het oprichten van de hurp;er

wacht. Maakten deel uit van het hestuur : hurp;emeester 

L. Minne, E. Compare, ]. Caekaert, ]. Van Gansbeke, 

]. De Poorter, I. Schelpe, ]. Loontjes en ]. Ricaerd. De 

manschappen ontvinp;en een ver?:oedinp; van 10 F per 

jaar voor hun ~eleverde prestaties. Eensp;ezind werd het 

besluit ?:enomen, dat men het lokaal niet zou verlaten, 

tenzij de nood het zou vereisen. 

Rond 9 uur des avonds kwam een vrouw met de mel

dinp; dat men op de « Hui » in de herherp; «St. Hui

brechts » verp;aderde met wapens. De wacht stelde zich 

op in groep en ging er heen. Inderdaad, op de «Hul» 

ontmoette men een groep van 300 man. De burgemeester 

beval de groep uiteen te gaan en rustig te blijven. Menig 

man gaf gehoor aan dit verzoek, toen opeens een stem 

riep : «Blijft staan » onmiddellijk gevol?:d van een schot. 

De wacht, welke reeds terug op wep; was naar hun lokaal, 

keerde zich om en gaf vuur. Eni?:e mannen vielen 1/:e· 

kwetst neder, aanstonds was de « Hui » ontruimd. Een 

der gekwetsten, Theodorus Dierick, oud 25 jaar, geboor

tig van Zomer~em en zaakvoerder van beroep, werd 

zwaar bloedend in de wonin?: van Au?:ustinus Bracke 

hinnen?:eclragen, waar hij op 3 oktober om 4 uur in de 

namidda?: overleed. 

Diezelfde zondag was er te New•le een grote volks

toeloop, welke niets ?:Ot:'ds voorspt:'lde. V Pl<' voorname 

ingezt:'terwn vluchtten inderhaast naar GPnt. Doch de 

wacht diPmie niet op te tredPIL 

GPdurende de ?:ansp wintPr ver?:aclerde de wacht da

gelijks, doch moest niPt nwer uitrukk<'n. 

Op tweede Paasda?: van 1831 besloot nwn tf' Nt>vf'le 

een vrijheidsboom te planten. Eni?:e voornauw ih?:ezf'tt'

nen, welke bekend stonden als verkleefd aan cl<' voor

malige re?:ering, wenl<'n verplicht de hoom te omlu'lz<'n ,, 
Pil te kussen. Deze woelingen duurden de gans<' da?: voort. 

Btu?:emeester Minne en de hm·?:erwaC'ht, wt'lkt> van i11 
hun lokaal met lPde ogPn dcz<' uitspattingPil moestt>:, 
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aanschouwen, deden per ijlbode beroep op de ~ewapende 

brandweer van Gent. Hun bevelhebber, Van De Poele, 

zond eni~e Gentse spuiters te paard naar Nevele. Met 

het blanke wapen in de hand werd de meni~te uiteen

~edrevf'n f'n de rust en kalmte hersteld. Na dit voorval 

werd de bur~erwacht niet meer op~eroepen. 

In 18i0 werd het korps van burgerwacht afgeschaft 

en in 18i5 werd uit de kern van hPt korps de ~emeente

lijke brandweer van Nevele ~evormcl. 

A. JANSSENS 

Inlichtingen : 

Geschiedenis van N eve Ie door Fr. De Potter en .J. 
Broeckaert. 

Gemeentearchief Neve]e : re~isters der bevolking, 

overlijdens en der beraaclslagin~en. 



OYER DE SCHEEPYAART OP HET KANAAL 

YAN GENT NAAR BRUGGE EN OVER DE 

:\IARKTSCHEPEN IN HET BIJZONDER 

Yan 1613 tot 1623 werd het huidig kanaal van Gent 

naar Brugge, van het "' oestijnegoed op Aalter af en 
verder in de richting van Gent, gedolven in de bedding 

van een riviertje. De studie van de hoogtelijnen toont 

duidelijk aan dat dit riviertje even te noordoosten van 
de kerk van St.-Joris gevormd werd door de samenvloei

ing van de Slabhaartsheek en van de Mizeriebeek. Een 

spoor van gezegd riviertje is nu nog de Ho11ebeek, die 

ten oosten van Aalterhrug, bij het "' oestijnegoed, in de 
vaart uitmondt. 

Als naam voor deze waterloop vindt men in de 
oudste dokumenten « Dorma », d.i. Durm(> ( 1203 : d'Her

homez, « Cartulaire de l'ahhaye de Saint-Martin de Tour

nai », t. I, p. 184 ; 1242 : Cartularium C van de kathe

draal van Doornik, uitge~even door Kan. Andries in 
« Notice sur la hruyf.re de Bulscamp, etc.»). 

Men vindt die oude naam nog tf'm~ in de plaats
namen « Ourmlz()(•k » te Aalter en « Ourmen » te Zomer

gf•m, heiden gelegen lan~sheen de vaart. 

Tn latPre tijden werd dit riviertje de /log(> Kale 

gPhctPn. « /Jorme » vindt men PehtPr nog in 1699 (zie 
GilliodtR, Cartul. de l'ancif'rmc PtapiP de Bruges, nr 22SS). 

Tc Vinderhoutc vpn•nigd1~ de //og1' Kale• zieh nwl 

de (),uJ,. Kalt• lof l'of•kdHwk!, diP van TiPit afkwam. J)p 

aldus ontfoltane 1\alc•, :wltc haar wl'g voort voorhij EvPr
gPrn en Wl'rd, vóór lwt dPIVf•n van dl' SaARl'Vaart, voort
gf•;r.f•t door dl' IJurm1• vun lwt Land van WaaR (I). 

(I) IJ,•u• l(f'l(f'Vf'IIH fiVf•r 111'1 prultll•f•m I )urnlf'-Kuh• zijn l(f'ÏIIHJIÎ· 

n·•·rd naar ,.,~ IIIIIIÎII(f'l(f'Vf'll Htllflif' VUil A. IJc V oH: « n.~ 1\tj,J. 
d•~lcf'IIWHI' lnnp van ,J,. I lurnw-Kule ... 

225 



De Hoge Kale was bevaarbaar, zij het maar voor 

kleine schuiten, van Aalter af. Daartoe lagen er « rabot· 

ten» in de bedding van de rivier ( Renteboek van 1577 
van het Land van de Woestijne, art. 67, 4.54, passim.). 

On(ler meer andere, dit lwwijs dat de Hoge Kale 

bevaren werd : de 24 juni 1595 besluit het bestuur van 

de Oudburg 4 gulden te hetalen aan Arent de Zutter, 

schipper van Bellem, «om met zijnen schepe tot twee 

rijzen ghevaert thehhen ammonitie van broode om de 

compagnie soldaeten liggende tot Haeltere doen ten tijde, 

te weten 15 ende 24 may 1595 ». (R.A. Gent, fonds Oud

burg, n" 169, fol. 102 ; andere bewijzen in hetzelfde 

fonds, n" 1.58, fol. 113 en n" 168, fol. 46.) 

De heer van het Land van de \'roestijne hief aan 

de Voorput te Hansbeke een tol van één stuiver op elk 

aldaar passerende schip. Zo Iw. vin(lt men in de rekening 

van de rentmeester van gezegde heer over 1564 vermeld : 

« Gheeraert de Grave, pachter van den tolle vande schip· 

vaert in mijns heeren leye ». (R.A. Gent, fonds L. v.d."·., 

n" 13 ; een gelijke vermelding in de n'kening over 1548 

zelfde fonds, n" 148.) 

De heer van het Land van de "' oestijne bleef, na 
1623, die tol heffen op de scheepvaart in het nieuw ka

naal. Zelfs liet hij aan de Voorput te Hansbeke oprich

ten « eene staecke » met zijn wapen en dat van het Land 

van de \Voestijne erop « aldaer de schepen passeren, tot 

ontfanghen van seker recht». (Rekening van de rent· 

meester over 1649, H.A.G. n" 13.) 

Doch de Staten van Vlaamleren hadden het kanaal 

op hun kosten laten (lelven en zij wilden er derhalve ook 

de opbrengsten van hPhlH'n. Daarom verboden zij aan de 

gezegde heer nog langer tol lt'n zijtwn voordele te heffen. 

Het gevolg was een proces voor de Haad in Vlaanderen. 

dat de heer van hPt Land van de \Yoesti.ine wrloor. Hij 

bracht het echter voor de Grote Haatl te 1\lechelen (dito 

rPkening 1667). Blijkhaar verloor hij hier ook lwt pro

ces, want de post nopens de tolrechh'll in de \'aart komt 
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111 de rekenin~en nm zijn rentmeester niet meer voor na 

1667. 

* 
* * 

Y au zohaast het nieuwe kanaa 1 gereed was, in a pril 

1623, namen de Staten van Ylaanderen in overweging 

het verpachten van t•cerschuiten varetule van Gent naar 

Brugge, :\Ioerbrugge, Sint-Joris, Aalter, Bellem en Loven

degem. De verpachting van de dagelijkse veerschuit of 

bargie van Gent naar Brugge en omgekeerd vond plaats 

in mei 1623. De verpachting van de marktschepen op 

Aalter, Hansbeke en Lovendegem gebeurde in februari 
1624. 

Het was onvermijdelijk dat de Staten hienloor in 

botsing moesten komen met de heren over wiens heerlijk. 

heden de vaart liep. Sedert onheugelijke tijden immers 

waren deze heren gewoon het recht van het laten varen 

van marktschepen vanaf hun heerlijkheden naar Gent, 

ten hunnen profijte te verpachten. 

Sommige van die heren dienden dan ook, in maart 

1624, een klacht in hij de Haad in Vlaanderen, omdat 

zij in het rustig bezit van het recht van marktschepen 

te laten varen gestoord waren. « Vreetmie schippers» 

I paehters van de Staten) lieten marktschepen varen vanaf 

de heerlijkheden van de klagers en gingen zelfs zover 

van de schepen van de padrter van de heren aan de 

ketting te doen leggen. 

De Staten trokk1·n zich natuurlijk de zaak van de 

beklaagden aan, d1H'h de Haad van V laarulcren hevestig

de de heren in IHm n~eht marktschepen te laten varen 

tusl'!err hun heerlijkheden en (;l'nl. Tevens heval de Haad 

Cf~ll orul1~rZfH'k over gaw; de zaak. Uit dit onderzoek hlcck 
~~r, ond1~r meer, dat de lten~n, lang voor hel delvf'll van 
d1~ nieuwe vaart, markhwhepPn naar <;f•nt ltaddc>n laten 

van~n. 4: s,~gglwtuyglwn vcrelaen·n dat voor h(•t dclfvf'n 
van d1~ nieuw1~ va1•rt van (;lu·nt naf'r Brugf..(IH~ ltcPft glw
IPgllf'n f~f'flf' riviPn~ glwnaf'IIIJII d1~ Cac·IPne ... dat tzf'lve 
rivierkNa oft1~ Cad1~ Îl'l glweornpn·llf'ndf•Prl, giH'nonwn 
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ende ghevoecht inde voorseyde vaert... dat de heeren 

wekelijcks op de maertdagheu die men ordinairelijek is 

hamlende binnen de stede van Ghent een rnaertschip 

hebben (.!:hehadt. .. van zelve heerlijckheden tot binnen 

't voors. Ghent ». 

Rond 1650 verpachtten de heren van het LaiHl van 

de Woestijne, van Bellem, van Nevele en van Vinder· 

honte-1\lerendree aan vier verschillende schippers het 

recht van wekelijks met een schip naar de markt van 

Gent te varen van uit hun respektievelijke heerlijkheden, 

namelijk, van uit Aalter, Bellem, Hansbeke en Dunnen. 

Dezelfde schippers verzekerden in";gelijks wekelijks de 

dienst naar de markt van Brugge. Bovendien vaarde er 

nog wekelijks een marktschip naar Brugge van uit Knes· 

selare-Hoekestraat (Land van de Woestijne). 

Een ordonnantie van de Staten van Vlaanderen van 

1662 beval dat de marktschepen van Beernem en van 

Sint-Joris uitsluitend de markt van Brugge, en die van 

Aalter en Bellem uitsluitend de markt van Gent mochten 

bedienen. 

In datzelfde jaar 1662 liet de marktschipper, die de 

rlienst van Gent naar Brug(.!:e van de Staten gepacht had, 

het schip dat hovengemeitJe vier heren gehuurd hadden 

voor hun dienst op Brugge aan de ketting leggen. 

Het gevolg was natuurlijk een proces. De Haad van 

Vlaanderen zegt dat de gezegde heren niet ontvankelijk 

zijn in hun eis om een marktschip te mogen hebben op 

Brugge en beveelt een nieuw onder..:oek nopens hun recht 

op de vaart naar Gent. 

Twintig jaar nadien, in l6H2, was deze zaak nog aan

hangig en het is mij niet bekend of wel ooit ecu eind

vonnis in de zaak van de marktschepen geveld geweest is. 

Feit is dat de heer van het Land van de \\"oestijnc, 

van na het vonnis van 1662 af, nog enkel het rt'cht ver

pachtte van marktschepen te laten varen tussen Aalter 

en Gent en tussen Hoekestraat en Brugge. Die toestand 

IS :w gebleven tot op het einde van het oud regiem, he-
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halve dat de dienst van Aalter naar Gent, reeds van m 

1707, driemaal per week plaats had. 

* 
* * 

De bar{áf' of da@:elijkse rechtstreekse dienst tussen 

GPnt en Bru~~e en oml!ekeercl is nooit onmiddellijk in de 

processen van de heren betrokken l!eworden. Doordat het 

een directe dienst was, deed het !!een mededin~in@: aan 

de marktschepen van de heren (voor de l!eschiedenis van 

deze baqrie leze men « La Bar@:e de Gand à Bru@:es » van 

J. d'U deken d' Acoz). 

Deze baqde mocht alleen stilhouden te Aalter, om 

er van paarden te veranrleren. Aldaar ook kruiste de 

har@:ie die naar Gent voer deze die van Gent kwam. 

Dit verwisselen van paarden :reheurde ter her her~ 

« Sint-H uyhrecht », doch na het einde van het oud re~iem 

hielden no:r andere herher~iers aan Aalter-hru~ paarden 

tot het voeren van de bar@:ie. In 18:~.5 was Carei-Louis van 

Laecke van Aalter « ketser en voerman der na~tvente 

voor het deel van Aeltre naer Gent PH vice versa met zes 

paarden». 

Er was indenlaad een da~- en een nachtdienst van 

de bar@:Îe. De dagdienst hield spoedi~ op na de aarde~ 

van de spoorweg Gent-Brugge, doch de nachtdienst, eerst 

driemaal, later nog enkel tweemaal per week, hield het 

nog veel jaren uit. 

* 
* * 

Met de val van het oud rPgiem verviel ook het recht 

dat aiiN·n de lwrPn hadden om marktAdwpen te latt:"n 
varen. De dienRtPn evPnwel Wf'rdf'!l voort gei:xploiteerd 

door private fH'rROilf'J), 

In I Hl5 hlekf'll Pr te Aaltr>r twee HciH'IH'Il, die elk 
honderd rwr~o~orwn kondPu vervm•n·n, in de vaart te zi.in 
die Wf'kf'lijkr~ naar de marktPil van C;t·nt Pil Brup;p;P vuur
den. In Ja:H (•IJ noJ! in IH12 hlt•f'k t•r maar t'·t~n PnkPI Achip 

nog diP dit•nHI lf' Vf'rzt•kt·n·n. 



De marktschepen hadden het lastig om te concur
reren met de spoorweg, doch het schip van Van Severen, 
van Sint-Joris, dat de vrijdag de dienst cl eed op Gent en 
de zaterdag op Brugge, bleef varen tot de oorlog van 
1914. 
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