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ENKELE GEGEVENS OVER DE 
NATIONALE MILITIE VAN 1816 TOT 1820. 

Bij een bezoek aan de Gentse rommelmarkt op een vroege za
terdagmorgen vond ik tussen - op het eerste gezicht - een hoop 
waardeloze papieren een samengevouwen bundeltje documenten, 
die wellicht aan het "berekend" oog van de brocanteur ontsnapten. 
Na aankoop - voor de prijs van pakweg 5 pintjes - vroeg ik naar de 
herkomst van de uitgestalde "waar". Het betrof een tweetal oprui
mingen na een sterfgeval te Gent. De namen kon of wou de bro
canteur niet medeleden. 

Na inzage kon worden vastgesteld dat de bundel betrekking had op 
de nationale militie van 1816 tot 1820 en meer bepaald over het 
arrondissement Dendermonde. 

De nationale militie yan 1816. 

Volgens het koninklijk besluit van 29 oktober 1816 en de instruc
ties van de minister van Binnenlandse Zaken van 31 oktober 
eropvolgend en de ambtelijke mededeling van 11 november, diende 
het arrondissement 378 manschappen te leveren. 
Op een volgend blad werd het aantal te leveren manschappen per 
militiekanton medegedeeld. 

Voor het werkgebied van "Het Land van Nevele" ontbreken uiter
aard deze gegevens. 

De daarop, logisch, volgende bladen met de al dan niet op te 
komen personen staken niet in de bundel. 

De nationale militie van 1820. 

Hier ontbreekt het blad met de vermelding van het koninklijk be
sluit, de instructies en de ambtelijke mededelingen. Het blad met 
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de opsommingen van de militiekantoren is bewaard gebleven, 
samen met de daaropvolgende hladen met de namen van de perso
nen die in aanmerking kwamen voor deze militie (bladen genum
merd van 2 tot 20, en een laatste half blad niet genummerd). De 
namen hebben betrekking op de toenmalige provincie Oost-Vlaan
deren. 

De militie van 1820 heeft (voor de zuidelijke provincies) betrek
king op de Nationale Infanterie: 
- 15de afdeling: bataillons 1, 2, 3 en depot; 
- 16de afdeling: bataillons 1 , 2, 3 en depot; 
- l 7de afdeling: bataillons 1, 2, 3 en depot,; 
en op de Veldartillerie: bataillons 2 en 4. 

Voor "Het Land van Nevele" heb ik de namen eruit gelicht en som 
ik ze per (deel)gemeente op met vermelding van de eenheid waarin 
ze werden ondergebracht. 

Voor de Nationale Infanterie, l5de afdeling werd niemand uit "Het 
Land van Nevele" opgeroepen. 

Gebruikte afkortingen: 
N. 1.: Nationale Infanterie 
V.A.: Veldartillerie 
afd.: Afdeling 

bat. : Bataillon 
( 1) : Moet opkomen 
(2) : Moet niet opkomen 

Lichting . Eenheid Bemerking 

BACHTE-MARIA-LEERNE (Maria Leerne> 

DE SNERCK Jan-Francies 1816 N.l., afd.16, bat.1 (1) 
THIENPONT Karel-Lodew. 1819 N.l., afd.17, bat.3 (1) 
VAN DER VENNET J.-F. 1819 N.l., afd.17, depot (1) 
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HANSBEKE 

COCQUYT J.-B. 1818 N.l., afd.17, hat.3 (2) 
DE COSTER Jan-Baptiste 1817 N.l .. afd.16, depot (1) 

DE WAEPENAERE Karel 1817 N.I.,afd.16, depot ( 1 ) 
GILLIS Bemardus 1819 N .1., afd.17, hat.3 (1) 

GYSELS Jan-Baptiste 1818 N.l., afd.17, hat.3 (1) 

LAMBRECHT Karel··Bem. 1819 N.l., afd.17, bat.1 (1) 
ONDERBEEKE Jan 1816 N .I. , afd. 16, bat. 3 (1) 

ROETS Maurus 1817 N .I., afd.16, bat.3 (1) 

SNEP Jan 1819 N.l., afd.17, bat.1 (1) 

T AELBOOM Augustinus 1816 N.l., afd.16, bat.1 (1) 
VAN DE W ALLE Pieter 1818 N.l., afd.17, bat.3 (1) 
VAN OOST Blondinus 1817 N .I., afd.16, depot (1) 

VAN OVERWAELE Karel 1817 N .I., afd.16, depot (1) 
VERHEGGE Beranrdus 1816 N.l., afd.16, bat. l (1) 
VLERICK Casimier 1816 N .1., afd.16, bat.2 (1) 

LANDEGEM 

DE VOGELAER F. 1819 N .J., afd.17, bat.2 (2) 
DE WEERDT Constantinus 1817 N.l., afd.16, depot (1) 
DE MEYER Emanuel 1817 N.l., afd.16, depot (1) 

DOBBELAERE Joseph 1816 N .I., afd.16, bat. l (1) 
DUITSCHAVER C.-L. 1819 N .I., afd.17, bat.2 (2) 
HUYSSE Karel 1817 N .1., afd.16, bat.3 (1) 
LIPPENS Jan-Baptiste 1816 N .I., afd.16, bat. 1 (1) 
PRAET P.-J. 1818 N.l" afd.17, bat.2 (1) 
SERANNE Jan-Francies 1817 N.l., afd.16, bat.3 (1) 
SORIE P.-J. 1818 N.l" afd.17, bat.2 (1) 
VAN EECKHAUTE Ant. 1816 N.l., afd.16, bat.2 (l) 

LOTENHULLE (Lootenhulle) 

CHRISTIAENS Casimir 1816 N .1., afd.16, bat.1 (1) 
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DE CLERCQ Jan-Baptiste 1817 V.A., bat.4 (1) 
DE SMET Pieter 1816 N .1" afd.16, bat.3 (1) 
DE VOS A. 1818 N .1" afd.17, bat.2 (1) 
DE ZUTTER Jan-Joseph 1817 V.A" bat.4 (1) 
EVERAERT Karel-Lodewijk 1817 V.A" bat.4 (1) 
HUYV AERT Karel 1816 N .1., afd.16, hat.2 (1) 
LAMBRECHT C. -L. 1818 N .1" afd.17, depot (1) 
LOOTENS Jan-Francies 1817 N .1" afd.16, depot (1) 
SUCCAET Joseph 1816 N .1" afd.16, hat.3 (1) 
TIJTGA T Pieter 1818 N.l., afd.17, depot (1) 
VAN DE MORTELE 1818 N.l., afd.17, bat.2 (2) 
VAN DER HEYDEN Jan 1816 N .1" afd.16, bat.2 (1) 
VAN DER VENNET Bern. 1816 . N.l" afd.16, bat.2 (1) 
VAN PAMELE F. 1818 N .1., afd.17, hat.2 (1) 

MEIGEM (Meygem) 

BRAEKMAN Francies 1816 N .1" afd.17, bat.1 (1) 
NIEULAND Pieter-Karel 1816 N .1" afd.16, bat.2 (1) 
VAN GANSBEKE J.-B. 1818 N .I" afd.17, bat.2 (1) 
VAN OUTRIVE K.-L. 1818 N.l" afd.17, baf.2 (1) 
VERGINST Bernardus 1819 N .1" afd.17, bat.1 (1) 

MERENDREE (Meerendré) 

DE MEYER Bernardus 1819 N.l., afd.17, bat.1 (1) 
DE VREESE Bernardus 1818 N.l., afd.17, bat.3 (1) 
DE WULF Bernardus 1817 N .1., atö.16, bat.3 (1) 
DOBBELAERE Karel-F. 1818 N .1., afd.17, bat.3 (2) 
GOETHALS Bernardus 1818 N .1" afd. 17, bat. 3 (1) 
GOETHALS Emanuel 1816 N.l" afd.16, bat.2 (1) 
GOETHALS Ferdinandus 1816 N.l" afd.16, bat.1 (1) 
HAEK Jan 1817 N .1., afd.16, bat.3 (1) 
PIETERS Emanuel 1818 N .1" afd.17, bat.3 (1) 
ROELS Jan 1816 N .1" afd.16, depot (1) 
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VAN CAUWENBERGHE J. 1816 N.l., afd.16, depot (1) 
VAN DE VELDE Dominicus 1816 N .I., afd.16, bat.3 (1) 
VAN HOBSBEKE Bernardus 1817 N .I., afd.16, depot (1) 
VAN RENTERGHEM G. 1818 N.l., afd.17, bat.2 (1) 
VINCENT Jan-Baptiste 1817 N .I., afd.16, bat.2 (1) 
VRIENDT Bernardus 1819 N.l., afd.17, bat.1 (2) 
WIEME Pieter-Francies 1816 N .I., afd.16, bat.2 (1) 
WILLEMS C.-F. 1817 N .I., afd.17, bat.2 (1) 
WYCKAERT Pieter 1817 N.l., afd.16, depot (1) 

NEVELE 

BAES B. 1819 N .1., afd.17, bat.2 (2) 
BEKAERT P. 1817 N .1., afd.17, bat.2 (2) 
BLOMME Jan-Francies 1818 N.l., afd.17, bat.I (1) 
BOELVOORDEN Engelbert 1816 N .1., afd.16, bat.1 (1) 
DAMMAN Karel-Lodewijk 1817 N. 1., afd. 16, depot (1) 
DE BUCK J.-B. 1819 N. 1. , afd .17, bat. 2 (1) 
DE MEYER B. 1818 N .1., afd.17, bat.2 (2) 
DE VOLDER Victor 1819 N. 1. , afd. 17, bat. 1 (1) 
FAUCONNIER Martinus 1816 N .I., afd.16, bat. l (1) 
MALEUR Pieter-Jacobus 1819 N.l., afd.17, bat.1 (2) 
MEGANCK Jan-Baptiste 1816 N .I., afd.16, bat.3 (1) 
MEULEMEESTER Philippus 1816 N .1., afd.16, bat.1 (1) 
PA TIJN Karel-Francies 1816 N.l., afd.16, bat.2 (1) 
PAUWELS Jan 1818 N .I., afd.17, depot (1) 
PIETERS K.-L. 1818 N .1., afd.17, bat.2 (1) 
SCHELPE Lodewijk 1818 N. 1. , afd. 17, bat. 1 (1) 
STICQUART P.-F. 1819 N .I., afd.17, bat.2 (1) 
TUYTSCHAEYER Benjamin 1816 N .1., afd.16, bat.2 (1) 
VAN HOECKE Jacobus 1817 N .1., afd.16, depot (1) 
VAN OVERBEKE P.-F. 1819 N .I., afd.17, bat.3 (2) 
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POEKE (Poucques) 

CLAEYS Jan-Francies 1816 N.l., afd.16, bat.1 (1) 
DE STOOP F. 1818 N .I" afd.17, bat.2 (2) 
GOESSY P.-F. 1817 N .I" afd.17, bat.3 (1) 
VAN GELDER Karel 1819 N .1" afd.17, bat.3 (1) 
VAN LAEKEN Leonardus 1817 N .I., afd.16, bat.3 (1) 
VERBEEKE Jan-Francies 1817 N .I., afd.16, bat. l (1) 

POESELE 

DE KEYSER J. 1818 N .I., afd.17, bat.2 (1) 
EVERAERT Bemardus 1816 N.l., afd.16, bat.l (1) 
VAN DER HAEGEN C. 1818 N.l., afd.17, bat.2 (1) 
VAN DIERENDONK Ferd. 1817 N .1., afd.16, bat.3 (1) 

SINT-MARTENS-LEERNE (Martens-Leerne) 

MESTDACH Karel-Lodew~jk 1817 N. 1. , afd .16, depot (1) 
NAGTEGAEL F. 1818 N .1., afd.17, bat.2 (2) 

VINKT (Vynckt, Vynkt) 

BAUDENICQ Clemens 1817 V.A., bat.4 (1) 
DE BUYSERE Jacobus 1817 N.l., afd.16, depot (1) 
DE VRIEND Seraphinus 1818 N .I" afd.17, depot (1) 
D'HAEYER C.-A. 1819 N.l., afd.17, bat.1 (2) 
D'HUYGELARE Leonardus 1818 N.l., afd.17, depot (1) 
KINDS Lodewijk 1819 N.l., afd.17, bat.3 (2) 
OSTIN Augustinus 1819 N .I., afd.17, bat.3 (1) 
SA VERIS Bemardus 1817 N.l., afd.16, depot (1) 
VOLDER Clemens 1816 N.l., afd.16, hat.2 (1) 
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VOSSELARE (Vosselaere) 

ONDERBEKE Augustinus 1816 N.l., afd.16, bat.1 (1) 

ZEVEREN 

VAN HAL Bemardus 1816 N .1., afd.16, bat.1 (1) 

Erik L. Schepens 

VOOR U GELEZEN. 

* Familiefeest Mortier, 27. 08.1989. 

Deze brochure met tal van genealogische gegevens geeft een over
zicht van de afstammelingen van Triphon Mortier ( 

0 

Poesele 
09. 03. 1865 en +Meigem 07. 02 .1927) en zijn echtgenote Marie
Emma Vertriest (Poesele 03. 07. 1864 en +Lotenhulle 03. 06. 1911) 
en van Felix Mortier (Poesele 13 .12 .1860 en +Lotenhulle 
19. 04. 1915) en zijn echtgenote Marie-Emelie Vertriest (Poesele 
18. 01.1863 en +Poesele 07. 09. 1958). Triphon en Felix Mortier 
zijn de zonen van Johannes Baptiste (Poesele 23.04.1825) en 
Francisca Goethals (Poesele 21.02.1824) wiens ouders eveneens te 
Poesele werden geboren. 
Uitgegeven ter gelegenheid van het familiefeest dat op 27 augustus 
1989 te Aalter in de zaal Biezemhof werd georganiseerd. 

Deze uitgave kan ingezien of ontleend worden in ons documentatie
centrum, Veldestraat 49 te Merendree. 

A.B. 
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BLOEDVERWANTSCHAP. 

Bloedverwantschap is de bloedverbondenheid tussen personen die 
hetzij van elkaar afstammen (d.i. in rechte lijn) hetzij uit eenzelfde 
stam geboren zijn (d.i. in zijlijn). Deze afstamming is wettig of 
onwettig naargelang zij het gevolg is van een wettig huwelijk of 
van een buitenechtelijke omgang1

• 

De naaste bloedverwanten van een individu in rechte linie en in 
zijlinie, zowel langs vaders- als langs moederszijde, worden in 
hiernavolgend schema I gerangschikt2

• 

Ouders, grootouders, overgrootouders van het individu vormen de 
stijgende rechte lijn(en), kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde
ren van het individu vormen de dalende rechte lijn(en) . 

Bloedverwanten in zijlinies zijn o.a. broers en zusters, hun kinde
ren (volle neven/volle nichten), hun kleinkinderen (achter
neven/achternichten), of ooms/tantes, hun kinderen, hun kleinkin
deren. 

Om de graad van bloedverwantschap tussen personen "in rechte 
lijn" te berekenen, telt men het aantal geboorten tussen deze 
personen, bv. de bloedverwantschap tussen het individu en zijn/ 
haar achterkleinkind is van de 3e graad (3 geboorten), tussen het 
individu en zijn/haar grootouders van de 2e graad (2 geboorten). 
Elke geboorte wordt een graad genoemd. 

1. E.HENDRICKX, J.C. DOENSEN, W.BOCXE, Encyclopedie van het 
Katholicisme, Antwerpen, 1955, Deel 1, p. 323. 

2· M.MISPELON, Klim in je stamboom, Handzame, 1970, p. 30. 
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4/ /I~ '4 

oom/tante ouders oom/tante 
.3/ . 1 '3 . 

neef/nicht / broederAdif i~ znst~neef/nichl 
4/ 2 · ~ ~2 '4 

1 1 
volle neef/ kinderen volle neef/ 
volle nicht 1 volle nicht 

(rechtzweer) (rechtzweer) 
3 3 

1 1 
achterneef I achterneef I 
achternicht 

(ander
zweer) 

4 

klein
kinderen 

2 

1 
achterklein

kinderen 
3 

f-- vaderszijde ·---~ 

achternicht 
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zweer) 

4 

moederszijde -~ 

Schema I: Graad van bloedverwantschap volgens burgerlijk recht. 
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rechte lijn 

! 

Afstammelingen van 
stamouders 

(vader, moeder) 

1:---- zijlijn rechte lijn 

l 
le graad le graad 1 e graad 

> zoon/dochter (broers, zusters) zoon/dochter 

2e ~raa~ 2e graad 2e 1raad 
kleinzoon/kleindochter ~ (rechtzweers) kleinzoon/kleindochter 

1 '( ~~~ ie\i)~e ~e 1 
3e graad (: ""' '</ 3e graad o1". · ·x 3e graad 

achterkleinzoon/ (anderzweers) achterkleinzoon/ 
achterkleindoc~her i"-~6. achterkleindochter 

1 ~ 1 
4e graad ~ 4e graad . 4e graad 

zoon/dochter van zoon/dochter van 
o~ 

achterkleinzoon/ ~C>î. 
"~. 

achterkleinzoon/ 
achterkleindochter 

1 
Se graad 

kleinzoon/kleindochter 
van achterkleinzoon/ 

achterkleindochter 

1 
6e graad 

achterkleinzoon/ 
achterkleindochter van 

achterkleinzoon/ 
achterkleindochter 

J, 
rechte lijn 

Se graad 

6e graad 

~~ei achterkleindochter 
~/,· 1 

~(:. Se graad 
-4 kleinzoon/kleindochter 

van achterkleinzoon/ 
achterkleindochter 

1 
6e graad 

achterkleinzoon/ 
achterkleindochter van 

achterkleinzoon/ 
achterkleindochter 

-1-
rechte lijn 

Schema II: Graad van bloedverwantschap volgens kerkelijk recht. 
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Volgens het Romeinse recht en het burgerlijk wetboek wordt de 
graad van bloedverwantschap tussen twee verwanten "in zUlinie" 
bepaald door het aantal geboorten tussen de ene bloedverwant en 
de naaste gemeenschappelijke stamouders, vermeerderd met het 
aantal geboorten tussen deze stamouders en de andere bloedver
want3, bv. de bloedverwantschap tussen individu en volle 
neven/nichten is van de 3e graad, tussen individu en oud
ooms/oudtantes van de 4e graad. Deze bepaling is nog in gebruik 
bij de Oosterse kerken. 

Het bijgevoegd cijfer in schema 1 geeft de graad van bloedverwant
~chap met het individu volgens het burgerlijk recht. 

De Latijnse kerk echter bepaalt de graad van bloedverwantschap 
"in zijlinie" door het aantal geboorten tussen de gemeenschappelij
ke stamouders en de verst van hen verwijderde bloedverwant4

, bv. 
individu en achterneven/achternichten zijn verwant in de 3e graad. 

De graad van bloedverwantschap volgens het kerkelijk recht wordt 
gegeven in schema IP. 

Volgens het kerkelijk recht zijn rechtzweers (kinderen van broers 
of zusters) verwant in de 2e graad, anderzweers (kleinkinderen van 
broers of zusters) zijn verwant in de 3e graad. 

(Naaste) bloedverwantschap is één van de huwelijksbeletselen (zie 
verder: Uit de praktijk: Huwelijksdispensatie). 

3. Encyclopedie, o.c., p. 323. 

4 · Encyclopedie, o.c" p. 324. 

Albert Martens, Gent 

5· F.COOLE, Ik maak ook mijn stamboom op, Vlaamse Pockets, nr. 250, 
1970, p. 33. 
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UIT DE PRAKTIJK. 
HUWELIJKSDISPENSATIE. 

In de Latijnse kerk is een huwelijk tussen degenen die rechtstreeks 
van elkaar afstammen (rechte lijn) verboden. 

Een huwelijk tussen bloedverwanten in zijlijn werd door het Conci
lie van Lateranen in 1215 verboden tot in de 4e graad (volgens 
kerkelijk recht). Het kerkelijk wetboek van 1917 verbiedt enkel 
nog huwelijken tussen zijdelingse bloedverwanten tot in de 3e 
graad d.i. ook nog tussen personen die gemeenschappelijke over
grootouders hebben 1• 

De bloedverwanten die toch een verboden huwelijk willen sluiten 
moeten daartoe een dispensatie bekomen. Dispensatie voor een 
huwelijk tussen neven en nichten, verwant in de 2e graad (recht
zweers), wordt verleend door de paus, tussen achterneven en 
achternichten, verwant in de 3e graad (anderzweers), door de 
bisschop. 

De verleende dispensatie en de graad van bloedverwantschap wordt 
steeds in de huwelijksakte, opgemaakt door de parochiepriester, 
vermeld. 

Een dergelijke vermelding biedt de familievorser de mogelijkheid 
de afstammingstabel van bruid en bruidegom op haar juistheid te 
testen. In de kwartierstaten van de gehuwde bloedverwanten moet 
immers een gemeenschappelijk voorouderpaar voorkomen. 

1. E.HENDRICKX, J.C. DOENSEN, W.BOCXE, Encyclopedie van het 
Katholicisme, Antwerpen, 1955, Deel I, p. 324. 
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Het meer dan eens voorkomen van dezelfde voorouders in een 
kwartierstaat noemt men in de genealogie "kwartierverlies", in de 
biologie "inteelt". 

Ter illustratie volgt hier een voorbeeld uit de praktijk. 

Transcript van een huwelijksakte uit het parochiaal huwelijksregis
ter van Hansbeke nr. 7, blz. 162: 
8va februariz 1744 petita et obtenta prius dispensatione superlimpe
dimento tenii consanguinitatis graduae (quo sese contingebant/Jo
annes Manens et Maria Francisca De Brauwer) a r(everen)d(is
si)mo adm(odum)ldomino o.fficiali diaecesis Gandavensis utpote 
facultate ipsilconcessa ab illustrissimo ac· r(everendissi)mo domino 
Lu.ca Melchiori tempi/ archiepiscopo Nicomediensi Bruxellis nuntio 
apostolico 4talfebruarii 1744, in super habita dispensatione super 
tribus bannislantenuptialibus supra nomina.te Joannes Manens et 
Maria/ Francisca De Brauwer subditi nostri contraxerunt matrimo
niuml coram me infrascripto et testibus Josepho Loontiens et Petro
nillal Bogaen. 

J(oannes) Herman, deservitor 

Vrije vertaling: 
Op 8 februari 17 44, na een eerste dispensatie aangevraagd en 
bekomen hebbend over het beletsel van bloedverwantschap in de 3e 
graad (waarin zich bevonden Joannes Martens en Maria Francisca 
De Brauwer) van de zeer eerwaarde heer officialis van het bisdom 
Gent krachtens de macht die hem werd verleend door de hoogeer
waarde heer Lucas Melchiori tijdelijk aartsbisschop van Nicomedia 
apostolisch nuntius te Brussel de 4e februari 1744, eveneens beko
men hebbend dispensatie over de drie roepen voor het huwelijk van 
genoemde Joannes Martens en Maria Francisca De Brauwer, 
hebben onze onderdanen een huwelijksverbond gesloten voor mij 
ondergetekende en de getuigen Jozef Loontiens en Petronilla 
Bogaert. , 

J(an) Herman, deservitor 
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De gehuwden Jan Martens en Maria Francisca De Brauwer waren 
dus bloedverwanten van de 3e graad in zijlijn. Ze hadden derhalve 
een gemeenschappelijk overgrootouderpaar. Zowel in de mini
kwartierstaat van de bruid als in deze van de bruidegom (zie 
verder) vindt men inderdaad "Jan Lamme x Livina De Meyer" 
terug. Deze waren enerzijds de matemele grootouders· van de 
moeder van de bruid en anderzijds de patemele grootouders van de 
moeder van de bruidegom. M.a.w. Jan Martens en Maria Francisca 
De Brauwer waren anderzweers. Ze waren kleinkinderen respectie
velijk van Jan Lamme en Anna Lamme, broer en zuster. 

Albert Martens, Gent 

SPROKKELING 

MEN SCHRYFT UYT NEVELE: 
DONDERINSLAG TE NEVELE. 

"Op 17 augustus 1890 viel de donder op de kerktoren en heeft 
grote schade aangericht, men schat ze op 1.500 fr. gelukkig is er 
geen brand ontstaan. Ook viel hij op een schouw en het dak van 
het huis van de woning Louis Buysse, de schouw viel naar bene
den. Eenen grote populier in den Oostbroek is door de donder van 
boven naar onder gespleten. " 

Dit alles meldt ons Denderbode, 20 en 17 augustus 1890, blz. 2. 

Louis Buysse en Pauline Loveling woonden in de Tieltstraat nr. 34 

A.J. 
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MINI-KWARTIERSTAAT MARTENS JAN (1719-1801) 
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+Hansbeke 23.01.1801 De Brauwer Maria Francisca 

Samensteller: Albert Martens, Gent 
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MINI-KWARTIERSTAAT 
DE BRAUWER MARIA-FRANCISCA (1724-1806) 
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Samensteller: Albert Martens, Gent 
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SPROKKELS UIT DE 
OUDSTE POESELSE KERKREKENING. 

De oudst bewaarde Poeselse kerkrekening behelst de periode 1607 
tot 1612. Naast de inkomsten en uitgaven van de kerk vermeldt de 
rekening ook de inkomsten en uitgaven van de armenzorg, hier den 
heylighen gheest genoemd. 
Daar in deze periode noch geboorte-, overlijdens- of huwel~jksre
gisters werden b~jgehouden lijkt het ons uit genealogisch oogpunt 
bekeken wel de moeite waard eens na te gaan welke namen in deze 
rekening werden vermeld en in functie van wat. 

Zo lezen we dat Laurens Vanderbeken heiligegeestmeester was in 
de vermelde periode. Jan De Groote1 was pachter van het hey
lichgheest stedeken en Abraham De Weert en Gheerolf Vander 
Plaetsen betaalden de jaarlijkse rente van 6 schellingen die aan deze 
armentafel verschuldigd was. De armenzorg kwam tussen bij 
Martyne Van Renterghem tot haer onderhout (5 schellingen) en 
betaalde 20 schellingen aan Marc De Goede voor de weese Ghee
rolfsyne Lootens. 

De pachters van de kerckemeersch waren, elk over drie jaar, Jan 
Verlet en Niclaeys Droomaert. Gillis Bontaerens en Hendricq De 
Splenter huurden voor dezelfde periode de kerckenbulck en Andries 
Puts en Joos Loonkins waren de pachters van de kerckenstock op 
Nevele-Veldeken. Hendricq De Raet kocht het gers van t kerckhof 
in 1608 en Berthelomeus De Vos was de koper in 1609. Gh. Van 
Leyseele kocht enkele bomen die eigendom waren van de kerk. 

1 · Jan De Groote was kleermaker ( • omstreeks 1552) en woonde omstreeks 
1564 in Poesele. (W.STEVENS, De Raad weet raad, voordracht van 
24.03.1991 te Zeveren). 
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Bij de herstellingswerken aan de kerk vinden we volgende namen 
en beroepen terug: Joos Taelboom (metser), Jacques De Meyer 
(timmerman) en Pieter Claeys (strodekker). 

Daar de kerk geen klok meer bezat sinds de godsdiensttroebelen 
werden de kerkdiensten door een trommelaar aangekondigd. Tot en 
met 1610 was dit Joos Taelboom, in 1611 nam Daniel Wytouck 
deze functie over. 

Bij het afsluiten van de rekening zien we dat Felix Ludowici tekent 
als pastoor, kerkmeester was Andries Puts. Het wereldlijk gezag 
werd vertegenwoordigd door baljuw Guill. Leducq, burgemeester 
Joos De Pestele en schepenen Jacques Mestdach, Willem Loonkins 
en Joos Van Doome2

• 

Bontaerens Gillis 
Claeys Pieter 
De Goede Marc 
De Groote Jan 
De Meyer Jacques 
De Pestele Joos 
De Raet Hendricq 
De Splenter Hendricq 
De Vos Berthelomeus 
De Weert Abraham 
Droomaert Niclaeys 
Leducq Guill. 
Loonkins Joos 
Loonkins Willem 

André Bollaert, Poesele 

Lootens Gheerolfsyne 
Ludowici Felix 
Mestdach Jacques 
Puts Andrie" 
Taelboom Joos 
Vanderbeken Laurens 
Vander Plaetsen Gheerolt 
Van Doome Joos 
Van Leyseele Gh . 
Van Renterghem 1' 1artyne 
Verlet Jan 
Wytouck Daniel 

2· Joos Van Doome ( • omstreeks 1564) kwam in 1584 te Poesele wonen. 
(W.STEVENS, De Raad weet raad, voordracht van 24.03.1991 te Zeve
ren). 
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SPROKKELING 

MEN SCHRYFT UYT NEVELE: 
HEVIG ONWEER BOVEN NEVELE 

"Op 12 augustus 1890 stak een verschrikkelijk onweer op dat 
vooral in Vlaanderen veel schade heeft aangericht en bezonder te 
Nevele erge gevolgen had. Rond 14,30 u zat de huisvrouw van Jan 
D 'Haenens, eene moeder van zeven kinders rustig aan de stoof in 
de keuken. Twee kleintjes stonden aan hare rechterhand, terwijl zij 
een derde op haren schoot te eten gaf Op eens bij eenen hevigen 
donderslag, drong de bliksem binnen langs de schouw en wierp 
moeder en kinderen bewusteloos ten gronde. De kinderen bekwa
men geen letsel, toch de moededer heeft lang bewusteloos gelegen 
waarschijnlijk zal zij het gebruik van een arm eenigen tijd moeten 
missen." 
Dit alles meldt ons De Denderbode, 20 - 27 augustus 1890, blz. 2. 

Het gezin D'Haenens, wonende op Kerrebroek nr. 40, was als 
volgt samengesteld1

: 

D'Haenens Jan Baptiste, landbouwer, 
0

Nevele 1856 
Neirynck Augusta-Marie, huishoudster, 

0

Bellem 1859 
D'Haenens Alphonse, 

0

Nevele 1883 
Marie-Melanie, 

0

Nevele 1883 
Alida, 

0

Nevele 1885 
Georges-Leo, 

0

Nevele 1886 
Mariea-Eliza, 

0

Nevele 1888 
Clara-Maria, 

0 

Nevele 1891 
Mauritius-Josephus, 

0

Nevele 1892 
Carolus-Theophilus, 

0

Nevele 1897 
Dhaenens Alida, meid, 

0

Nevele 1875. 

l. G.A.Nevele, Bevolkingregisters Nevele 1880-1900. 
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VONDST. 

EEN VONDELING IN EEN RIOOL(BUIS). 

Jn het parochiaal doopregister van Hansbeke (nr. 6), berustend in 
het Rijksarchief te Gent. staat op bladzijde 7 de volgende doopakte 
(nr . 26): 

Transcript doopakte: 
Anno miliesimo septingentesimo nonagesimo quinto sexta maji, 
baptizavi sub conditione Petrum .filium exposititium et nominatum 
Van der Steenen cujus parentes ignorantus qui inventus est a 
Francisco Hauterman et Maria Catharina De Metsenaere eodem 
die hora secunda nocturna in canali prope domum Petri Laros, jam 
natum, susceperunt Anthonius Van Maldeghem praetor hujus 
parochiae et Anna Petronilla Coddens. 

P(ieter) Fr(ans) Van Peteghem, vicep(astor) 

Vri.ie vertaling: 
Op 6 mei 1795 heb ik onder voorwaarde gedoopt Petrus, genoemd 
Van der Steenen, vondeling, pasgeboren zoon van onbekende 
ouders, gevonden door Francies Hauterman en Maria Catharina 
De Metsenaere op heden om 2 uur 's nachts in een riool(buis) 
dichtbij het huis van Pieter Laros. Hebben ten doop gehouden 
Antoon Van Maldeghem, baljuw van deze parochie, en Anna 
Petronilla Coddens. 

Pieter Frans Van Peteghem, onderpastoor 

Pieter Laros, gehuwd met Maria Magdalena Standaert, woonde te 
Hansbeke in de "Koning van Spanje" aan Hansbekeveer, ten oosten 
van de Pontweg, aan het jaagpad van de vaart (perceel nr. 103 van 
het IVe beloop op de kaart van Joos De Deken, junior). Het 
boorlingske werd dus te vinden gelegd aan een drukbezochte 
herberg, in de eerste morgenuurtjes van 6 mei 1795, toen waar
sch~jnlijk nog volk in de gelagzaal aanwezig was. Wellicht vonden 
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Francies Hauterman en Maria Catharina De Metsenaere het kinqje 
bij het verlaten van de herberg. 
De doopheffers van het vondelingetje behoorden tot de notabelen 
van de parochie: Antoon Van Maldeghem, gehuwd met Ludovica 
Goethals uit Aalter, baljuw van de Heerlijkheid, en Anna Petronilla 
Coddens, echtgenote van Jan Frans Van der Sickel, chirurgijn te 
Hansbeke. 

Albert Martens, Gent 

WIST U DAT ... ? 

- De familienaam MAES de verkorte versie is van "Thomas" en 
dat de familienaam TOEMAES, die een variante hiervan is, 
strikt genomen nu fout uitgesproken wordt omdat men vroeger 
de lange "oo" -klank schreef als "oe" net zoals nu nog de lange 
"aa"-klank in familienamen "ae" geschreven wordt. 

- De Mormonen op het einde van de jaren '60 alle akten van de 
Bugerlijke Stand en de parochieregisters, in de Europeese landen 
waar ze daarvoor toestemming kregen, op microfishes en -films 
hebben. In België moesten ze als tegenprestatie hiervan een 
exemplaar schenken aan de diverse archiefinstellingen. Dat het 
alzo verzamelde materiaal allemaal is ondergebracht in de staat 
Utah (V,S.A.) meer bepaald in de stad Salt Lake City. Dat de 
Mormonen die gegevens gebruiken om "geslachtslijsten" van hun 
voorouders op te stellen en dat die lijsten in een koker in de 
grond worden gestopt. Dat de andere Amerikanen er gretig 
gebruik maken van het archief van de Mormonen om genealogi
sche opzoekingen te verrichten. 

David Maes, Gent 
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CURIOSA. 

EEN ZELDZAME TWEELING. 

Een tweeling, die niet op dezelfde dag geboren werd, is toch wel 
een curiosum. 

Transcript doopakte (R.A.G., Hansbeke, par. reg. 2, blz. 26) 
1653 junius 29 rebapt(izat)i sunt sub conditione gemini q(u)a(e) 
prius ab obstetrices domi bapt(izat)i gerardus natus 26 et judocus 
natus 27judoci van vinckt et barbarae lamme conjug(um), priorem 
suscepterunt gerardus ijserman et mauritia dobbelaer no(mJi(n)e 
tanneken lamme, posteraem suscepterunt franciscus van vinckt et 
marie van vinckt no(m)i(n)e livina mayers. 

Vrije vertaling: 
Op 29 juni 1653 zijn voorwaardelijk herdoopt de mannelijke twee
lingen, die eerst door de vroedvrouw thuis gedoopt zijn, Geert 
geboren op 26 en Joos geboren op 27 juni, zonen van Joos Van 
Vinckt en Barbara Lamme, echtgenoten. De eerste werd ten doop 
geheven door Geert IJserman en Mauritia Dohhelaer namens 
Tanneken Lamme, de tweede door Frans Van Vinckt en Maria Van 
Vinckt namens Livina Mayers . 

Wellicht werd de eerste tweelingbroer vóór middernacht, de tweede 
na middernacht geboren. Joos Van Vinckt (fs Jacques) en Barbara 
Lamme (fa Gheerolt) huwden te Hansbeke op 10 april 1646. Ze 
kregen er 9 kinderen waaronder de vernoemde merkwaardige twee
ling. 

A.M. 
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EEN DRIELING TE HANSBEKE, ANNO 1790. 

Jan De Vlieger, afkomstig van Eeklo, huwde te Hansbeke op 23 
november 1784 met Maria Rosa Wieme. Huwelijksgetuigen waren 
Antoon De Vlieger en Catharina Cocquyt (echtgenote Philip 
Wieme). Het echtpaar vestigde zich te Hansbeke. 
Op 11 maart 1787 werd een eerste kindje geboren, Jan Benedict, 
(peter Pieter De Vlieger, meter Catharina Cocquyt) dat op 24 
augustus van hetzelfde jaar stierf. Een tweede zoontje Carel Louis 
kwam op 28 september 1788 ter wereld (doopheffers Philip Wieme 
en Mariane Monaers, echtgenote Jacob De Pau). 

Nog geen anderhalf jaar later, op 26 februari 1790, baarde Maria 
Rosa een drieling, de eerste twee kindjes Jan en Maria, om 1 uur 
's nachts, Coleta, het derde omstreeks 3 uur. De boorlingskes 
werden onmiddellijk na de geboorte gedoopt door de plaatselijke 
vroedvrouw, die oordeelde dat ze in stervensgevaar verkeerden. 
De kindjes werden dezelfde dag gedoopt sub conditione door 
onderpastoor Pieter Frans Van Peteghem. Peters en meters waren: 
- Benedict De Pau en Rebecca Maes (echtgenote Pieter Wieme) 

voor Jan; 
- Pieter Van Belle en Theresia Mynsberge (echtgenote Jan Frans 

Kersse) voor Maria; 
- Pieter Wieme en Joanna Petronilla Wieme voor Coleta, 
allen van Hansbeke. 

De geboorte van een tweeling kwam toentertijd regelmatig voor, de 
geboorte van een drieling was eerder zeldzaam. Wellicht was de 
blije gebeurtenis op het dorp het gesprek van de dag. Helaas, nog 
vóór de avond viel stierven de drie kindjes, één na één1

• 

Albert Martens, Gent 

1. Rijksarchief Gent, Hansbeke, parochiaal doop-, huwelijks- en overlij
densregister, nr. 5. 
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