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GENERATIE X EN XI 

 
 
 
In wat voorafgaat werd aangetoond dat Wortegem de bakermat is van het geslacht Van 
Meirhaeghe, dat aldaar halfweg de 13de eeuw voor het eerst genoemd wordt.  Te Wortegem, 
en meer bepaald binnen de heerlijkheid van Walem, situeert zich het toponiem Meerhage 
waar de familienaam van werd afgeleid. We zagen hoe tussen 1200 en 1500 de eerste 
negen generaties zich binnen het dorp ontwikkelden en hoe één van hen - Fransois Van 
Meerhaghe (IX.1) - op het einde van de 15de eeuw uitweek naar Oudenaarde. Hierna gaan 
we na hoe zijn kinderen (generatie X) en kleinkinderen (generatie XI) binnen de stad 
succesvol hun leven uitbouwden en hoog de maatschappelijke ladder opklommen.  We 
reconstrueren eveneens het nageslacht van Fransois’ volle neef Lodewijck Van Meerhaghe 
(IX.3), dat zich niet minder succesvol, zij het met minder steedse status en allure, binnen de 
Wortegemse dorpsgrenzen verder bleef ontwikkelen.    
 
Ook nu weer wordt veel aandacht besteed aan de aanverwante geslachten of schoonfamilies 
waarbinnen de Van Meirhaeghes huwden: de struiken Vanden Hoede, de Lannoy, Vande 
Woestijne, Del Meere, Tsantele, Cossaert, Vande Kerckhove, Tsammels,  De Bosschere, 
Vande Wiele, Locket, Wittebroodt, Vanden Dorpe, De Schietere, Vanden Dijcke e.a.  We 
doen dit omdat het ons indirect informatie verschaft over de sociale positie van de Van 
Meirhaeghes. Men huwde toentertijd nu eenmaal steevast met partners uit hetzelfde sociaal-
economische milieu. Aangezien mesalliances quasi onbestaande waren, biedt dit ons een 
betrouwbaar beeld van de maatschappelijke achtergrond en status van de familie in kwestie.   
 
Een gevolg van deze endogame huwelijkspolitiek – het gedurende vele generaties huwen 
binnen diezelfde beperkte kring - is dat de partners heel vaak bloedverwanten waren, vaak in 
de vierde en de derde graad (achterneef huwt achternicht), maar ook wel in de tweede graad 
(volle neef huwt volle nicht).  Zo zullen we meteen kennismaken met een man die tweemaal 
in het huwelijk trad, waarbij zijn schoonmoeder telkens ook zijn schoonzuster was... Op die 
wijze ontstaat een kluwen van familierelaties waarbij zelfs schematische voorstellingen 
nauwelijks iets verduidelijken.  Het komt ons voor dat, zeker in de leidende kringen van het 
16de- eeuwse Oudenaarde, ongeveer iedereen met iedereen verwant was. Tenslotte 
proberen we ook de gezinssituatie van de Van Meirhaeghedochters zoveel mogelijk in kaart 
te brengen en beperken ons dus niet uitsluitend tot de mannelijke Van Meirhaeghes die de 
familienaam hebben doorgegeven.   
 
De informatie i.v.m. met de hierna volgende generaties X en XI werd opgedolven uit zeer 
uiteenlopende bronnen, waarvan de renteboeken van de Gentse Sint-Pietersabdij, de 
registers van de Wettelijke Passeringen (de notulen van de schepenbank) van Wortegem, de 
Staten van Goed van Oudenaarde en van Pamele en de Acten en Contracten die voor de 
Oudenaardse schepenbank werden verleden, de belangrijkste zijn.  Binnen het bestek van 
deze publicatie is het uiteraard onmogelijk om de talloze vermeldingen en de teksten van de 
boedelbeschrijvingen integraal te citeren of te verwerken. Een drastische selectie drong zich 
dus op. Voor een geïnteresseerde nakomeling-vorser rest er, alleen al in het Stadsarchief 
Oudenaarde, beslist nog een mensenleven werk te verrichten om deze familiegeschiedenis 
op basis van de Minuten van de Staten van Goed, de Rekeningen en Liquidaties  etc. tot in 
de details te reconstrueren. 
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GENERATIE  X 

 
 

X.1.  JACOP VAN MEERHAGHE 
 
Jacop Van Meerhaghe werd omstreeks 1465-70 geboren als zoon van Fransois en Clara 
Vanden Heede (IX.1).  In 1493 erfde hij van zijn vader vier bunder land waaronder de 
herstede daer Fransois up woende of de hoeve te Wortegem waar zijn vader woonde vóór 
hij zich te Oudenaarde settelde en waar Jacop wellicht nog geboren werd 1.  
 
Jacop Van Meerhaghe huwde omstreeks het jaar 1500 met Jonkvrouw JANEN VANDE 
LANNOETE, (Jehanne, Joanna Vande Lanootte, Lannoite, Lannoot) alias de LANNOY, 
dochter van Jonkheer Jehan de Lannoy en Mergriete De Bisschop (zie verder). Haar 
adellijke voorouders waren tijdens de 14de en de 15de eeuw Heren van Ogimont te Velaines 
en van la Motterie te Leers.   
 
• Haar vader Jonkheer Jehan de Lannoy werd geboren te Velaines omstreeks 1445 als 

zoon van Jean en Mergriete Vander Brugghen alias du Pont, als kleinzoon van Robert de 
Lannoy en Marie Ruffault en als achterkleinzoon van Jean de Lannoy, heer van Ogimont 
en La Motterie, geboren circa 1365, en Ysabelle du Metz alias de Croix.  Jehan de 
Lannoy werd in 1467 poorter van Pamele en huwde wellicht te Doornik omstreeks 1470 
met Jonkvrouw Mergriete De Bisschop, weduwe van Oste Piers en dochter van Pieter De 
Bisscop en Jane Stevenins uit Ronse.  Jehan de  Lannoy en Mergriete De Bisschop 
vestigden zich te Ruien waar ze elf bunder land en de herberg De Drie Duiven bezaten. 
Te Amougies bezaten ze nog een huis met acht bunder land.  Verder hadden ze nog 
eigendommen te Escanaffles, Wattripont en Ronse 2.   De Drie Duiven – een herberg van 
die naam bestond trouwens ook te Oudenaarde - treffen we een eeuw later nog steeds 

                                                             
1 SAO, SvGO, deel 10, f° 55 v. 
2 Col. de LANNOY, Un rameau de la famille de Lannoy à Audenarde du XV° au XVII° siècle, Le Parchemin, juillet-
août 1981, n° 214, p. 245-260. 
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aan tussen het Van Meerhaghe-patrimonium. Ook in de erfverdeling uit 1508 van zoon 
Mathieu de Lannoy en Jonkvrouw Cateline Cabelliau wordt deze herberg genoemd 3. 
Jehan de Lannoy en Mergriete De Bisschop hadden, naast dochter (a) Janen die met 
Jacop Van Meerhaghe huwde, nog een dochter (b) Marie de Lannoy (huwde Martin 
Baudins) en vier zonen: (c) Philippe, (d) Jehan, (e) Adriaen en (f) Mathieu de Lannoy (die 
meteen volgt).   
 

• Mathieu de Lannoy verwierf het poorterschap van Oudenaarde op 21 juni 1494 en 
vestigde zich als enige zoon van dit gezin te Oudenaarde waar hij overleed in 1523. 
Mathieu de Lannoy huwde viermaal – achtereenvolgens met Margriete Van Fayeele (+ 
ca 1489), Joanna Piers (+ 1494), Cateline Cabelliau (+ 1508, dochter van Jacop 
Cabilliau, grauwwerker die in de Einestraat woonde)  en met Jehanne De Rudder, die na 
de dood van haar man hertrouwde met Arent Cleuterins.  Bij het overlijden van Mathieu 
de Lannoy in 1523 nam meester Ysbrandt Van Roscamp, chirurgijn-geneesheer (zie 
X.2), het voogdijschap waar over de drie kinderen uit het vierde huwelijk, d.w.z. over (a) 
Wouborghe de Lannoy, (b) Marie de Lannoy die met Jan De Vos huwde, en (c) Jan de 
Lannoy (die meteen volgt) 4.   
 

• Jan de Lannoy, tapijthandelaar en schepen van Pamele huwde met Marie Dierins. Ze 
hadden twee dochters : (a) Jonkvrouw Marie de Lannoy die huwde met Jooris Van 
Reckendaele met wie ze in de Bergstraat woonde alwaar ze in 1574 overleed, en (b) 
Jonkvrouw Anthonette de Lannoy die huwde met haar achterneef Heer Gillis Vande 
Kerckhove, tapijtsier, schepen, oppervoogd en armenmeester van Pamele en 
Oudenaarde (1580-1606) 5.  Gillis was de oudste zoon van Antheunis Vande Kerckhove 
en Anna Van Meerhaghe (X.4.4). Jan de Lannoy woonde in de Baarstraat, maar overleed 
te Antwerpen in 1581, waar hij heel zeker op zakenreis was i.v.m. zijn tapijthandel.  In de 
boedelbeschrijving is sprake van klederen en tapijten in Antwerpen en van geverfd en 
ongeverfd garen voor tapisserie en legwerk te Pamele 6. 

 
Jacob Van Meerhaghe en Joanna Vande Lannoete hadden drie kinderen : 
 
1. FRANCHOYS VAN MEERHAGHE   volgt onder XI.1 
 
2. MARIE VAN MEERHAGHE 
 

Marie huwde met LOWIJS VANDE WOESTIJNE gheseyt of alias MEERMAN (Merman).  
Lowijs (Lodewijck, Loy, Loys) was de zoon van Pieter Vande Woestijne en Katelijne 
Vander Alleeuwe, de kleinzoon van Inghel Vande Woestijne en Catheline Willemins en 
de achterkleinzoon van Jan Vande Woestijne en Allise Vanden Boemgaerde 7. De Vande 
Woestijnes vormden geslacht dat zich, net als de Van Meerhaeghes, opsplitste in een 
steedse (Oudenaarde) en een boerenbuitentak (Wortegem) en die beiden erg 
gefortuneerd waren. De Van Meerhaghes sloten tijdens het Ancien Régime (vóór 1800) 
de meeste huwelijken met partners van de familie Vande Woestijne. De genealogie 
Vande Woestijne, Oudenaardse struik, 13de - 18de eeuw, werd door de auteur in vier 
afleveringen gepubliceerd in de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Oudenaarde 8.  
 

                                                             
3 SAO, SvGO, deel 12, f° 183 v. 
4 SAO, SvGO, deel 14, f °229 v. 
5 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1571-1581, dd. 13.8.1574, f° 60 v. 
6 P. Van Butsele, AK-SvGP, 1581-1593, dd. 12.4.1581, f 211 v - 212 r. 
7 P. VAN BUTSELE, Poorter- en Struuckboek van Pamele-Oudenaarde, 1314-1529, deel V, Familia et Patria, 
Handzame,1972, p. 144-145, f° 115 v – 116; p. 339, f °281. 
8 H. MEIRHAEGHE, Vande Woestijnes in het Oudenaardse, 12de -18de eeuw, HGOKO, Jaarboek 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015. 
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In het  gezin van Lowijs Vande Woestijne en Marie Van Meerhaghe werden zes kinderen 
geboren die zich te Oudenaarde vestigden:  
 
a. Raes Vande Woestijne  

 
Raes (Erasmus) woonde in De Ram in de Broodstraat te Oudenaarde, het huis waar 
ook zijn ouders gewoond hadden. Hij werd in een goede tien jaar tijd viermaal 
weduwnaar.  Hij huwde achtereenvolgens met :  
 
1. Jonkvrouw Baerbele Vande Vivere fa Stevin (+ 1560) met wie hij vijf kinderen 

had : (a) Pieter Vande Woestijne (overleed ongehuwd in 1578) ; (b) Raes Vande 
Woestijne, huwde 1ste x Jonkvrouw Margriete Schauvlieghe ; huwde 2de x 
Jonkvrouw Joanna Hovelynck ; (c) Jooris Vande Woestijne; (d) Loy Vande 
Woestijne, oppervoogd van Oudenaarde in 1586, huwde Jonkvrouw Catharina 
Van Budsele, dochter van Jan en Jonkvrouw Willemijne Vanden Bossche, die in 
de Hoogstraat woonden; en (e) Margriete Vande Woestijne (+1571) (9).  

 
2. Jonkvrouw Joozijne Vander Brugghen fa Jan (+ 1565) die zelf al tweemaal 

weduwe was, nl. van Willem De Craene en van Raes De Pourck, met wie ze 
telkens een kind had : (a) Mayken De Craene die met Jacop Vande Woestijne 
huwde, en (b) Ysaak De Pourck 9.  

 
3. Jonkvrouw Anna Schocfevere fa Gillis (+ 1568) die de weduwe was van Lucas 

Van Budsele, zoon van Jan Van Budsele en Barbele Dierins, met wie ze drie 
kinderen had : (a) Gillekin, (b) Joozijnkin en (b) Babekin Van Budsele 10.   

 
4. Jonkvrouw Joanna Van Heurne fa Philips (+ 1572), de weduwe van Joos Van 

Coye van wie ze een zoon had: (a) Jooskin Van Coye 11. 
 
Deze echtgenotes, waarvan er drie reeds één of tweemaal weduwe waren, werden 
Jonkvrouwen genoemd en ze stammen dan ook allemaal uit enkele van de meest 
prominente geslachten van Oudenaarde : een sterk staaltje van huwelijkspolitiek en 
sociale endogamie, waar we in deze familietak constant mee geconfronteerd worden.  
Raes Vande Woestijne overleed in de Broodstraat in 1573 12. 
 

b. Fransois Vande Woestijne 
 
Fransois huwde achtereenvolgens met Jehanne De Wintere fa Lieven die in het 
Peerdeke op de Markt van Oudenaarde woonde, en met Marie Dierins.   
 
• Kinderen uit het eerste bed : (a) Inghel Vande Woestijne huwde met Barbara 

Brugmans fa  Daneel, en (b) Catharina Vande Woestijne 13.   
 
• Kinderen uit het tweede bed : (c) Margriete Vande Woestijne, huwde met Willem 

Vander  Meeren die te Gent overleed in 1652, en (d) Loy Vande Woestijne die zich 
eveneens te Gent vestigde. 

 
 
 
 

                                                             
9 SAO, SvGO, deel 26, f° 46 r - 47 r; f° 47 v - 48 r. 
10 SAO, SvGO, deel 27, f° 26 v – 27 v. 
11 SAO, SvGO, deel 28, f° 131 v - 132 r. 
12 SAO, SvGO, deel 29, f° 38 v - 41r. 
13 SAO, SvGO, deel 24, f° 256 v. 
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c.  Pieter Vande Woestijne 
 
Pieter huwde Clara Vander Stichelen weduwe van Gillis De Man. Pieter Vande 
Woestijne overleed te Oudenaarde in 1619 14. 

 
d. Wouborghe Vande Woestijne 

 
Wouborghe huwde Guillaeme de Bucket. 

 
e. Arijne Vande Woestijne 

 
Arijne (Arnolda) huwde Roelandt Dierins. 

 
f. Jacop Vande Woestijne  

 
Jacop of Jacques Vande Woestijne huwde met Marie De Craene, dochter van Willem 
De Craene en Jonkvrouw Joozijne Vander Brugghen.  De moeder van de bruid, 
Jonkvrouw Joozijne vander Brugghen, was o.m. ook gehuwd geweest met Raes 
Vande Woestijne (X.1.2.a.2), broer van Jacques.  Op die manier was zij dus én de 
schoonmoeder én de schoonzuster van Jacques Vande Woestijne! De 
overgrootmoeder van Jacques Vande Woestijne was eveneens een Vander 
Brugghen (zie X.1).  Marie De Craene overleed omstreeks 1583 in De Pauw gelegen, 
in de Broodstraat.   
 
Weduwnaar Jacques Vande Woestijne hertrouwde met Margriete De Man, dochter 
van Gillis en Clara Vander Stichelen 15.  Schoonmoeder Clara Vander Stichelen was 
na de dood van haar man Gillis De Man, hertrouwd met Pieter Vande Woestijne 
(X.1.2.c), de broer van Jacques.  Ook in dit geval was de schoonmoeder van Jacques 
Vande Woestijne dus eveneens zijn schoonzuster. Alweer een sprekend voorbeeld 
van sociale endogamie. 
 
Jacques Vande Woestijne liet zich Heer van Ter Waerden en Heer van Pilkem 
noemen 16.  De heerlijkheid van Ter Waerden vormde een enclave te Welden en 
Mater.  Nadat Jacques deze heerlijkheid gekocht had van Jacob Vander Hameiden, 
bleef Ter Waerden gedurende een viertal generaties in het bezit van de familie Vande 
Woestijne.  Jacques was eveneens eigenaar van het Goed ten Boogaerde, ook 
Pilkem genoemd, dat te Ronsele bij Zomergem gelegen was 17. Hij overleed te 
Oudenaarde op 5 september 1611 en werd begraven in de Walburgakerk te 
Oudenaarde 18.   
 
Uit zijn beide huwelijken had Jacques Vande Woestijne (minstens) achttien 
kinderen19.  
  
• Kinderen uit het eerste bed : (a) Raes Vande Woestijne (huwde Jacoba 

Haeghedoorn); (b) Frans Vande Woestijne (huwde Jacoba Stalins) ; (c) Jooris 
Vande Woestijne (huwde Marie van Coppenolle); (d) Anna Vande Woestijne 
(begijn te Gent); (e) Marie Vande Woestijne (huwde Antoon Van Coppenolle) ; (f) 

                                                             
14 SAO, SvGO, deel 40, f° 156 v, min 164. 
15 SAO, SvGO, deel 32, f° 238 r. 
16 J. DE HERCKENRODE, Nobiliaire des Pays Bas et du Comte de Bourgogne, 1868, p. 2147-2150. 
17 M. RYCKAERT, Het Goed ten Boomgaarde alias Van Pilkem in Ronsele, Appeltjes van het Meetjesland, 1982, 
nr 33, p. 216-247. 
18 SAO, SvGO, deel 38, f° 42 r, min 147; deel 38, f° 96 v, min 178;  deel 38, f° 119 r, min 149. 
19 F.-V GOETHALS, Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France (M.N.N.), 
Bruxelles 1857, Tome II, p. 565-588. 
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Joanna Vande Woestijne (huwde Joos Lesecq) ; (g) Ysaac Vande Woestijne 
(overleden in 1600 onderweg naar Rome). 

 
• Kinderen uit het tweede bed: (h) Margriete Vande Woestijne (huwde 1ste x Joos 

Elaudt, huwde 2de x Jan Hierat); (i) Heer Pieter Vande Woestijne (prior van de 
Abdij Ename);  (j) Heer Arent  Vande Woestijne (schepen, oppervoogd, ontvanger 
van Oudenaarde, huwde Elisabeth Witspaen); (k) Barbara Vande Woestijne 
(huwde 1ste x Pieter Van Coppenolle, huwde 2de x Pieter Nepveu); (l) Jacques 
Vande Woestijne (alias l’Indien, huwde Isabeau le François); (m) Clara Vande 
Woestijne (stichteres van het weeshuis) ; (n) Elisabeth Vande Woestijne (huwde 
Charles Rysselynck); (o) Loys Vande Woestijne overleden als kind; (p) Meester 
Guillaume Vande Woestijne (overleden te Gent 1665); (q) Meester Joos Vande 
Woestijne (advocaat, huwde 1ste x Françoise De Backe, huwde 2de x Anna Van 
Schoone, huwde 3de x Barbara Rysselynck,) ; (r) Loys Vande Woestijne (huwde 
Marie Rysselynck). Merken we op dat drie kinderen met een Van Coppenolle 
huwen en drie met een Rysselinck. 

 
Loys Meerman (alias Vande Woestijne) vervulde in 1524, ‘35, ‘36, ‘43 en 1545 het ambt 
van schepen in zijn geboortedorp Berchem 20.  Naderhand vestigden Lowijs Vande 
Woestijne en Marie Van Meerhaghe zich te Oudenaarde? waar ze in de Broodstraat de 
herberg en brouwerij Het Rammekin, De Cleenen Ram of gewoon De Ram uitbaatten. In 
1580 verkochten hun (klein)zonen Raes, Jooris en Loys Vande Woestijne deze brouwerij 
aan Pieter Vande Kerckhove, wiens broer Antheunis Vande Kerckhove - De Lattere 
gehuwd was met Anna Van Meerhaghe, een nicht van Marie (X.4.4) 21.   
 
Lowijs Vande Woestijne overleed op 11 maart 1551 en werd begraven in de Sint-
Annakapel van de parochiekerk van Bevere. Op zijn grafsteen stond, naar verluidt, zijn 
familiewapen afgebeeld 22.  Zijn echtgenote, Marie Van Meerhaghe, droeg als 
familiewapen een dolfijn van zilver op een veld van keel (zie hoofdstuk Familiewapen 
Van Meirhaeghe).  In 1559 noteren we een verdeling van de goederen van Lowijs en 
Marie, gelegen te Berchem en omgeving 23.  Marie Van Meerhaghe overleed in 1566, het 
jaar van de Beeldenstorm, te Oudenaarde in de Brootstrate 24. Zij werd, zoals het een 
notabele paste, begraven in de Sint-Walburgakerk van Oudenaarde. Haar kinderen 
waren na haar dood een jaarlijkse lijfrente van 36 pond parisis verschuldigdigd aan Anna 
Vande Woestijne, religieuse te Maegdendaele. 
 
Lowijs Vande Woestijne en Marie Van Meerhaghe hadden, zoals we daarnet zagen, een 
zeer talrijk nageslacht dat het plattelandsleven definitief vaarwel zegde en zijn toekomst 
zocht en vond binnen de stad Oudenaarde, waar het aan een steile maatschappelijke 
opgang begon. Gedurende een eeuw – tussen 1577 en 1682 – behoorden ze tot de 
politieke elite van de stad en oefenden er functies uit als schepen, ontvanger of 
oppervoogd. Dat ze daarna van het Oudenaardse politieke toneel verdwenen is vooral 
toe te schrijven aan hun emigratie naar Gent, waar ze meteen ook carrière maakten 25. 
Ze werden  handelaars, belegden in vastgoed en oefenden functies uit als advocaat of 
raadsheer in de magistratuur en bij het Gentse stadsbestuur.  Zo accumuleerden zij 
aanzienlijke kapitalen en vonden hun partners in adellijke kringen. Sommigen – 
afstammelingen van Jacques Van de Woestijne (X.1.2.f) - deden aanvragen om zelf in 

                                                             
20 B. DE KEYZER, De Lange Weg naar Kluisbergen, p. 167. 
21 SAO, SvGO, deel 68, f° 10 r, dd. 12.1.1580. 
22 F.V. GOETHALS, M.N.N., Tome II, p. 566 – 557. 
23 SAO, A&C, deel 49, f° 186. 
24 SAO, SvGO, deel 26, f °13. 
25 Stadsarchief Gent (SAG), Poorters en Buitenpoorters van Gent, 1477-1492 / 1542-1796; anno 1646 (nr 1550-
1555); 1648 (nr 1581-82); 1650 (nr 1619); 1656 (nr 117-118); 1656 (nr 139-140); 1660 (nr 201); 1667 (nr 370-
382). 
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de adelstand verheven te worden en verkregen een titel. Zij waren het ook die in de  17de 
en 18de eeuw genealogen en wapenherauten inhuurden om een adellijke afstamming te 
bewijzen… Deze duurbetaalde zoekers – o.m. de koninklijke wapenheraut Jaerens uit 
Brussel en de beruchte oplichters en vervalsers van genealogieën de broers baron 

Pierre-Albert en baron Jean de Launay – kwamen niet zelden 
tegemoet aan de ambities van hun klanten en vonden vaak 
wat van hen verwacht werd… Ze legden, al dan niet bewust, 
een foutieve link tussen de Oudenaardse Vande Woestijnes, 
waartoe hun opdrachthouders behoorden, en het oude 
adellijke geslacht Vander Woestine uit Geluwe-Beselare.  Op 
basis van deze fictieve verwantschap, eigenden de 
Oudenaardse Vande Woestijnes zich ook onterecht het 
familiewapen van de Heren van Beselare toe: in sabel een 
keper van zilver, vergezeld van drie Sint-Jacobsschelpen van 
hetzelfde, geplaatst twee en een     

   
3.   MERGRIETE VAN MEERHAGHE 
 

Zij huwde met GILLIS VANDER BEKEN, alias DE LEEUWERE, zoon van Adriaen.  
Twee tantes van Mergriete - Janen en Mergriete Van Meerhaghe (IX.1.2 en 6) - waren 
eveneens met een Vander Beken uit Ooike gehuwd. Het echtpaar vestigde zich te Ooike 
waar hun vijf kinderen geboren werden : 
 
a.   Adriaen Vander Beken 
b.   Jacop Vander Beken 
c.   Baerbele Vander Beken 
d.   Maykin Vander Beken 
e. Grietkin Vander Beken 

 
Via hun moeder Mergriete en hun grootvader Jacop Van Meerhaghe, kwamen de 
kinderen van Gillis Vander Beken in het bezit van vier bunder land te Wortegem, die voor 
een groot deel door schoonzoon Antheunis De Snaet, die met één van de dochters (het is 
niet duidelijk met wie van de drie) gehuwd was, werden gebruikt 26.  De Snaet zal na het 
overlijden van zijn echtgenote, hertrouwen met de weduwe van Jooris Van Meerhaghe 
(XI.6), een achterneef van zijn eerste echtgenote. 
 
Na het overlijden van Mergriete Van Meerhaghe werd op 19 mei 1531 de 
boedelbeschrijving opgemaakt. Grootvader Adriaen Vander Beken werd als borg 
aangesteld over de vijf minderjarige kinderen die o.m. de helft van een hofstede te 
Wortegem toebedeeld kregen ; de andere helft kwam toe aan de weduwe van grootvader 
Jacop Van Meerhaghe 27. 
 

In 1512 kocht Jacop Van Meerhaghe (X.1) van Jacques Baudin één dagwand en 16 roeden 
bos te Ruien genoemd le Helu Brassart.  Van de familie Van Gheersdaele kocht hij in de 
loop der jaren nog een aantal percelen grond die eveneens te Ruien gelegen waren. Moeder 
Joanna Vande Lannoete overleed omstreeks 1515.  Haar drie voornoemde en toen nog 
minderjarige kinderen Franskin, Grietkin ende Maykin, erfden van de moederlijke zijde o.a. 
een stede te Amelgis (Amougies), gronden te Scanafflen (Escanaffles) bijder muelene en te 
Berchem.  Hun vader Jacop Van Meerhaghe had eveneens van de broers en zuster van zijn 
echtgenote, met name van Philips, Mathieu en Marie de Lannoy, de parten gekocht die ze 
hielden vander heerbeerghe ten drien duven (De Drie Duiven).  Deze auberge bevond zich 
langs de heerweg van Oudenaarde naar Doornik en fungeerde als wethuis waar de 

                                                             
26 RAG, Sint-Pieters, I, 408, f° 17 v, 178; Sint-Pieters, I, 409, f° 101 v, f° 102 r, f° 130 v. 
27 SAO, SvGO, deel 16, f° 2 v. 
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vergaderingen van de schepenbank gehouden werden.  Verder blijkt dat Jacop Van 
Meerhaghe nog bezittingen had te Ruien en te Wortegem up berrende (verbrande) velt 
bachten Jacops stede 28. 
 
Jacop Van Meerhaghe hertrouwde met  KATHELINE VANDEN HOEDE.  Ze was samen met 
Joos, Gillis, Paesschier, Jacop, Pieter en Quintin, een van de kinderen van Pieter Vanden 
Hoede.  Haar vader Pieter was een achter-achterkleinzoon van Ser Jacop Vanden Hoede 
die gehuwd was met Kateline Van Meerhaghe (zie supra V.6). [zie ook Bijlage 3 bij Deel II 
van de Genealogie Van Meirhaeghe : het  geslacht Vanden Hoede – Vander Varent 29] Uit dit 
tweede huwelijk won Jacop nog vier dochters, geboren omstreeks 1520 - 1530: 
 
4.   JAKEMIJNE VAN MEERHAGHE 
 

Jakemijne (Jacoba) bleef wellicht ongehuwd.  Ze erfde van haar vader o.m.  den langhen 
bulc, groot 18 honderdlands, ligghende te Worteghem neffens deirve (het erf) van Gillis 
Van Merraghe ende dander sijde inden beircbosch (berkenbos), ende noch een 
mersschelkin ligghende te Beirchem, groet 60 roen  30. 
 

5.   PIERIJNE VAN MEERHAGHE 
 

Pierijne (Petronilla) huwde met ADRIAEN DE BIJTERE. In 1548 verkocht het echtpaar 
aan Jan Vanden Dorpe, zoon van Roegier een bilcke, 14 hl groet ghenaempt Nijs 
sBackers stede, commende ten westende ande heirstrate ant vranckaert hecke ende 
metten noortsijde lancx ant voetweghelke dat gaet van an vranckaert hecke (te 
Wortegem) naer Oeycke 31. Dit perceel had Pierijne geërfd van haar vader Jacop Van 
Meerhaghe. In 1549 verkochten Pierijne Van Meerhaghe en Adriaen De Bijtere nog een 
vierendeel gelegen te Meerhaghe aan Adriaen Vander Speelct 32. 

 
6.   LIJSBETTE VAN MEERHAGHE 
 

Lijsbette (Elisabeth) huwde met JAN COSSAERT.  De bruidegom was een telg uit de 
blauwverversfamilie Cossaert (Cousaert, Cosaerde) die uit Doornik afkomstig was.  
Doornik was, eerder dan Oudenaarde, een centrum van tapijtweefnijverheid, en de 
migratie naar Pamele moet in dat licht gezien worden. Halfweg de 15de eeuw vestigde 
Colaerd (Nicolaes) Cosaerde, die actief was in de ververij, zich te Pamele in 
Tussenbruggen 33.  Hij huwde met Jonkvrouw Jacqueline de Saint-Marsiel, die omstreeks 
1456 overleed en met wie hij vijf kinderen had 34 : (a) Joes Cossaert die op 14 mei 1469 
poorter van Pamele werd en het beroep van blauwverver uitoefende 35;  Joes huwde met 
Jonkvrouw Baerbelen Cabeliau fa Olivier en had drie kinderen: Jacop, Baerbele en 
Callekin Cossaert;  hij was wellicht een tweede keer gehuwd met Victorine Del Meere, 
dochter van Jan Del Meere die eveneens uit het Doornikse afkomstig was [zie X.2.1]; 
Joes Cossaert bezat in 1481 twee huizen op Tussenbruggen, waarvan er een bewoond 
werd door de weduwe van Jan Del Meere (zie X.2.1), een huis op ’t Spei te Pamele en 
gronden te Zegelsem en Horebeke 36; (b) Kateline Cossaert die huwde met Gillis Van 
Huddeghem; (c) Mergriete Cossaert die huwde met Jan Sciethaese en met Jan Vanden 
Bossche, grauwwerker-pelsmaker die in de Krekelput te Pamele woonde; (d) Anneese 

                                                             
28 SAO, SvGO, deel 13, f° 114 r/v. 
29 H. MEIRHAEGHE, Genealogie Van Meirhaeghe, HGOKO, Jaarboek 2006, p. 369-376. 
30 Rijksarchief Ronse (RAR), Oud Gemeentearchief Wortegem (OGW), Wettelijke Passeringen, deel 12, f° 56 v. 
31 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, deel 12, f° 2 v. 
32 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, deel 12, f° 5 r. 
33 Coelaert Cossaert huwde wellicht ook een dochter van Gillis Van Coye en Beatrice Van Houdert, cfr. P. VAN 
BUTSELE, AK-SvGP, nr 68, 1436-1472, p 187, f 108 v - 109 r/v (zie ook X.2.1). 
34 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr. 68, 1436-1472, p. 144, f° 196 r-197 r. 
35 P. VAN BUTSELE, Poortersboek van Oudenaarde-Pamele (1319-1593),1993, p. 120, f° 50. 
36 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 55, 1472-1483, p. 317, f° 96 r/v. 
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Cossaert die huwde met Andries Van Coye, zoon van Gillis en Beatrice Van Houdert  (zie 
X.2.1) (39). (e) N. Cossaert, een dochter die huwde met Zegher Triestrams, zoon van 
Jan en Baerbelen Van Huusse (40) en (f) Lysbette Cossaert, een buitenechtelijk kind. 
Toen Coelaert Cossaert omstreeks 1457 overleed, bezat hij gronden te Doornik, een 
hofstede en gronden te Berchem, twee huizen in Pamele en een groot huis in den Bek 37.   
 
Lijsbette Van Meerhaghe erfde van haar vader Jacop Van Meerhaghe 525 roeden, 
gelegen te Wortegem, up beirneveldt en te Meirraghe ande voetwech diemen pact van 
Sente Loeis Vijve naer Audenaerde 38.  In 1554 verkocht Jan Cossaert aan Adriaen 
Vander Beken, de zoon van zijn schoonzuster Mergriete Van Meerhaghe, 26 
honderdlands gelegen ande zelve Adriaens stede te Wortegem 39. 

 
7.   JANNEKEN VAN MEERHAGHE 

  
Janneken (Joanna) Van Meerhaghe kwam ter wereld toen haar vader reeds overleden 
was en zelf is zij wellicht als kind overleden. 

 
In tegenstelling tot die van zijn broers Jan, Joes en Gillis Van Meerhaghe, duikt de naam van 
Jacop of Jacques Van Meerhaghe zelden op in de Acten&Contracten van de stad 
Oudenaarde.  Dit kan erop wijzen dat hij zijn geboortestad verlaten had, wellicht om zich in 
de buurt van Ronse te vestigen. 

 

 
Wettelijke Passeringen Wortegem 1558 : Staat van Goed Jacop Van Meerhaghe 

 
Jacop Van Meerhaghe overleed, vermoedelijk te Berchem, omstreeks 1529 nog vóór de 
geboorte van zijn laatste kind.  De broers van zijn weduwe - Passchier en Pieter Vanden 
Hoede - stelden zich borg voor het weesgeld dat 532 pond, 8 schellingen en 4 deniers 
bedroeg.  Over de drie minderjarige wezen en het nog ongeboren kind uit het tweede 
huwelijk, werd hun halfbroer Franchoys Van Meerhaghe als toesienden voocht aangesteld.  
In de staat van goed is sprake van een hofstede met gronden te Wortegem, gronden te 
Nokere en te Elsegem en de herberg De Drie Duiven met gronden te Berchem 40.  
 

X.2.  JAN VAN MEERHAGHE 
 
Jan Van Meerhaghe werd omstreeks 1468 geboren als zoon van Fransois en Clara Vanden 
Heede (IX.1).  Jan zal niet minder dan vijfmaal in het huwelijksbootje stappen, vijf huwelijken 
waaruit zeven dochters geboren werden en niet één zoon. Hij huwde een eerste keer, vóór 
1500, met  CORNEILLIE DE BLEECKERE, dochter van Gillis De Bleeckere en Amelberghe 
Scuddematte die in de Baarstraat vlakbij de kerk van Pamele woonden. Amelberghe was de 
dochter van Gillis Schuddematte en Amelberghe De Temmerman (s’Temmermans) 41. Uit dit 
huwelijk werden te Oudenaarde twee dochters geboren : Joosijne en Cathelijne Van 
Meerhaghe. 

                                                             
37 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 68, 1436-1472, p. 144, f° 199 r/v - 200 r. 
38 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, deel 12, f° 56 v. 
39 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, deel 13, f° 13 r. 
40 SAO, SvGO, deel 15, f°157 r - 158 r; deel 15, f° 188 v. 
41 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 55, 1472-1483, p. 363, f° 45 r; nr 68, 1436-1472, p. 262, f° 224 r; nr 70, 1483-
1496, p. 393, f° 42’ v - 43’ r. 
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1.   JOOSIJNE VAN MEERHAGHE 
 

Jonkvrouw Joosijne Van Meerhaghe, die omstreeks 1495 geboren werd, huwde 
omstreeks 1520 met  JAN DEL MEERE (Dil Meere, dele Meere, Delmeire, Vander 
Meere, Meeren) zoon van Jan. Op 30 maart 1520 werd hun huwelijkscontract 
geregistreerd bij de Oudenaardse schepenbank 42.  Hoewel ze regelmatig als Vander 
Meeren” geboekstaafd staan en eveneens gefortuneerd waren, behoren deze Del 
Meeres niet tot het patriciërsgeslacht Vander Meeren, dé politieke topfamilie die tijdens 
de tweede helft van de 15de eeuw één derde van de burgemeestersfuncties voor haar 
rekening nam.  Ze zijn evenmin verwant met de struik Vander Meere alias Vanden 
Houcke die zich vanaf begin 14de eeuw in en rond Ooike verspreidde.  Zoals de Franse 
klank in de naam al laat vermoeden, hadden de Del Meeres geen Vlaamse, maar Waalse 
roots.  In Doornik noteren we resp. in 1426 en 1446 Kathine dele Mere en Jehan de le 
Merre 43. Laatstgenoemde zou wel eens de hiernavolgende stamvader van de 
Oudenaardse tak kunnen zijn. 
 
• De stamvader van de Del Meeres uit het Oudenaardse,  Jan dele Meere fs Gillis, was 

afkomstig van Cheele of Celles, een dorp in Henegouwen in de buurt van Doornik 44. 
Op 16 april 1453 werd hij poorter van verzitte van Pamele en vestigde zich aldaar in 
Tussenbruggen waar hij in 1462 overleed 45.  Net als de voormelde Coelaert 
Cossaert uit Doornik (X.1.6), vestigde ook Jan Del Meere fs Gillis zich te Pamele om 
er fortuin te maken in de textielnijverheid (laken en tapijtweverij), meer bepaald in de 
ververijsector die vooral in Pamele op het Spei ingeplant was.  Aldaar waren de rood- 
en blauwververijen van de geslachten Vanden Broucke, Van Houdert, Van Coye, 
Cossaert en Del Meere gevestigd.  Jan Meeren was als blauwere (blauwverver) actief 
en huwde ook binnen dat milieu.  Naast een huis op Tussenbruggen, bezat hij nog 
twee huizen : een huis op het Spei te Pamele dat hij gekocht had van Janne Mondet 
en een huis te Oudenaarde tegen het kruis genaamd De Roese (De Roos). Te Ronse 
bezat hij lijfrenten en hij had molenrechten - 2 mudden - op de watermolens van 
Oudenaarde en Pamele 46.  Hij huwde tweemaal.  Bij zijn eerste echtgenote, 
Jonkvrouw Anneese Vanden Bossche, had hij één dochter: (a) Victorine Del Meere, 
die achtereenvolgens huwde met Joes Cossaert, zoon van Coelaert [zie X.1.6.(a)] en 
met Kaerel Beyaert. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote omstreeks 1454, 
hertrouwde Jan Del Meere fs Gillis met Jonkvrouw Baerbele Van Coye, dochter van 
Gillis Van Coye en Beatrice Van Houdert, een dochter uit een van de oudste 
tapijtweversfamilies van Oudenaarde 47. Uit dit tweede huwelijk werden nog drie 
kinderen geboren : (b) Heer Jacop Del Meere, die priester werd en in 1525 overleed 
48; (c) Jonkvrouw Katelijne Del Meere, die achtereenvolgens huwde met Gheeraert 
Vander Schelden en met Jan Letterwerc en in 1532 overleed 49; en (d) Jan Del Meere 
die naer de doot van Jan zijnen vadere poorter van oore werd (volgt hierna).  Jan Del 
Meere fs Gillis overleed in 1462. Hoewel hij geen volle tien jaar in Pamele had 
gewoond, had hij er toch een stevige sociale positie veroverd die zijn nakomelingen 
verder zouden uitbouwen. Zijn weduwe, Baerbele Van Coye, woonde in 1481 in een 
huis op Tussenbruggen dat eigendom was van Joes Cossaert en Baerbele Cabiliau 
fa Olivier 50.  

                                                             
42 SAO, A&C, deel 11, f° 222 v. 
43 F. DEBRABANDERE, Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet, 
Brussel, 1993, p. 379. 
44 P. VAN BUTSELE, Poorter- en Struuckboek van Pamele-Oudenaarde, 1314-1529, deel V, Familia et Patria, 
Handzame,1972, p. 47-48, f° 35. 
45 P. VAN BUTSELE, Poortersboek van Oudenaarde-Pamele (1319-1593),1993, p. 116, f° 41. 
46 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 68, 1436-1472, p. 216, f° 182 r. 
47 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 68, 1436-1472, p. 216, f° 248 v - 250 r. 
48 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, P 9, nr 64, 1514-1527, p. 93, f°  139 v. 
49 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 62, 1497-1504, p. 443, f° 31’ v  - 32’ r. 
50 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 55, 1472-1483, p. 317, f° 96 r/v. 
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• Jan Del Meere (d) fs Jan was in 1496 nog schepen van Pamele, maar moet kort 

daarna verhuisd zijn naar Oudenaarde, waar hij een huis in de Hoogstraat betrok.  Hij 
huwde een eerste maal met Jonkvrouw Adriaene Stichelbaut met wie hij acht 
kinderen had : (a) Willem Del Meere, onderpastoor van de Sint-Walburgakerk, die 
overleed omstreeks 1540 in zijn huis staande op het kerkhof naast de 
‘Freremineuren’ of Minderbroeders 51; (b) Joos Del Meere; (c) Jacop Del Meere die 
actief was in de wolhandel en huwde met Joanna De Vos fa Loys, die te Antwerpen 
overleed omstreeks 1544 52; dit gezin telde vijf kinderen :  Joozijnkin Del Meere 
(huwde Michiel Heindricx), Jannekin Del Meere (huwde Michiel Del Mote), Jacop Del 
Meere, Callekin Del Meere (huwde met Jan Tabbaert) en Tannekin Del Meere; in de 
staat van goed van Joanna De Vos wordt ook genoemd : Joos Van Meerhaghe die 
handelde namens broer Jan Van Meerhaghe die gehuwd was met Joozinkin De Vos 
fa Loys, de zuster van de overledene (zie X.3.3) 53; (d) Marie Del Meere die huwde 
met Jan Vande Meulebroucke; (e) Catelyne Del Meere; (f) Baerbele Del Meere die 
intrad in het klooster van de Zwarte Zusters; (g) Wouborghe Del Meere die huwde 
met Jan Van Mandele en (h) onderhavige Jan Del Meere die huwde met Joosijne 
Van Meerhaghe.  Jonkvrouw Adriaene Stichelbaut overleed omstreeks 1514 54. Jan 
Del Meere fs Jan hertrouwde met Jonkvrouw Joozijne De Voghelare, met wie hij nog 
een dochter had : (i)  Anna Del Meere.  Jan Del Meere overleed omstreeks 1533 in 
zijn huis in de Kattestraat 55. De respectieve boedelbeschrijvingen spreken van een 
huis met erf op de Hoogstraat, lijfrenten op het leven van Heer Jacop Del Meere en 
Jan Del Meere op de Ramen en de verkoop van een huis in de Kattestraat.  Verder is 
er ook sprake van een document dat genotuleerd werd voor de schepenen en de 
stad Antwerpen, waarmee er handelscontacten waren i.v.m. de tapijtnijverheid. 

 
Jan Del Meere en Joosijne Van Meerhaghe hadden zes kinderen :  
 
a. Heer Jan Del Meere, werd  priester en woonde anno 1571 in het huis op het kerkhof 

dat eertijds aan zijn oom-priester Willem Del Meere had toebehoord.  Hij volgde de 
bekende Oudenaardse Rederijker Matthijs De Castelein (+ 1550) op als factor van de 
Rederijkerskamer Pax Vobiscum. De factor was de dichter-auteur van het 
genootschap die ook de toneelopvoeringen leidde en zowat de literaire motor van de 
rederijkerskamer was. Als factor van de Paxvobianen organiseerde hij in 1559 de 
feestelijke opvoeringen van de vredesfeesten die ook te Oudenaarde gevierd werden, 
toen de vrede van Cateau-Cambrésis een einde maakte aan de oorlog met Frankrijk 
56. Jan Delmeere overleed in zijn woning op de 25ste van de sprokkelmaand (februari) 
1591 57. 

 
b.  Jacob Del Meere, woonde anno 1571 in zijn eigen huis in de Einestraat, alwaar hij 

ook nog een cleen huuskin bezat dat gehuurd werd door Pieter vander Gheinst.  In 
1574 betaalde hij belastingen op zijn ‘masse van coopmanscepe’ die 1200 gulden 
bedroeg 58. Hij was actief in de textielnijverheid.  Jacob huwde tweemaal.  Uit zijn 
eerste huwelijk met Jonkvrouw Anna Thienpondt had hij twee kinderen : (a) Marie 
Del Meere die huwde met Jan Bontinck, en (b) Anna Del Meere 59.  Uit zijn tweede 

                                                             
51 SAO, SvGO, deel 19, f°  26 r. 
52 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, dd. 5.4.1544, p. 263, Min.14.P. 
53 SAO, SvGO, deel 19, p. 22, f° 38 v - 39 r; staat van goed van Pieter De Vos waarin de kinderen van Jacop Del 
Meere en partners vermeld worden. 
54 SAO, SvGO, deel 13, f° 12 r. 
55 SAO, SvGO, deel 16, f° 155 r. 
56 J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandse Letterkunde, Deel 2 : Geschiedenis der Nederlandsche 
Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, Internet. 
57 SAO, SvGO, deel 34, f° 79 v - 80 r. 
58 SAG, Cohieren 20° Penning, Oudenaarde, 55/228. 
59 SAO, SvGO, deel 34, f°38 r/v (Anna Thienpondt). 
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huwelijk met Jonkvrouw Marie Voet had hij nog een zoon : (c) Jan Del Meere.    
Jacob Del Meere bezat o.m. een hofstede met gronden, weiden en bos te Nokere, 
gronden te Wortegem en te Eine en een pachtgoed Te Parijs te Astene-Deinze.  
Jacob Del Meere oefende te Oudenaarde enkele topfuncties uit : in 1577 was hij 
oppervoogd van de stad en de kasselrij en in 1582 was hij schepen van Oudenaarde.  
Hij overleed te Oudenaarde omstreeks 1589 60.  
 

c. Arendt Del Meere, van hem wordt in 1566 gezegd dat hij uitlands is of in het 
buitenland vertoefde, d.w.z. buiten Vlanderen 61.  Verbleef hij in den vreemde om 
zaken te doen of omwille van zijn religieuze, hervormingsgezinde overtuigingen? 

 
d.  Joozijne Del Meere,  huwde met Jan De Moor, zoon uit het bekend 

tapijtweversgeslacht,  met wie ze vier kinderen had : Jacop, Jan, Baerbele en 
Tanneke De Moor 62. 

 
e. Anna Del Meere, huwde met Pieter Simoens fs Thielmans, die reeds eerder 

tweemaal gehuwd was, resp. met Joozijne Bloijaerts en met Lijsbette Nauwinck. Uit 
zijn eerste twee huwelijken, had hij drie kinderen – Joorkin, Copkin en Callekin 
Simoens – en bij Anna Del Meere had hij nog een dochter: Sijnkin Simoens.  Pieter 
Simoens overleed te Antwerpen omstreeks 1562 63.  De staat van goed spreekt o.m. 
van een huis en erf voor het Kruis op de hoek van de Broodstraat te Oudenaarde.  
Een aantal personen staat bij hem in het krijt vanwege levering van specerijen en 
deze achterstallen zullen geïnd worden door Jacop Van Meerhaghe. Na de dood van 
Pieter Simoens, hertrouwde Anna Del Meere met Michiel Bourgeois.  Ze woonden 
op de Markt te Oudenaarde waar Michiel Bourgeois het beroep van apothekaris 
uitoefende.  Uit dit tweede huwelijk werden nog vier kinderen geboren : Jan, Michiel, 
Margriete en Anna Bourgeois.  Jonkvrouw Anna Del Meere overleed te Oudenaarde 
omstreeks 1572 64. 

 
f.   Marie Del Meere, huwde met Gillis Maroten fs Ghilleins, die reeds weduwnaar was  

van  Lysbette Vander Roost fa Paesschier. Hun twee dochters:  Jonkvrouw Marie 
Maroten die huwde met  Arent Van Couckelberghe, en Callekin Maroten (+ 1551). 
Marie Del Meere overleed op de Meynaert omstreeks 1550 65.  Gillis Maroten 
overleed kort daarna 66.  Uit de staat van goed blijkt dat het huis op de Meynaert was 
gekocht van Jan Van Meerhaghe (X.3.3). Er is ook sprake van een huis met erf in de 
Wijngaardstraat. In de respectieve boedelbeschrijvingen wordt telkens melding 
gemaakt van een koopschat van wijn.  Gillis Maroten was blijkbaar wijnhandelaar. 

 
Jonkvrouw Joosijne Van Meerhaghe overleed in 1559 te Oudenaarde up den meynaert.  
Uit haar staat van goed blijkt dat zij tijdens haar huwelijk o.m. drie huizen verworven 
had : een woenhuus bijden gapaert, een huus up den meynaert en een huus inde 
wijngaertstrate. Haar kinderen erfden van de moederlijke zijde daarenboven 
eigendommen te Nokere, te Petegem en te Wortegem, bezittingen die hun grootvader 
Jan Van Meerhaghe nog geërfd had van overgrootvader Fransois Van Meerhaghe 
(IX.1). Alle goederen samen vertegenwoordigen een waarde van 2250 pond parisis 67. 
 
 

                                                             
60 SAO, SvGO, deel 34, f° 38 v - 39 r (Jacop Del Meere). 
61 SAO, SvGO, deel 26, f° 79 v. 
62 SAO, SvGO, deel 34, f° 79 v - 80 r. 
63 SAO, SvGO, deel 25, f° 33 r - 34 r. 
64 SAO, SvGO, deel 28, f° 118 v - 119 r. 
65 SAO, SvGO, deel 21, f° 113 r. 
66 SAO, SvGO, deel 21, f° 170 v. 
67 SAO, SvGO, deel 24, f° 114 r/v. 
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Jan Del Meere was in 1549, 1555, 1558 en 1564 schepen van Oudenaarde en in die 
functie zegelde hij met zijn familiewapen : in zilver, een rechterschuinbalk van keel, 
wapen dat door hem ook gebroken werd door toevoeging van wassenaars of van een 
ster68.  Jan Del Meere overleed te Oudenaarde op de Meinaert (d.i. het huidige 
Tacambaroplein) omstreeks 1566 69.           

 

          
 

Zegels van Jan Del Meere fs Jan 
 

2.   CATHELIJNE VAN MEERHAGHE 
 
Jonkvrouw Cathelijne (Kateline) Van Meerhaghe huwde met GILLIS TSANTELE.  
Samen met Mergriete Tsantele, priester Meester Willem Tsantele en Jacop Tsantele, 
was Gillis één van de vier kinderen van Jan Tsantele. Laatstgenoemde was de zoon van 
Jan Tsantele en Margriete Vander Schelden 70. De Tsanteles waren een vermogend 
geslacht dat zijn oorsprong vond in Elsegem en zich in de streek van Oudenaarde 
verspreidde (zie ook XII.4) 71. Zonen vestigden zich te Antwerpen en een tak van de 
familie speelde vanaf de 17de eeuw ook in Leuven een belangrijke rol en was gelieerd 
met de Brabantse adel : Jan Tsantele (° Leuven 1618) was burgemeester en schepen 
van Leuven en zijn zoon Thomas Tsantele (° Leuven 1644) was griffier van Leuven. Net 
als die van Oudenaarde, droegen de Leuvense Tsanteles een ankerkruis in het 
familiewapen 72. De Genealogie Tsantele is in voorbereiding bij de auteur.  
 

            
          
                      Tsantele Leuven    Tsantele Oudenaarde 
 

                                                             
68 H. J. Bockstal, Wapenbreuken bij enkele Families uit het Oudenaardse, p. 6, 7,13. 
69 SAO, SvGO, deel 26, f° 79 v. 
70 Briefwisseling 1980-1985 met M. Tjantelé (+) , Ter Voortlaan 97, Edegem, Familiearchief Meirhaeghe, auteur. 
71 B.W. VAN SCHIJNDEL, Genealogie Otten dit Otto de Mentock, 1954, p. 373-376. 
72 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 115, f° 67 v - 68; p. 157, f° 91 v; p. 422, f° 256. 
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Gillis Tsantele was in 1549 kerkmeester van de Sint-Walburgakerk 73. Hij oefende ook 
verschillende openbare ambten en topfuncties uit, zoals die van oppervoogd, schepen en 
poortbaljuw van Oudenaarde 74. Het wapen/zegel van Gillis (en Jan Tsantele) droeg, 
naast het bekende ankerkruis, ook een compleet geharnaste meerman die met de 
rechter arm een Turks kromzwaard zwaait  (zie illustraties) 75. 
 
Gillis Tsantele en Cathelijne Van Meerhaghe vestigden zich te Oudenaarde op de 
Garenmarkt in de buurt van het kerkhof, meer bepaald in het huis dat schoonvader Jan 
Van Meerhaghe hen in 1532 had verkocht (zie verder).   Een paar jaar later - op 10 maart 
1538 - kwam Gillis, vanwege zijn broer-priester Willem Tsantele, in het bezit van nog een 
huis op de Garenmarkt dat uit de erfenis hun ouders voortkwam 76.  Het echtpaar 
Tsantele - Van Meerhaghe kreeg een dochter en vijf zonen die maatschappelijk 
belangrijke functies uitoefenden: 
 
a. Jan Tsantele,  
 

Hij behoorde tussen 1563 en 1570 tot de stadsmagistraat van Oudenaarde. Op 28 
november 1584 cedeerde zijn broer-priester Jacob Tsantele hem een rentebrief  van 
3 pond parisis per jaar 77. 
 

b. Joos Tsantele,  
 

Hij was Poortbaljuw van Oudenaarde, huwde met Jonkvrouw Marie Van Budsele 
dochter van Jan Van Budsele fs Jan en Barbara Dierins fa Gillis (zie ook X.1.2.a).  Ze 
hadden vijf kinderen : Jacop, Jan, Joos, Willemijne en Marie Tsantele. Joos Tsantele 
overleed omstreeks 1572 78. Na de dood van Joos Tsantele hertrouwde Marie Van 
Budsele naderhand hertrouwde met Crispijn Deloof.   
 

c. Willem Tsantele,  
 
Hij was als priester o.m. verbonden aan de de Sint-Maartenskerk te Kortrijk 79. 
 

d. Gillis Tsantele,  
 
Hij week ook uit naar Kortrijk waar hij in 1571 onderbaljuw was en prince van de 
gulde van Sente Cecilie van de O.-L.-Vrouwekerk.  Hij huwde achtereenvolgens met 
Anna Vanden Berghe en Anna Vander Beken 80. 

 
e. Marie Tsantele, huwde met Jacob Werniers 81 
 
 
 
 
 

                                                             
73 SAO, A&C, deel 39, f° 161 v. 
74 SAO, Audenaerdsche Mengelingen, 1848, deel 3, p. 180-190. 
75 H.J. BOCKSTAL, Zegels van de burgemeesters, schepenen, ontvangers en oppervoogden van de stad 
Oudenaarde, 1977, p. 72-75, plaat XVII; J.TH. DE RAADT, Sceaux Armoiries des Pays-Bas et des Pays 
Avoisinants, Bruxelles, 1901, Tome IV, p. 64. 
76 SAO, A&C, deel 22, f° 119 r e.v.; deel 28, f° 128 v. 
77 SAO, A&C, deel 69, f 238 v. 
78 SAO, SvGO, deel 28, f° 75 v - 76 r. 
79 T. STEVENS, Jacob Tsantele, pastoor te Kortrijk in de XVI° eeuw, Handelingen v.d. Geschied- en 
Oudheidkundige Kring Kortrijk, 1923, n.r., III, p. 98 – 111. 
80 T. STEVENS, o.c., p. 109-110. 
81 SAO, SvGO, deel 35, f° 194 v - 196 r. 
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f. Jacob Tsantele,  
 

Meester Jacob is veruit de meest bekende telg van dit geslacht.  Hij werd geboren te 
Oudenaarde omstreeks 1530 en studeerde aan de Universiteit van Leuven.  Van 
1556 tot 1576 was hij  pastoor van de Sint-Maartensparochie te Kortrijk.  Hij genoot er 
een zekere faam als predikant en hij hield bij de afkondiging van het Generaal Pardon 
of de Algemene Amnestie van 1570 het gelegenheidssermoen.  In 1574 stelde 
Meester Jacob Tsantele voor de bisschop van Doornik een rapport op over de 
religieuze toestand in Kortrijk.  In 1577 werd hij aangesteld als plebaan-kannunik aan 
de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen, een ambt dat hij weigerde.  
Ondertussen was hij ook benoemd tot  kapelaan van Don Juan. Deze laatste - Don 
Juan van Oostenrijk - was de buitenechtelijke zoon van Keizer Karel V. In opdracht 
van zijn halfbroer, de Spaanse Koning Filips II, werd Don Juan in 1576 als landvoogd 
der Nederlanden aangesteld. In 1580 was Jacob Tsantele terug in Kortrijk waar hij 
deken werd van de O.-L.-Vrouwkerk en goeverneur van het hospitaal van O.-L.-
Vrouw-over-de-Leie.  Op 30 maart van datzelfde jaar was hij in naam van het 
Kortrijkse stadsbestuur naar Namen getrokken om met Hertog Alexander Farnese de 
verzoening te onderhandelen, waarna Kortrijk weer onder katholiek Spaans gezag 
kwam. Pastoor Tsantele was vooral bekend omdat hij op Kerstdag 1571 aan een 
ontvanger van de 10de Penningbelasting en aan de leden van het Kortrijkse 
stadsbestuur de absolutie weigerde. Hij verzette zich nl. heftig tegen die belasting die 
de Spaanse Hertog Alva alhier wilde heffen. Al jaren verdacht en beschuldigde 
Tsantele bepaalde leden van het stadsbestuur van ketterijen. Op 23 februari 1572 
hield hij bovendien een fel opgemerkte preek waarin hij uitdrukkelijk terugkwam op 
het Kerstincident van twee maand eerder 82. Meester Jacob Tsantele overleed te 
Kortrijk in 1598. Zijn staat van goed werd op 29 mei 1599 voor de Oudenaardse 
Oppervoogden overgebracht 83. 
 

 
Testament Meester Jacob Tsantele, 1596 

 
Op 7 september 1554 verscheen Gillis Tsantele, echtgenoot van Cathelijne Van 
Meerhaghe,  voor de schepenen van Oudenaarde, samen met de vijf erfgenamen van 
oom Gillis Van Meerhaghe fs. Franchois (X.4) - met name Heer Gillis, Jan, Marie, Anna 
en Betken Van Meerhaghe - om uit onverdeeldheid te treden inzake de erfenis van wijlen 
Godefroot Illoyrs fs. Rogiers 84.  Op 8 juli 1558 hadden Gillis Tsantele en zijn echtgenote 
de erfgenamen van Pieter Vander Meersch en Juliane Vander Beecken de som van 528 
pond parisis uitgegroot van hun aandeel in de nalatenschap van diezelfde Godefroot 
Ylloers die in 1545 overleden was binnen de stede van Ghendt 85.  Op 17 mei 1559 volgt 
nog een uitgroting van 62 pond, vanwege het sterfhuis van Godefroyt Illoyrs fs. Rougier, 
van Gillis en Cathelijne Van Meerhaghe tegenover hun schoonbroer Jan Del Meere en 
zijn gheselnede of echtgenote Jonkvrouw Joosijne Van Meerhaghe.  Deze kinderen van 
Jan Van Meerhaghe waren, samen met Gillis en Joos Van Meerhaghe (zonen van 

                                                             
82 G. JANSSENS, Pastoor J. Tsantele in verzet tegen de X° penning; De Leiegouw, 1974, Jaargang XVI, afl. 3-4, 
p. 295-306 // J. DECAVELE, Ketters en Papisten in het Kortrijkse Stadsbestuur (1561-1580), Handelingen Gent, 
nr XLIX, 1995, p. 221-250. 
83 SAO, SvGO, deel 35, f° 194 v - 196 r. 
84 SAO, A&C, deel 44, f° 51. 
85 SAO, A&C, deel 48, f° 32 v. 
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Fransois IX.1), hoyrs ende stake int achterghebleven goet van Godefroyt Illoyrs vanden 
moederlijke sijde 86.  We wezen in Deel I reeds op de familiebanden tussen de kinderen 
van Fransois Van Meerhaghe en Godefroot Ylloers (zie ook : IX.1).  
 
Een renteboek van de Gentse Sint-Pietersabdij uit 1557 vertelt dat Gillis Tsantele van de 
zijde van zijn echtgenote ook te Wortegem bezittingen had, o.m. 9 honderdlands bij de 
muelewal.  Verder blijkt dat hij van de erfgenamen van nonkel Jacop Van Meerhaghe 
(X.1) een halve bunder land upt berneveldt gekocht had 87. Aan Pieter De Kimpe 
verkocht Gillis Tsantele 9 honderdlands in drie percelen die up waelem cautere gelegen 
waren en eertijds toebehoorden aan pastoor Symoen Van Meerhaghe, de broer van zijn 
schoonvader Jan 88.  In 1573 betaalden de erfgenamen rente aan de abdij over de 9 
honderdlands bij de muelewal en voor één bunder lants up gapaertscautere, daer den 
audenaertschen wech deur gaet 89.   
 
Op 23 juli 1562 werd voor de Oudenaardse schepenbank het testament van Cathelijne 
Van Meerhaghe, weduwe van Gillis Tsantele geacteerd 90.  Daarin werden regelingen 
getroffen i.v.m. rouwmissen, o.m. voor een jaarlijkse ghezongen messe voor den autaer 
van Sinte Gillisse en Sinte Wouborghen keercke taudenaerde up Sint Gillis dach” en voor 
een “miserere ende de profundis up tgraf van Gillis en Cathelyne.  Sint-Gillisdag valt op 1 
september en Gillis Tsantele wou dus dat zijn jaarmissen op zijn naamfeest  - de Heilige 
Egidius of Gillis – plaatsvonden én bovendien gecelebreerd werden aan het altaar van 
Sint-Gillis in de Walburgakerk.  
 

Moeder Corneillie De Bleeckere overleed in 1503 op de Borcht te Pamele-Oudenaarde.  
Jacop Van Meerhaghe en Gillis Oste, stelden zich borg voor Jooskin en Callekin, de twee 
minderjarige kinderen van hun broer en schoonbroer 91.  Weduwnaar Jan Van Meerhaghe 
hertrouwde met Jonkvrouw LIEVIJNE VANDER LOENE.  Uit dit huwelijk werden nog vier 
dochters geboren : 
 
3.   AMELBERGHE  VAN MEERHAGHE 

 
Zij werd genoemd naar haar grootmoeder Amelbergha Scuddematte.  Zij huwde 
omstreeks 1530-35 met JACOB VAN HASSELT (Van Asselt, Van Asseel, Vander 
Hasselt e.a.), zoon van Jan, een telg uit alweer een notabele, Oudenaardse familie. Hun 
kinderen :  
 
a.  Gillis Van Hasselt   
b. Jacob Van Hasselt   
c.  Pieter Van Hasselt 
d.  Symoen Van Hasselt 
e   Marie Van Hasselt 
 
Volgens een renteboek van Walem bezat Amelberghe Van Meerhaghe te Wortegem, in ‘t 
Heerschap van Walem, o.m. 9 honderdlands anden groenen wech bijden meulewal van 
Waelem 92.  Amelberghe Van Meerhaghe overleed in de Bergstraat te Oudenaarde 
omstreeks 1560. Haar staat van goed werd voor de weesheren van Pamele overgebracht 
op 28 maart 1560 93.  

                                                             
86 SAO, A&C, deel 48, f° 262. 
87 RAG, Sint-Pieters, I, 409, f° 31 r. 
88 RAG, Sint-Pieters, I, 410, f° 21. 
89 RAG, Sint-Pieters, I, 410, f° 107. 
90 SAO, A&C, deel 52, f° 74 r. 
91 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, nr 62, 1487-1504, p. 489, f° 102 v. 
92 RAG, Sint-Pieters, I, 409, f° 31. 
93 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 13 P 99, f° 5 – 6 r, A° 1560. 
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4.   GILLIJNE VAN MEERHAGHE  
 
Zij werd non in het klooster van Ons Vrauwen van Nasareth  te Assenede 94. 

 
5.   LIVIJNE VAN MEERHAGHE 
 
6.   BARBEL VAN MEERHAGHE 
 

Zij huwde met JAN LEEMAN 95  
 
Lievijne Vander Loene overleed te Pamele op de  Borcht omstreeks 1516 en liet de 
voornoemde vier - toen nog minderjarige - kinderen achter. Joes en Gillys van Merhaghe en 
Gillys Hoste werden als borgen aangesteld over de weeskinderen die gronden erfden te 
Wortegem en te Nokere 96.  
 
Jan Van Meerhaghe, twijndere of garenmaker van beroep - en dus actief in de 
textielnijverheid - huwde een derde maal, dit keer met PIERIJNE VANDER STRAETEN, 
dochter van Adriaen. Uit dit derde bed werd nog een dochter geboren : 
 
7.   TANNE VAN MEERHAGHE 

 
Tanne of Anna Van Meerhaghe werd, net als haar halfzuster Gillijne, kloosterzuster. 
 

Jan Van Meerhaghe verloor zijn derde echtgenote reeds na een tweetal jaar huwelijksleven, 
toen Pierijne Vander Straeten te Oudenaarde overleed omstreeks 1519.  In de 
boedelbeschrijving lezen we o.a. dat Adriaen vander Straeten heeft ghekent onder hem 
hebbende van Jan van Meerhaghe eenen ambere pater noster met eenen verghuldene 
teekene ende met eene verghuldene cruse daeran hanghende (een rozenkrans van amber 
met gouden kruis), dwelcke toebehoort Tannen van Meerhaghe, Jans dochtere. Jacop en 
Gillis Van Meerhaghe, broers van Jan, stellen zich borg voor het sterfhuis 97. 
 
Jan Van Meerhaghe huwde een vierde maal, dit keer met JEHANNE DE METS, dochter uit 
een familie van tapijtsiers  Op 24 januari 1520 werd hun huwelijkscontract geregistreerd, 
waarin o.m. vastgelegd werd wat zij inbracht : een halve bunder en 12 roeden land, een 
rente van 6 pond parisis, 8 schilden ‘sjaers’ en andere goederen, kleren en juwelen en dit 
voor de som van 51 pond, 11 schellingen, 1 denier groot 98. 
 
Jehanne De Mets overleed vier jaar later - in 1524 - en uit dit huwelijk werden geen kinderen 
geboren.  De erfenis, waarin sprake is van huizen en erve in de Becstraat te Pamele, werd 
dan ook verdeeld tussen weduwnaar Jan Van Meerhaghe en de broers en zussen van zijn 
overleden vrouw : Godefroet, Fransoys, Mergrieten, Godefrijne, Wouborghe (huwde met 
Pieter Goberts), Claren (huwde met Willem Vlamynck), Willemijne, Stassijne en Jan De 
Mets99.  
 
Tenslotte trouwde Jan Van Meerhaghe omstreeks 1525 een vijfde maal : met MARIE 
RIJCKOORT (Rykoerts, Ryckaert), dochter van Bauwin, en weduwe van Victor Desmet.  
Ook dit koppel sloot een huwelijkscontract af en wel op 1 juli 1525.  Uit dit laatste bed 
werden geen kinderen geboren 100. 

                                                             
94 SAO, A&C, deel 22, f° 119 r/v. 
95 SAO, A&C, deel 26, f 73, A° 1536. 
96 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, A° 1516, f° 38 v – 39. 
97 SAO, SvGO, deel 14, f° 109 r. 
98 SAO, A&C, deel 11, f° 149. 
99 SAO, SvGO, deel 15, f° 18 r/v. 
100 SAO, A&C, deel 16, f° 68 - 69 v. 
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Jan Van Meerhaghes naam vonden we terug tussen de  guldebroeders en guldesusters van 
mijnen Heer Sint Jooris binnen Audenaerde die inghescreven waren als men troc ter 
scutterien (schutterij) van Gent int jaer vyertienhondert IIII-xx XVIIJ (1498) in meye 101.  Als 
gildebroeder van deze schuttersgilde van Sint-Joris betaalde hij 40 schellingen 
inschrijvingsgeld.  Oudenaarde telde drie schuttersgilden - Sint-Joris, Sint-Sebastiaan en 
Sint-Hermes - en deze hadden, naast een militaire, ook een sociale functie : het was een 
ontmoetingsplaats voor de gegoede burgers van de stad. Netwerken, heet dat vandaag de 
dag. In het jaar 1500 en 1502 was Jan Van Meerhaghe gezworen wethouder of schepen van 
de Barony van Pamele 102.   
 
Op 8 november 1530 trad hij op als getuige of  orconde in de poorterij, waar we lezen : Jan 
van Meerhaghe wonende binnen dese stede, audt LXIJ (62) jaer 103.  Hij was dus 67 jaar oud 
wanneer hij omstreeks 1535 overleed. Zijn erfgenamen betaalden aan de abdij van Sint-
Pieters te Gent 7 pond en 15 schellingen wandelkoopgeld van landts dat vercochten de hoirs 
van Jan van Merhaghe (aan) Gillis van Merhaghe zijnen broedere, land dat in het 
voorouderlijke Wortegem gelegen was 104. 
 
Bij leven woonde Jan Van Meerhaghe op de Gaerenmaerckt  bij den kerchove taudenaerde.  
Zijn naaste buurman was een tijdlang Meester Chirurgijn Ysebrandt Van Buesecom alias 
Van Roscamp, die gehuwd was met Marie Vanden Abeele en die duidelijk een Hollandse 
inwijkeling was.  Van Roscamp verwierf het poorterschap van Oudenaarde op 26 augustus 
1513.  De inschrijving vertelt dat Meester Ysbrant Roscamp fs Ysbrant afkomstig was uit 
Culenbourch int Land van Gheldr” (Culemborg in Gelderland) 105. Zijn kleinzoon, Joos Van 
Busecom fs Pauwels, werd in 1567 opgehangen vanwege zijn protestantse overtuigingen 106. 
 
Op 12 december 1532 verkocht Jan, zoals gezegd, zijn woonhuis met al de sieghen (sièges, 
zetels?) in de eetkamer en de lochtinck van achter, aan schoonzoon Gillis Tsantele en dit 
voor de som van 100 ponden groot. Er wordt een aantal afspraken gemaakt waarvan we er 
een paar aanhalen. Zo wordt overeengekomen dat Jan en zijn gheselnede (gezellin, 
echtgenote) het huis mogen blijven bewonen, mits Jan de renten betaalde waarmee dit huis 
belast was, o.m. met een jaarlijkse (lijf)rente van 2 pond groot ten live van zijn dochter 
Gillijne Van Meerhaghe, kloosterzuster te Assenede.  Verder wordt o.m. nog bepaald dat, 
mocht Jan overlijden, zijn weduwe Marie Ryckoorts, overeenkomstig het huwelijkscontract, 
een kamer in het huis mocht blijven betrekken.  Op Sint-Jansmis 1533 mocht Gillis Tsantele 
het huis in gebruik nemen om gheel syn neeringhe met synder meynage (huishouden) te 
doene.  Tenslotte wordt er nog een merkwaardige bepaling vermeld i.v.m. het al dan niet 
harmonisch onder één dak samenleven van schoonvader en schoonzoon. Mocht het gedrag 
van schoonzoon Gillis onghemaniert ofte onghereghelt zijn, dan kan schoonvader Jan hem 
verplichten te verhuizen.  Gillis zal dan bovendien aan zijn schoonvader een jaarlijkse som 
van 18 pond parisis moeten betalen en dit zolang Jan leeft 107.  
 
Marie Ryckoort bleef na de dood van Jan Van Meerhaghe tot omstreeks 1540 inderdaad op 
de Garenmarkt bij haar schoonzoon inwonen.  In datzelfde jaar stonden Meester Joos 
Vanden Haute, pastoor van Sint-Walburga, Jan Van Coye en Pieryne Stalins als beheerders 
van het begijnhof aan Jans weduwe, Marie Ryckoort, een woning toe, gelegen in het 
begijnhof naast de poort ande capelle, waar ze haar intrek zal nemen. Ze beschikte 
eveneens over twee beddekins lochtinc en ze mocht in de gemeenschappelijke moestuin 

                                                             
101 SAO, SvGO, deel 14, f° 109. 
102 L. VAN LERBERGHE, Audenaerdsche Mengelingen, 1854, deel 6, p. 112. 
103 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 461, f° 296 v. 
104 RAG, Sint-Pieters, I, 143, A° 1535. 
105  P. VAN BUTSELE, GPO, p. 484, f° 281 v + p. 259, f° 275. 
106 R. CASTELAIN, De Mentaliteit van Boeren en Burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de - 18de eeuw), 
Oudenaarde, 1987, p. 140. 
107 SAO, A&C, deel 22, f° 119 v. 
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gaan om zich van alle thiere cruut of kruiden te voorzien.  Voor dit alles zal Marie 6 pond 
groot per jaar betalen. Een meid of een joncwyf om haer te dienen in dienst te nemen was 
haar eveneens toegestaan 108.   
 

X.3.   JOOS VAN MEERHAGHE 
 
Joos (Joes, Judocus) Van Meerhaghe werd omstreeks 1475-80 geboren uit het tweede 
huwelijk van Fransois Van Meerhaghe met Allyse Haenebecx (IX.1).  Joos erfde in 1493 van 
zijn vader drie bunder land gelegen te Nokere en te Ooike 109. 
 
Joos Van Meerhaghe huwde een eerste maal met  VEERELT  MASSOIS, dochter van Jacop 
Massois die in de Einestraat woonde.  Ze had nog een zuster, Clara Massois, die gehuwd 
was met Joes Happaerts en in 1513 overleed in het huis van haar vader in de Einestraat 110.  
Uit het huwelijk van Joos Van Meerhaghe en Veerelt Massois werd te Oudenaarde één zoon 
geboren : 
 
1. JOERKIN VAN MEERHAGHE 

 
Joerkin of Jooris Van Meerhaghe werd vóór 1506 geboren en overleed als kind 
omstreeks 1518. 

 
Veerelt (Veerle) Massois overleed omstreeks 1506 in de Nederstaat te Oudenaarde.  Tijdens 
hun korte huwelijk hadden Joos en Veerelt van Cornelis De Beeldesnijdere een huis gekocht 
in de Ne(d)erstraat.  Deze Cornelis De Smet, beeldsnijder van beroep, had in 1500 twee 
aanpalende huizen gekocht in de Neerstraat, waarvan hij er een verkocht had aan Joos Van 
Meerhaghe en zijn vrouw Veerelt 111. Joos Van Meerhaghe hertrouwde omstreeks 1510 met  
CATHERIJNE  DE VOS.  Uit dit huwelijk werden te Oudenaarde twee zonen en een dochter 
geboren: 
 
2.   JOOS VAN MEERHAGHE 

 
Heer Joos Van Meerhaghe werd priester.  Hij is het heel zeker die omstreeks 1543 
genoemd wordt in zijn functie van schoolmeester te Deinze : Item betaelt her Joos 
Merhaeghe van scoolgeldt van twee maenden mits de vercoren maendach na Kerstdach 
: v grooten, ende pierke de weese ghegheven up dertien avent : vi schellingen parisis. 
 
Joos Van Meerhaeghe was o.m. pastoor van Wannegem van 1559 tot 1569.  In een 
kerkrekening van 18 december 1563 lezen we hoe Philips Vande Wiele, die gehuwd was 
met Agnees Van Meerhaghe (XI.2.2), als voogd werd aangesteld over Joes Ghuus, zoon 
van Jan en Lisbette Vande Wiele.  Philips betaelt heer Joes van Merhaeghe, presbytere, 
cureet (curé, pastoor) van Wanneghem, vandat hij meer moet hebben vande uutvaert 
(uitvaart) van Jan Ghuus : 5 schelingen en 4 deniers 112. Op 4 wedemaand 1550 
beloofden Joos van meerhaeghe fs Frans ende her Joes van meerhaghen presbytre 
(priester) te quyctene (kwijten) costeloos ende schadeloos Jacob vander muelene fs 
Gheerts, Ysabeele van Meerhaghe wed(uwe) van Adriaen vander Stichelen ende her 
Symoen vander Stichelen, presbytre, haren sone, van alsulcke 18 carolus gulden tsiaers 
lijfrenten 113.  
 

                                                             
108 SAO, A&C, deel 29, f° 139, dd. 18.2.1540. 
109 SAO, SvGO, deel 10, f° 55 v. 
110 SAO, SvGO, deel 13, f° 47 v. 
111 SAO, SvGO, deel 12, f° 107 v. 
112 R. CASTELAIN, Kinderen en hun opvoeding in de Kasselrij Oudenaarde tijdens het Ancien Régime, 
Oudenaarde, 1979, p 180. [SAO, Rekeningen&Liquidaties, deel 27, dd 18.12.1563]. 
113 SAO, A&C, deel 40, f° 8 r. 
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Heer Joes Van Meerhaghe overleed in de Borcht te Pamele omstreeks 1570.  In zijn 
staat van goed is sprake van gronden te Nokere en Kruishoutem en van renten of 
leningen die bij hem waren aangegaan.  Broer Jan en zuster Clara Van Meerhaghe 
waren de erfgenamen 114.  
 

3.   JAN VAN MEERHAGHE 
 
Jan Van Meerhaghe werd omstreeks 1510 te Oudenaarde geboren.  Hij huwde met 
JOOSINCKIN DE VOS, dochter van Loys De Vos.  De bruid was heel zeker een 
verwante van zijn moeder Catherijne De Vos. Van dit echtpaar vonden we, in het 
Oudenaardse althans, geen nakomelingen terug.  Jan Van Meerhaghe week uit naar te 
Antwerpen, waar wellicht ook zijn kinderen geboren werden. Op 28 juli 1540, 26 mei 
1544 en 15 februari 1551 kreeg hij immers van het Oudenaardse stadsbestuur de 
toestemming om te Antwerpen te verblijven. Wanneer Jan Van Meerhaghe naar zijn 
geboortestad terugkwam, resideerde hij bij zijn vader Joos 115.  Jan Van Meerhaghe 
werkte in de metropool als facteur of makelaar in opdracht van tapijtsier Loy Thienpondt, 
die in 1527 officier was van de nering van Sint-Barbara. Loy Thienpondt was gehuwd met 
Adriaene Vaes, bezat vijf legwerkersgetouwen en onderhield intensieve  
handelsbetrekkingen met Antwerpen. Na zijn overlijden werden de legwerkpatronen 
overgenomen door zijn schoonzoon Jaspaert De Moor en zoon Hubrecht Thienpondt die 
gehuwd was met Marie Van Meerhaghe, een nicht van Jan (zie X.4.5) 116.  
 
Bij het overlijden van zijn moeder in 1556 vertoefde Jan Van Meerhaghe eveneens in 
Antwerpen. Jans schoonzuster, Joanna De Vos, die gehuwd was met Jacob Del Meere, 
overleed in 1544 te Antwerpen; de boedelbeschrijving vertelt ons dat laatstgenoemde 
wolhandelaar was (X.2.1) 117. Dat Jan Van Meerhaghe in 1550 sijn huus ende erve up de 
Meynaert te Oudenaarde voor de som van 94 pond groot verkocht aan Gillis Maroten - 
die gehuwd was met Jans nicht Marie Del Meere (X.2.1.f) - is eveneens een aanwijzing  
dat hij zijn geboortestad definitief verlaten had 118.  
 
Jan Van Meerhaghe vestigde zich te Antwerpen waar hij een huis betrok inden Gulden 
Voet opte Boeterroede  Hij bleef er erg actief in de tapijthandel. Jan Vermeerhagen was 
één van het dertigtal tapijtsiers dat in 1553 een ordonnantie ondertekende waarbij 
besloten werd dat de tapitserien ofte carpette niet meer thuis, maar in een collectieve 
zaal – het Pand -  geëxposeerd en verkocht mochten worden, waar elke tapijtsier zijn 
boetiek had. In juni 1555 kregen de geïnteresseerden hun bij lot bepaalde plaats 
toegewezen. Tussen deze tapijtsiers treffen we Oudenaardse namen aan : Joris Vanden 
Heede, Daniël Thienpondt, Jacob Vande Haesevelde en Jan Van Meerhaghen. In de 
woelige tijden die snel volgden, trokken deze rijke depots uiteraard de aandacht van de 
Spaanse plunderaars 119.  
Wellicht week Jan Van Meerhaghe - na de val van Antwerpen in 1585 ? - zoals zoveel 
Vlamingen met zijn naastbestaanden uit naar de vrije Noordelijke Provinciën. In 
Amsterdam treffen we in elk geval zijn kinderen aan. Naast een economische, kan er ook 
nog een ideologische reden zijn waarom Jan Van Meerhaeghe naar Antwerpen uitweek.  
Misschien had hij protestantse sympathieën en werd de Antwerpse grond op een 
bepaald moment te heet onder zijn gereformeerde voeten. Zijn kinderen :  
 

                                                             
114 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 13 P 99, f° 101 r/v. 
115 L. VARLEZ, schenking à auteur van deel familie-archief Varlez, fichesysteem; familie-archief Meirhaeghe, 
auteur. 
116 I. DE MEUTER & M. VAN WELDEN, Oudenaardse wandtapijten van de 16de tot de 18de eeuw, Lannoo, 1999, 
p. 34. 
117 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, deel 5, p 29; 11 P 71, f° 12 v.. 
118 SAO, A&C, deel 40, f° 40 v. 
119 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, full text,  
http://www.archive.org/stream/no2bulletindelac15acaduoft/no2bulletindelac15acaduoft_djvu.txt. 

http://www.archive.org/stream/no2bulletindelac15acaduoft/no2bulletindelac15acaduoft_djvu.txt
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a. Jan Van Meerhaghe 
 
Geboren omstreeks 1550. Tot onze niet geringe verbazing vonden we in Franeker, 
een stadje in Friesland -  Nederland,  een naamgenoot die naar alle waarschijnlijkheid 
de zoon van Jan Van Meerhaghe was. Op één van de vele grafstenen in de 
noorderbeuk van de Sint-Martinikerk te Franeker staat de volgende inscriptie 120: 
 

“A(nn)o 1589 den 24 Septembris sterf den Eersame(n) 
JAN JANSZO(ON) MEERHAEGHEN 

 
Jans naam wordt voorafgegaan door die van Douwe Rodmersma, die in 1490 
burgemeester van Franeker was, en wordt gevolgd door die van Aef Baerns 
(Baerendts), echtgenote van Dr. Jacob Meintes en weduwe van de befaamde 
professor Petrejus Tiara die te Franeker overleed op 9 februari 1586.  Petrejus Tiara 
was geneesheer te Delft (A° 1555) en te Franeker; hij was eveneens hoogleraar oude 
talen in Leuven en hoogleraar Grieks aan de universiteiten van Douai (A° 1560), 
Leiden (A° 1574) en Franeker (A° 1585). Jan Meerhaeghen, zoon van Jan, overleed 
dus te Franeker op 24 september 1589.  Dat hij in de kerk en tussen de notabelen 
begraven werd, wijst erop dat hij een prominente figuur moet geweest zijn. Jan Van 
Meerhaghen oefende te Franeker de functie uit van Franchoise schoolmeester of 
leraar Franse taal.  Op 18 november 1587 kreeg hij bij ordonnantie daarvoor de som 
van 100 gulden en 10 stuivers. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door meester 
Anthoon van Bretaigne 121. Franeker was overigens niet zomaar een stadje. In de 
16de eeuw was het een bolwerk van het calvinisme en Jan maakte er in 1585 de 
stichting mee van een calvinistische universiteit die, op die van Leiden na, de oudste 
was van Nederland.  Jan Van Meerhaghe was als inwoner van Franeker op 25 
november 1587 ook ooggetuige van het huwelijk van graaf Willem-Lodewijk met de 
dochter van Willem I de Zwijger, Anna van Oranje-Nassau, die enkele maanden later 
reeds te Franeker overleed op 23 juni 1588. Gezien in dit licht lijkt het duidelijk dat 
Jan Van Meerhaghe en/of zijn zoon Jan inderdaad hervormingsgezind waren om die 
reden emigreerden.   
 
Vandaag de dag bestaat er in Nederland – voor zover we weten - geen inheemse 
familie Van Meerhaeghe en dus zijn er ook geen hedendaagse Meerhaeghes die van 
deze Jan zouden afstammen.  Dit sluit echter niet uit dat Jan een Hollands 
nageslacht had dat in de loop van de 17de of 18de eeuw is uitgestorven.  Alleen 
onderzoek in de Nederlandse archieven kan daarover uitsluitsel geven. 
 

b. Catharina Van Meerhaghe 
 
Wellicht werd zij als dochter van Jan Van Meerhaghe omstreeks 1560 in Antwerpen 
geboren. Catherine Van Meerhaghe hing heel zeker het nieuwe geloof aan. In de 
notulen acta van het consistorie (kerkraad) van de Nederlandse gemeente van 
Hervormden te Londen, treffen we op 5 april 1582 haar huwelijksaankondiging aan : 
Jacus Bouzijn van Antwerpen versochte ten howelijcke Catharine van Meerhaghen 
van Antwerpen 122. Londen was immers een wijkplaats voor de door Spanje vervolgde 
protestanten uit de Nederlanden. In het Antwerps Martyrologium, dat de honderden 
namen bevat van slachtoffers van de Roomse, Spaanse repressie, staat hun huwelijk 
vermeld dat op 1 mei 1582 plaatsvond (Jacques De Busyn x Catharina Van 

                                                             
120 D. CANNEGIETER, Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint-Martinikerk te 
Franeker; A 9, register 1193, nr 245. 
121 Encyclopedie van Friesland (1958), Boeles (1879-1889) en Vriemoet (1758), uittreksel : Franeker professoren 
en schoolmeesters, internetbron. 
122  Acta van het Consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585, nr 2808.  
http://www.historici.nl/retroboeken/acta_london/#page=0&size=800&accessor=toc&source=1  

http://www.historici.nl/retroboeken/acta_london/#page=0&size=800&accessor=toc&source=1
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Metshagen) 123. Vier decennia later duikt Catharina op in de poortersboeken van Lille-
Rijsel, als echtgenote van Jacques De Bousy(n) (= Jacus Bouzijn) en als moeder van 
Abraham De Bousy die op 8 oktober 1621 zijn poorterschap kocht 124.  Van zoon 
Abraham, die huwde met Barbe Dehuict, wordt gezegd dat hij geboren werd in 
Londen. Ook zijn uitgesproken Oud-Testamentische voornaam Abraham wijst op de 
protestantse geloofsovertuiging van zijn ouders. 
 
In datzelfde Antwerps Martyrologium worden nog leden van de familie (De) Bousijn 
(Bousin, Bousyn) genoemd, die in Antwerpen ook al zwaar in de problemen waren 
geraakt vanwege hun protestantse overtuiging. Zo wordt omstreeks 1576 een 
onderzoeksdossier geopend naar het echtpaar Cornelis Bousyn en zijn vrouw 
Catharina Spruyt 125. Zij konden ontkomen en vluchten naar London. Daar vervulde 
hij in 1581, 1583 e.v. het ambt van ouderling of diaken in de Vluchtelingenkerk. 
Steensnijder (chirurgijn) Cornelis De Boesyn (of zijn zoon Cornelis Corneliszoon) van 
Antwerpen (her)trouwde er, na de aankondiging op 9 april 1584, op 26 mei 1584 met 
Martijntje Rogiers uit Brugge. Bij hem was de bekende gereformeerde predikant 
Hermannus (zie verder X.4.3.b) ooit ghelogeert geweest. Op 6 maart 1570 werd te 
Antwerpen Dierick Bousyn (Bozijn), eenen rycken suyckerbacker woonende inde 
Peerpoetstraet en gehuwd met Lisken Franchoisdochter, op het Galgenveld 
begraven, omdat hij geweigerd had de Heylige Sacramenten voer zijn doot te 
ontvangen. Hij werd, in zijn doodskist, aan de galg opgehangen… Dierick Bosijn zat 
eveneens in het gewapend verzet en hadde oock geweest op de Meer (De Meir) met 
synen geweer tegen den Coninck (van Spanje) 126. 
 

c. Susanna Van Meerhaghe 
 
Ook zij was wellicht een dochter van Joos Van Meerhaeghe die omstreeks 1560 te 
Antwerpen geboren was.  In de acta van het consistorie van de Nederlandse 
gemeente van Hervormden te Londen treffen we ook haar huwelijksaankondiging aan 
en wel op 12 september 1583 : Carle Soyhier van Ghent versoeckt ten huwelick 
Susanne Van Meerhaghen van Antwerpen; wiert hen geconsenteert (toegestaan) 
ende gaven malcandren hare behoorlicke beloften ende begheerden hare 
uutroepinge op sondach naestcomende. Het is niet duidelijk wat er van dit echtpaar 
geworden is. Weken ze naderhand uit naar Noord-Nederland ? 

 
d. Engelbert Van Meerhaghe 
 

Engelbert of Inghel Van Meerhaghe was op 9 januari 1593 te Amsterdam getuige bij 
de verloving van zijn neef Daniël Van Vlaenderen die huwde met Sijntje Van 
Meerhaghe (zie verder : X.4.3.a). Of/met wie Engelbert Van Meerhaghe huwde en of 
hij in Nederland nageslacht had, is vooralsnog niet bekend. 

 
e. Eijntje Van Meerhaeghe 

 
Zij huwde met N. Van Vlaenderen. Omstreeks 1564 werd te Antwerpen o.m. hun 
zoon geboren : Daniël Van Vlaenderen. Hij huwde te Amsterdam met Sijntje Van 
Meerhaghe (zie verder:  X.4.3.a). 

 
Waar (Amsterdam?) en wanneer Jan Van Meerhaghe en zijn echtgenote overleden, is 
vooralsnog niet bekend.        

                                                             
123 J. A. Plaisier & M. Akkermans,  Antwerpens Martyrologium, Overzicht van de meeste martelaren in Antwerpen 
die om hun geloof geëxecuteerd zijn, 1522-1585, p 74.  Internetbron. 
124 P. POVOAS, Bougeoisie de Lille 1600-1626 : www.cybergenealogie.fr. 
125 J. A. Plaisier & M. Akkermans,  Antwerpens Martyrologium, p 40,73. 
126 J. A. Plaisier & M. Akkermans,  Antwerpens Martyrologium, p 58. 

http://www.cybergenealoie.fr/
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4. CLARA VAN MEERHAGHE 
 
Zij huwde een eerste maal met  JAN VAN HOOLANDT (Van Hoelant, Van Oelant, Van 
Holland).  Hij was, samen met Jacop en Baerbele, een van de drie kinderen van Andries 
Van Hoelandt en Joorijne Vanden Bossche, dochter van Meester Antheunis.  In de staat 
van goed die bij het overlijden van vader Andries Van Hoelandt fs Gillis in 1541 werd 
opgesteld is o.m. sprake van een huis met erf bij de Steenput te Bevere, een huis in 
aanbouw in ’t gat van de Borcht boven het waterschap te Oudenaarde en een winkel van 
wollen lakens 127. Joorijne Vanden Bossche overleed omstreeks 1561 in de Kattestraat te 
Oudenaarde 128. Broer Jacop Van Hoelandt, die gehuwd was met Jonkvrouw Marie Van 
Haezevelde, woonde eveneens in de Kattestraat.  In de boedelschrijving die in 1574 
werd opgesteld na de dood van Marie Van Haezevelde is sprake van vier pakken 
lijnwaad of 144 lakens in de haven van Antwerpen 129.  Jan Van Hoolandt en Clara Van 
Meerhaghe hadden drie kinderen :  
 
a. Jacob Van Hoolandt. 
b. Jooskin Van Hoolandt, overleed in 1558 ten huize van Thomaes De Leu 130. 
c.    Callekin Van Hoolandt 
 
Tijdens hun huwelijk blijken Jan en Clara een huis in de Hoogstraat verworven te 
hebben.  Jan Van Hoolandt overleed omstreeks 1552 in de Hoogstraat te Oudenaarde.  
In de boedelstaat is sprake van een koopschat van wollen en lakens 131.    
 
Clara Van Meerhaghe hertrouwde met MAERTEN KEYLIER (De Kylier, Fillier, Tyliers, 
Teyllaerts, Tillier, Carlier), zoon van Coolaert.  Volgens de staat van goed die na de dood 
van Clara Van Meerhaghe werd opgemaakt, zouden ze vier kinderen gehad hebben, die 
echter niet met naam genoemd worden.  Uit andere bronnen kennen we wel hun 
dochter : 
 
d.  Agnees Teyllaerts (Keylier). Zij huwde met Pieter Vander Kercken, zoon van Jan 

en Laurence Inghels die in de Kattestraat woonden, waar ze een winkel hadden in 
linnen lakens 132.  Pieter Vander Kercken overleed in 1577 in het hospitaal van 
Oudenaarde. Het echtpaar woonde achter de kerk van Pamele 133.  

 
De kleinkinderen Jacop Van Hoolandt en Neeskin (Agnees) Keylier hadden, blijkens de 
boedelbeschrijving van hun grootvader Joos Van Meerhaghe uit 1570, een stuk bos te 
Nokere in gemeenschap  met Heer Joos van Merhaghe, presbytre, hun oom.  Er is 
verder sprake van een rente ten laste van Philips Van Heurne die Neeskin toekwam 134. 
In 1549 verschenen Maerten Keylier en zijn schoonvader Joos Van Meerhaghe (X.3) 
voor de schepenen van Oudenaarde om te melden dat zij  veraccordeert zijnde van 
alzulcke differente ende processe (geschil en rechtszaak) als zijlieden hadden omwille 
van een belofte die Joos aan zijn dochter had gedaan en niet zou nagekomen zijn 135.  
 
Clara Van Meerhaghe overleed te Oudenaarde in 1554 in haar woning up de nederstrate 
136. Op 8 mei 1555 verschenen Gheeraert Vanden Hove en Gheeraert Hannin voor de 
Oppervoogden van Oudenaarde als borgen voor Martin Keylier, in het sterfhuis van Clara 

                                                             
127 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, p. 306, Min.15.P. dd. 17.11.1541. 
128 SAO, SvGO, deel 25, f° 22 r/v. 
129 SAO, SvGO, deel 29, f° 94 v - 95 v. 
130 SAO, SvGO, deel 24, f° 58 v - 59 r. 
131 SAO, SvGO, deel 21, f° 188 v. 
132 SAO, SvGO, deel 22, f 102 r/v. 
133 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1571-1581, f° 134 v - 135 r, dd. 20.12.1577. 
134 SAO, SvGO, deel  27, f 143 r. 
135 SAO, A&C, deel 49, f° 246. 
136 SAO, SvGO, deel 22, f 83 v 
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Van Meerhaghe, weduwe van Jan Van Hoolandt. Aangezien de kinderen Van Hoolandt 
uit het eerste huwelijk van Clara het sterfhuus gherenunchiert (geweigerd) hebben, 
beloven de borgen, samen met Martin Keylier en met goedkeuring van grootvader en 
toeziende voogd Joos Van Meerhaghe, de wezen te voldoen wat betreft twee renten ten 
belope van 12 pond parisis per jaar.  Deze twee renten werden aangegaan door wijlen 
Jan Van Hoolandt : één t.o.v. Betkin Van Meerhaghe en de andere t.o.v. Jan Depoivre.  
Zodoende brachten Gheeraert Van Hove en Martin Keylier (Tylier) 288 pond parisis voor 
de Oppervoogden.  Deze som werd door Joos Van Meerhaghe en Adriaen Matthijs, 
voogden van de wezen Van Hoolandt, besteed aan het kopen van renten ten voordele 
van deze wezen 137. 

 
Een tekst uit 1558 wijst uit dat Joos Van Meerhaghe tijdens zijn eerste huwelijk een 
buitenechtelijke verhouding heeft gehad - de naam van de vrouw wordt niet vermeld - die 
resulteerde in de geboorte van een bastaardzoon die hij een eerder ongebruikelijke 
voornaam meegaf : 
 
5. HERCULES VAN MEERHAGHE 

 
De naamkeuze kan er op wijzen dat vader Joos Van Meerhaghe een ontwikkeld man 
was die weet had van de klassieke cultuur.  Hij was in ieder geval trendgevoelig toen hij 
voor zijn natuurlijke zoon een naam koos uit de Romeinse mythologie.  Vergeten we niet 
dat we ons in volle Renaissancetijd bevinden, een periode waarin de Grieks-Romeinse 
cultuur een hergeboorte beleefde. Hercules (Herakles) was eveneens een figuur die op 
de Oudenaardse wandtapijten regelmatig werd afgebeeld.  Overigens kregen bastaarden 
wel vaker ongewone, excentrieke namen. 
 
Op 4 april 1558 verscheen Joos Van Meerhaghe voor de schepenen van Oudenaarde 
om een schenking te laten registreren 138.  We citeren : Joos van Meerhaghe fs Frans 
gheeft by desen, in vorme van testamente, (aan) Hercules van Meerhaghe zijnen 
bastaerden zone, de somme van 16 ponden groot ende bovendien zijnen besten keirle 
(mantel, bovenkleed) bij zijn overlijden.  Verder werd gestipuleerd dat die 16 ponden 
zullen wederkeeren naar de wettelijke erfgenamen van Joos indien Hercules  deser 
werelt overleden zonder ghetraudt hoyr van zijn lichaeme d.w.z. indien Hercules 
kinderloos zou overlijden. 
 
Bastaardkinderen deelden (meestal) niet mee in de erfenis – ook Hercules wordt in de 
erfverdelingen nergens genoemd - doch ze werden door de vader vaak, bij testament, 
met een schenking bedacht.  Zestien pond en een overkleed, een niet gering bedrag, 
doch al bij al toch ook geen fortuin.  Hercules erfde echter nog iets wat minder tastbaar, 
maar minstens zo kostbaar was : de naam en de faam van zijn vader en diens familie.  
Bastaarden afkomstig uit een gegoed milieu kwamen dus niet aan de zelfkant van de 
maatschappij terecht.  Ze werden niet genegeerd, verstoten of tot een armoedig bestaan 
gedoemd, zoals dat een paar eeuwen later wel het geval was.  Integendeel, Hercules 
Van Meerhaghe evenaarde minstens zijn wettige halfbroers en -zuster, wat status en 
aanzien betreft.  Hij huwde immers een dochter uit een aristocratisch geslacht : ANNA 
DE BRUNE, dochter van Joos De Brune (Bruuns) en Joanna D’Hont, kleindochter van 
Jan De Brune en Josine Vande Vijvere. Zowel de De Brunes als de Vande Vijveres 
behoorden van oudsher tot de patriciërsgeslachten van Oudenaarde. De naam- en 
stamgenoten van Hercules’ vrouw Anna de Brune, vinden we in de 16de, 17de en 18de 
eeuw terug als Heren van Gentbrugge, fiscaal raadgevers van de Raad van Vlaanderen, 
burgemeesters van het Brugse Vrije, stadsmagistraten te Gent, hoogpointers van de 

                                                             
137 E. VANDEN HOVE, De Familie Vanden Hove, zes eeuwen in het Oudenaardse, p. 36. 
138 SAO, A&C, deel 47, f° 310. 
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kasselrij van Kortrijk en een tak van dit geslacht mocht vanaf de 17de eeuw de titel van 
Baron voeren 139. 
 
Van Hercules Van Meerhaghe en Anna De Brune werden in het Oudenaardse geen 
afstammelingen teruggevonden.  Het echtpaar vestigde zich immers te Gent waar 
minstens één kind geboren werd: 
  
a. Jan Van Meerhaghe  

 
Hij werd te Gent geboren omstreeks 1583. Hij huwde te Gent in de Sint-Martinuskerk 
in mei 1603 met Magdalena Smiels (De Mil?). Van dit echtpaar vonden we geen 
verder spoor terug. 
 

Hercules Van Meerhaeghe oefende te Gent omstreeks 1550 het mandaat of de functie 
van vinder uit, d.w.z. dat hij binnen een bepaalde parochie bevoegd was om geschillen 
en gerechtszaken van beperkt belang te regelen. Na de dood van Hercules Van 
Meerhaghe hertrouwde jonkvrouw Anna De Brune met Joos Van Hecke.  In de registers 
van de Ghedeele van Gent vinden we twee staten van goed terug, daterend van 1584 en 
1585 140.  In de laatste boedelstaat verklaart jonkvrouw Anna De Brune, weduwe van 
Joos Van Hecke en van Hercules Van Meerhaghe, de som van 50 pond groot onder haar 
te hebben, som die toebehoort aan Hans (Jan) Meerhaghe haar zoon bij haar eerste 
echtgenoot Hercules. 

  
Wat vader Joos Van Meerhaghe deed voor de kost weten we niet precies. Vermoedelijk was 
hij, net als zijn broers, actief in de tapijtindustrie. Wel weten we dat hij een gegoed burger 
was.  Een hele reeks schuldenaars aan wie hij geld had geleend, stond bij hem in het krijt.  
Hij bezat eigendommen te Wortegem, Nokere en te Kruishoutem. Te Oudenaarde zelf bezat 
hij verscheidene huizen.  Zo kocht hij op 11 september 1538  voor de som van 24 pond groot 
een huis staende in de Hooghstraete van Remyn Vander Respaillen 141. Op 20 maart 1520 
kocht Joos van de wezen van Jan Van Quickelberghe een huis up de hoochstraete 142 
neffens zuijtwaerts tzwarte lieukin (de Zwarte Leeuw) en dit voor de som van 79 pond groot. 
In 1538 kocht hij van Bauwin Collijn een huis in de Neerstraat 143.   
 
Joos Van Meerhaghe was, net als zijn broer Jan, lid van de schuttersgilde van Sint-Joris.  In 
een tekst uit 1512 lezen we : ghehoort bij scepenen vander stede van Audenaerde, tversouc 
an hemlieden by letteren van supplicacien ghedaen, vandenweghe van Pietre Vanden 
Boomgaerde, Pietre Waeybac, Martin Van Der Moten, Joos Van Merhaghe, Hannekin 
vanden Bossche ende meer andere ghesellen ende jonghers, beminende ende hantierende 
den rechten teillier gheseit den voetboghe 144.  In 1531 trad hij op als stadsambtenaar bij 
verkopingen 145. In 1539 was Joos Van Meerhaghe één der tiendemannen of hoofdman van 
een peloton van tien weerbare mannen dat de openbare orde moest verzekeren tijdens de 
ongeregeldheden van dat jaar, meer bepaald in de sector tusschen de Berchpoorte en de 
Baerchpoorte 146. 
 
Zijn echtgenote Catherijne De Vos overleed te Oudenaarde in de Neerstraat omstreeks  
1556.   Tijdens hun huwelijk blijken ze o.m. tien honderlands te Nokere en een huis in de 
Nederstraat verworven te hebben 147.  Een jaar later trouwde Joos Van Meerhaghe een 
                                                             
139 A. DE VLAMINCK, Filiations de Famille de la Flandre, dressés sur pièces authentiques,Gand,1875, p.74-78. 
140 RAG, Registers van Gedele, 1584-1585, f° 50 v, f° 63 v. 
141 SAO, A&C, deel 8, f° 64 v. 
142 SAO, A&C, deel 11, f° 195 v. 
143 SAO, A&C, deel 28, f° 20 v. 
144 L. VAN LERBERGHE, Audenaerdsche Mengelingen, 1854, deel 6, p. 132. 
145 SAO, A&C, deel 21, f° 10. 
146 Audenaerdsche Mengelingen, 1845, deel 1, p 136. 
147 SAO, SvGO, deel 21, f° 203 r/v. 
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derde maal, dit keer met Jonkvrouw  MARIE WALLOTS (Lots, Wallops, Vallots), dochter van 
Lieven en Clemecien Martins gheseit sBaeremaekers. Joos moet op dat moment reeds bijna 
80 jaar oud geweest zijn ! Marie Wallots was de weduwe van Jooris Cabelliau, telg uit een 
Oudenaards patriciërsgeslacht. Op 24 december 1557 passeerde hun kontrackt van 
huwelijcke ende vereyneghen bandt (verenigde band) voor de stadsmagistraat 148.  Daarin 
werd o.m. bepaald wat er moest geschieden wanneer het huwelijck tusschen hen beede 
bijder heliger kercken sorteert in effecte, dwz. wanneer er nog kinderen zouden geboren 
worden.  Dit wijst erop dat zijn echtgenote een stuk jonger was dan hijzelf.  Dit derde huwelijk 
sorteerde echter geen effect en bleef dus kinderloos. 
 
Joos Van Meerhaghe overleed op hoge leeftijd te Oudenaarde omstreeks 1564. In datzelfde 
jaar betaalden zijn erfgenamen 4 pond parisis doodschuld aan de Sint-Jorisgilde waar Joos 
lid van geweest was 149.  De erfenis – bos en bulk te Nokere en renten - werd verdeeld 
tussen zijn weduwe en de kinderen : Meester Joos Van Meerhaghe, Jan Van Meerhaghe en 
de wezen van Clara Van Meerhaghe 150.  Jan Van Meerhaghe verleende procuratie of 
volmacht aan Jan Del Meere, omdat hij op dat ogenblik in Antwerpen vertoefde.  Een jaar 
later werd nog een boedelstaat opgemaakt om de renten te verdelen tussen de voornoemde 
erfgenamen 151.  In 1570 volgde tenslotte een laatste verdeling ten voordele van Jacob Van 
Hoolandt en Neeskin Tyliers (Agnes Keylier), de weeskinderen van Clara Van Meerhaghe 
152. 
 

X.4.  GILLIS VAN MEERHAGHE 
 
Gillis Van Meerhaghe werd omstreeks 1483 geboren uit het tweede huwelijk van Fransois 
Van Meerhaghe met Allyse Haenebecx (IX.1).  We kennen bij benadering zijn geboortejaar 
op basis van informatie uit het Groot Poortersboek. Hij fungeert er nl. als getuige bij een 
poorterlijke inschrijving uit 1533 en van hem wordt gezegd dat hij aut L jaer of 50 jaar oud is 
153. Gillis Van Meerhaghe huwde omstreeks 1505 met Jonkvrouw JHANEN DE CRITS, 
dochter van Gillis. Haar zuster, Jonkvrouw Josine De Crits, huwde achtereenvolgens met 
Joos De Zaghere en met Willem Cabilliau fs Willems.  Een dochter van Joos De Zaghere en 
Josine De Crits, Juliaene De Zaghere, huwde met Stevin Van Quickelberghe fs Vincent.  De 
clans De Zaghere, Van Quickelberghe en Cabiliau behoorden tot de patriciërsfamilies van 
Oudenaarde en waren door vele huwelijksbanden met elkaar verbonden 154. Uit dit eerste 
huwelijk van Gillis werd een zoon geboren : 
 
1. JOES VAN MEERHAGHE 

 
Joes is omstreeks 1510 als kind overleden. 

 
Moeder Jhanen (Joanna) De Crits overleed reeds na een paar jaar huwelijksleven te 
Oudenaarde omstreeks  1508.  In de staat van goed is sprake van gronden te Kwaremont, 
Berchem en Melden.  Er wordt ook melding gemaakt van tapijtgaren, wat erop wijst dat Gillis, 
wellicht deeltijds, in de befaamde Oudenaardse wandtapijtindustrie actief was 155. 
 

                                                             
148 SAO, A&C, deel 47, f° 190 v – 191. 
149 Audenaerdsche Mengelingen, 1854, deel 6, p 196. 
150 SAO, SvGO, deel 26, f° 18 v - 19 v. 
151 SAO, SvGO, deel 26, f° 101 r/v. 
152 SAO, SvGO, deel 27, f° 143 r. 
153 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 179, f° 114 v.. 
154 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, deel 4, p. 22; 9 P 64, f° 97 v - 98 r 
155 SAO, SvGO, deel 12, f° 198 v. 



 27 

 
 

Staat van Goed Jhanen De Crits x Gillis Van Meerhaeghe 1508 
 

Gillis Van Meerhaghe hertrouwde met Jonkvrouw KATHELIJNE WITTEBROOT. Zij was de 
dochter van Passchier Wittebroot, deken van de wevers en volders, en Marie Van Coye die 
in 1536 overleed in het huis van haar schoonzoon Gillis Van Meerhaghe.  Het echtpaar 
Wittebroot-Van Coye betrok een huis op de Markt van Oudenaarde.  Kathelijnes vader, 
Paesschier Wittebroet, was vermoedelijk de zoon van Arent Wittebroet en Mergriete De Man 
die in de Baarstraat te Pamele woonden. Haar moeder, Marie Van Coye, was de dochter van 
Pauwel Van Coye en Joerijne Vander Straeten uit Pamele en de kleindochter uit het eerste 
huwelijk van Gillis Van Coye met Beatrice Van Houdert (zie ook X.2.1). 
 
Hiervoor zagen we dat de echtgenoot van Gillis’ zuster Cathelijne Van Meerhaghe, Claijs 
Jans, al eens eerder getrouwd was met een dochter uit deze clan, m.n. met Mergriete Van 
Coye.  Zij was de dochter van Baudin Van Coye die ook al met een dochter Wittebroot 
gehuwd was, die eveneens Kateline Wittebroot heette.  Baudin was een zoon uit het tweede 
huwelijk van voornoemde Gillis Van Coye met Mergriete Van Brakele en dus een halfbroer 
van Pauwel Van Coye. Vermelden we hier terloops dat de grootmoeder van Margareta Van 
Parma, de bastaarddochter van Keizer Karel bij Jehanne Vander Gheenst uit Oudenaarde, 
eveneens een Van Coye was, m.n. Jehanne Van Coye (zie supra : Cathelyne Van 
Meerhaghe - IX.1.10 – schema) 156. Uit dit tweede huwelijk van Gillis Van Meerhaghe en 
Kathelijne Wittebroot werden vijf kinderen geboren : 
 
2.   GILLIS VAN MEERHAGHE 
 

Gillis Van Meerhaghe werd priester. We ontmoeten Her Gillis in 1554 en 1555 als 
kapelaan van de schuttersgilde Sint-Joris te Oudenaarde, waar we in de rekeningen 
lezen : betaelt Her Gillis Van Meerhaghe voor zijnen dienst vander sondachmesse 
(zondagsmis) als capelaen der voorseyde ghulde : 13 pond en 10 schellingen 157. 
 
Op Sacramentsdag van het Beeldenstormjaar 1566 betaalde Heer Gillis Van Meerhaghe  
48 schellingen voor twee kannen presentwijn aan een hele reeks notabelen en edelen 
die meestapten in de optocht.  Het ging hier om een traditie waarbij de gezworenen van 
Pamele jaarlijks op Sacramentsdag presentwijn aangeboden kregen vanwege hun 
collega’s-schepenen van Oudenaarde.  In augustus van dat jaar verwoestten de Geuzen 
kerken, kapellen en kloosters en verbrijzelden de heiligenbeelden op de hoeken van de 
straten en in de gevelnissen en werd de processie afgeschaft. Pas na de Pacificatie van 
Gent (1576) ging ze weer uit 158. 
 

3.   JAN VAN MEERHAGHE 
 

Over Jan Van Meerhaghe – geboren te Oudenaarde omstreeks 1510-1520 - vonden we 
in de Oudenaardse bronnen weinig informatie terug, wat erop wijst dat ook hij de stad en 
het land verlaten had. In 1540 wordt hij nog genoemd als officier van de Broederschap 

                                                             
156 M. VERMEIREN-VANWELDEN, De Familie Van Coye, HGOKO, dl 39, 2002, p. 83-109. 
157 L. VAN LERBERGHE, Audenaerdsche Mengelingen, 1854, p. 166-173. 
158 Annales du Cercle Archéologique et Historique d’ Audenaerde, 1909, 2° vol.,4° livr., p. 241. 
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van Sint-Jacob van Compostela.  In die functie had hij in 1540, samen met de 
medeleden, een geschil met de armenmeesters te Oudenaarde 159. In 1551 komt hij ter 
sprake in de staat van goed die na de dood van zijn zuster Lysbette werd opgemaakt.  
Op 7 oktober van datzelfde jaar kreeg hij van het stadsbestuur van Oudenaarde de 
toestemming om zich, net als zijn neef en naamgenoot Jan Van Meerhaghe fs Joes 
(X.3.2), in Antwerpen te vestigen 160.  Deze autorisatie werd vernieuwd op 3 oktober 1556 
en na deze datum vonden we van hem, noch van eventuele nakomelingen, enig spoor 
terug, althans niet in het Oudenaardse… Hij week, zoals verschillende Oudenaardse 
tapijthandelaars, naar Antwerpen uit omwille van zakelijke redenen. Daar moeten ook zijn 
kinderen geboren zijn. Na de Val van Antwerpen in 1585, emigreerde hij, wellicht ook 
omwille van  politiek-religieuze redenen, naar het veiliger Noorden. We vinden hem 
immers terug in Amsterdam.  Hij blijkt gehuwd te zijn met PASCHIJNTJE JANS. Jans 
tante, Cathelyne Van Meerhaeghe (IX.1.10), was gehuwd met Claijs Jans. De 
aanwezigheid van de familie Jans in Oudenaarde is heel beperkt; was zij van Antwerpen 
afkomstig? De religieuze verscheurdheid die deze tijd kenmerkt, wordt weerspiegeld in 
de religieuze overtuiging die hun kinderen aanhingen : zoon Jan was als jezuïet 
uitgesproken Rooms-Katholiek; zijn zusters, die naar Amsterdam emigreerden, werden 
strijdend protestants161 :   
 
a. Jan Van Meerhaeghe 

 
Jan Van Meerhaghe fs Jan werd te Antwerpen geboren op 11 oktober 1583. Op 3 
oktober 1606 wordt hij als jezuïet genoemd in Doornik. Op 17 en 18 december 1610 
staat hij als jezuïet en subdiaken of onderpastoor vermeld in de wijdingsregisters van 
het bisdom Antwerpen: Magister Jan Van Meerhaghen, Societas Jesu 162.  Hij was in 
1607 toegetreden tot de Sociëteit (Compagnie) van Jezus of de Orde van de 
Jezuïeten, die in 1534 door H. Ignatius van Loyola werd opgericht en die een 
belangrijke rol speelde in de Contrareformatie of de strijd tegen de Reformatie of 
Hervorming die door Maarten Luther werd ingeluid.  Pater Jan Van Meerhaghe 
overleed te Mechelen op 8 april 1615. Hij werd amper 32 jaar oud. In de Menologie 
van de Compagnie van Jezus – dit is de lijst van heiligen of overleden ordebroeders 
met een korte biografie in de volgorde van een kalender – vonden we onderstaand in 
memoriam. We citeren dit integraal omdat het ons een zeer zeldzame blik gunt op 
aspecten van de persoonlijkheid van één van onze voorzaten : Op 8 april 1615 
overleed te Mechelen Pater Jean Van Meerhaghen, een geestelijke van een grote 
zuiverheid en een onwrikbare trouw aan de regel.  Toen hij als bedienaar werd 
benoemd te Mechelen, was het zijn eerste zorg zich aan de voeten te werpen van 
Pater Rector, die ook novicenmeester was, om deze te smeken hem in alles als een 
novice te behandelen.  Hij was een man van ijver en vuur.  Aangestoken door een 
borstziekte (longtuberculose, tering?) die hem langzaam verteerde, gaf Pater Van 
Meerhaghen bewonderenswaardige voorbeelden van geduld en heilige voorbereiding 
op de dood.  Om deze grote stap met alle mogelijke perfectie te kunnen zetten, had 
hij een boekje gemaakt met de mooiste daden van deugdzaamheid die door broeders 
van de Compagnie in hun laatste uur beoefend werden. Wanneer hij begreep dat zijn 
dood,  door het afnemen van zijn krachten, niet veraf meer was, las hij het verhaal 
van deze gelukzalige stervenden, of liet hij het zich voorlezen. Zijn einde stemde 
overeen met dat van zijn voorbeelden; hij ontsliep vol vreugde en vertrouwen in de 
Heer, op 32-jarige leeftijd; hij was 8 jaar bij de Compagnie geweest 163. 

                                                             
159 SAO, A&C, deel 30, f° 182, dd. 28.3.1540. 
160 L. VARLEZ, schenking à auteur van deel familie-archief, fichesysteem; familie-archief Meirhaeghe, auteur. 
161 Met enig voorbehoud vanwege niet persoonlijk de bronnen kunnen raadplegen in Amsterdamse archief. 
162J. VAN NIEUWENHUIZEN, Wijdingsregisters Bisdom Antwerpen 1570-1611, p. 228, f° 41 v, M 162 ad 
minores; M 165 ad subdiacorum.  
163 Ménologie de la Compagnie de Jézus : Assistance de Germanie, Paris, 1899, Typographie M.R. Leroy, eigen 
vertaling uit het Frans, Internetbron. 
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b. Sijntje Van Meerhaeghe 
 
Op 9 januari 1593 verloofde Sijntje (Joozijne) Van Meerhaghe deze zich te 
Amsterdam met haar neef Daniël Van Vlaenderen, zoon van N. Van Vlaenderen en 
Eijntje Van Meerhaghe (X.3.3.C)164.  Huwelijksgetuigen waren Jan Van Meerhaghe 
en Paschijne Jans, ouders van de bruid, en Engelbert Van Meerhaghe en Eijntje Van 
Meerhaghe, resp. oom en moeder van de bruidegom. Daeneijel van Flanderen en 
Sijntgen van Meerhaegen  huwden uiteindelijk op 24 januari 1593 165.  
 
Daniël Van Vlaanderen was op 15 oktober 1592 vanuit Antwerpen naar Amsterdam 
gekomen en had er zich gevestigd op de Achterburchwal. Later woonde hij op de 
uijsterste stechge bij Erckes in de Olypijp, waar hij het beroep van koperslager en 
wielmaker uitoefende. In 1602 behoorde Daniël bij de allereerste lichting 
geldschieters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie – de start van het 
Hollandse kolonialisme in het Verre Oosten - en kocht hij voor 300 gulden aandelen.  
In 1606 woonde hij op de Nieuwe Rockin in Amsterdam en in dat jaar kocht hij voor 1 
gulden en 18 stuivers loten in de Haarlemmer loterij eveneens i.v.m. van V.O.C. 
Daniël Van Vlaenderen overleed te Amsterdam in 1612.  Opten 28 julij 1612 zijn ter 
ordonnantie van de heeren weesmeesters vercoft de goederen achtergelaten door 
Daniël Van Vlaenderen. Zijn staat van goed bevat o.m. een 32-tal schilderwerken en 
beelden, waarvan bijna de helft door de weduwe werd ingekocht 166. De reeks 
schilderijen omvat o.m. werken met titels als : gelach (genrestuk), de luycheyt 
(allegorie), landschap, blompot (stilleven), scheepgens (marine met schepen), gebort 
Christy (bijbels tafereel), bloempot (stilleven). Er waren ook nog reeks ongetitelde 
werken, albasten hoofdjes (harthoofd), een geschilderd wyncopersbort etc. Deze 
luxegoederen wijzen erop dat Daniël Van Vlaanderen een welvarend man was. Het 
echtpaar had zeker kinderen die vooralsnog niet bekend zijn. 
 
Weduwe Trijn (Catharina) Van Meerhaghe hertrouwde op 26 april 1614 met 
Johannes Hermanni uit Schutdorp.  Johannes Hermanni – ook Johannes Dibbets 
genoemd – werd omstreeks 1575 geboren en overleed na 1637.  Sedert 1598 was hij 
predikant in Oost-Vlieland, vanaf 1607 te Hensbroek en te Obdam en omstreeks 
1614 te Harinkhuizen, dorpje in Noord-Holland 167.  Op 2 september 1619 werd hij 
echter door de Noordhollandse Synode uit zijn ambt ontzet wegens zijn 
remonstrantse symathieën. Op 1 maart 1637 hield hij in dit verband een openbaar 
twistgesprek met Nathan Vogelsangh, predikant te Barsinghorn.  De remonstrantse 
broederschap ontstond begin 17de eeuw en vormde een afsplitsing van de Nederduits 
Gereformeerde Kerk. Zij lieten zich inspireren door de grote humanist Erasmus en 
predikten een innerlijk en verdraagzaam chistendom met de nadruk op de boodschap 
van liefde, vrijheid en tollerantie. 

 
c. Maria Van Meerhaghe 

 
Maeicke Meerhaegen huwde te Amsterdam op 12 januari 1599 met Eerijck Smijdt 
(Eric Smid, De Smedt) 168.  
 

                                                             
164 In de transcripties van de oorspronkelijke bronnen is er nu eens sprake van Sijntje en dan weer van Trijntje 
Van Meerhaghe, als echtgenote van Daniël Van Vlaenderen. 
165 The Frick Collection – The Montias Database of 17th century Dutch Art Inventories, Internetbron : zoekwoord : 
Daniel Van Vlaenderen. 
166 Gemeentearchief Amsterdam, Weeskamer, WK 5073/944,  
167 The Frick Collection – The Montias Database of 17th century Dutch Art Inventories, Internetbron, iibidem. 
168 Stadsarchief Amsterdam, Begraafregisters vóór1811, NL- SAA- 9196602; www.familiysearch.org : zoekwoord 
: meerhaeghen;  

http://www.familiysearch.org/
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Wat Jan Van Meerhaghe in Amsterdam deed voor de kost konden we vooralsnog niet 
achterhalen. Dreef hij er een tapijthandel? Hij overleed te Amsterdam en werd op 15 april 
1597 begraven in de Nieuwe Kerk / Engelse Kerk 169.  Paskintgen Jans werd er begraven 
op 27 oktober 1626. De Engels Hervormde kerk te Amsterdam, oorspronkelijk bedoeld 
voor Engelssprekende protestanten, was geassocieerd met de Kerk van Schotland en de 
Nederlands Hervormde Kerk. Aan alles wat voorafgaat is duidelijk dat deze Van 
Meerhaghes het nieuw geloof beleden. 
 

4.   ANNA VAN MEERHAGHE 
 
Anna Van Meerhaghe werd omstreeks 1525 te Oudenaarde geboren.  Zij huwde er 
omstreeks 1550 met ANTHEUNIS de LATTRE alias VANDE KERCKHOVE een telg uit 
een tot in het buitenland gerenommeerde tapijtweversfamilie. Op 7 oktober en 6 
november 1550 werd hun huwelijkscontract opgesteld, waarin bepaald werd dat de 
bruidegom een leen van 5 honderdlands in Markely bij de Bassée, één dagwand in de 
Bevermeersch, 2/3 van een vierendeel bos in Melden en drie renten inbrengt 170.  Anna 
Van Meerhaghes inbreng omvat 38 pond groot en klederen. Dit contract bevat de 
wegwijzer naar de plaats van herkomst van de bruidegom-immigrant – Markely -  die zich 
in een mum van tijd een plaats veroverde binnen de leidende kringen van Pamele- 
Oudenaarde. Antheunis (Anthone, Anthonis) de Latt(e)re alias Vande Kerckhove werd 
dus omstreeks 1527 te Marquillies (Markely), een dorp in het kanton La Bassée, 18 km 
ten oosten van Lille-Rijsel, geboren als zoon van Paesschier Vande Kerckhove sr. Zijn 
vader, Paesschier de Latre fs Anthonis, ghebooren van Marcguilies binnen der casselrije 
van Rijsele, werd op 15 maart 1538 als poorter van verzitte in het poortersboek van 
Oudenaarde ingeschreven 171.  Toen de De Lattres zich te Oudenaarde vestigden, 
vervlaamsten ze hun Franse familienaam de l’ atre (atrium, atre = kerkhof) in Vande 
Kerckhove. De aliasnaam de Lattre bleef in gebruik gedurende de 16de eeuw en  
verdween definitief vanaf de 17de eeuw.  
 

Paesschier sr. had naast Antheunis, nog vier zonen, met name Zacharias, Franchoys en 
Pieter Vande Kerckhove, die allen omstreeks 1510-1520 nog in Marquillies geboren 
werden, en een veel jongere zoon Paesschier Vande Kerckhove jr. die omstreeks 1545 
te Oudenaarde geboren werd uit het huwelijk van Paesschier sr. met  Willemyne Busins, 
dochter van Philips Busins, gezworene van Pamele, en Jonkvrouw Marie Weyns.  Zoon 
Pieter Vande Kerckhove fs Paesschier jr. huwde met Cathelyne Tsantele fa Jan (zie 
X.2.2) en beiden overleden omstreeks 1583 in ’t Rammekin te Oudenaarde.  Oom 
Antheunis Vande Kerckhove werd als voogd aangesteld over Willem Vande Kerckhove, 
hun enig kind.  In de erfenis is sprake van de brouwerij De Ram gelegen in de 
Broodstraat.  Pieter Vande Kerckhove had op 12 januari 1580 het huis den cleenen ram 
De Kleine Ram) gekocht van Raes, Jooris en Loys, de kinderen van Raes Vande 
Woestijne (zie: X.1.2.a) 172. 
 
Te Oudenaarde woonden nog enkele de Lattres uit den vreemde van wie we niet weten 
of ze verwant waren met voornoemden. Begin 16de eeuw noteren we ene Michiel de 
Latre alias Vande Kerckhove die gehuwd was met Jonkvrouw Willemijne Pieters die in 
1509 in de Einestraat overleed 173.  Dit echtpaar had twee zonen: Paesschier en Jhannin. 
Op 3 oktober 1527 verkocht Paesschier de Latre fs Michiel, wonende in Dottenijs, een 

                                                             
169 Nieuwe Kerk : gelegen naast het Paleis op de Dam. 
170 SAO, A&C, deel 40, f° 95 v. 
171 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 514, f° 323. 
172 R. CASTELAIN, De blitscarrière van Passchier en Anthonis Van De Kerchove, Oudenaardse tapijthandelaars, 
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Geslacht Vandermeersch te Oudenaarde, 1973, p. 114-116. 
173 SAO, SvGO, deel 12, f° 229. 
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huis gelegen in de Borch aan Jacob van Rokeghem 174. De tweede zoon, Jan, staat in 
het poortersboek van Oudenaarde genoteerd als Jannijn de Latere fs Mechiels, gheboren 
van Touflers-bij-Lannoit (ingeschreven op 24.11.1505 en voldaan op 27.11.1506 175. 
Toufflers is inderdaad een dorpje nabij Lannoy, 15 km noordoostwaarts van Lille-Rijsel.  
En in 1520 overleed in de stad Lannoit Jacquemijne de Latere, echtgenote van Ogier 
Ghuus 176. Verder was er nog ene Nicolas De Latre fs Jans, gheboren van Pommereuil, 
een plaats tussen Rijsel en Avesnes, die poorter van verzitte van Oudenaarde werd in 
1548 177. Hij was gehuwd met Belije De Vare, met wie hij vijf kinderen had : Jaenke, 
Fleure, Hanneke, Hercules en Paesschier de Latere.  Nicolas of Colaert de Latere 
overleed omstreeks 1553 bachten de molens te Pamele 178.  
 
Het echtpaar Vande Kerckhove-Van Meerhaghe vestigde zich te Pamele in hun huis 
staende op den houck van de Beerchstraete of in het hoekhuis van de Bergstraat.  Ze 
kregen elf kinderen, die werden uitgehuwelijkt binnen het kapitaalkrachtige, burgerlijke 
milieu van de stad:   
 

a. Gillis Vande Kerckhove - De Lattre huwde met Jonkvrouw Anthonette de  Lannoy, 
dochter van Jan en Marie Dierins en achterkleindochter van Jehan de Lannoy en 
Mergriete de Bisschop, de schoonouders van Jacob Van Meerhaghe (X.1). Wellicht 
was hij al eens eerder gehuwd geweest met Catharina Hazaert fa Hubrecht, weduwe 
van Jan Vander Kindert fs Joos.  Gillis Vande Kerckhove was tussen 1580 en 1606 
schepen, oppervoogd en armenmeester van Pamele 179. Hij overleed omstreeks 1608.  
Zijn weduwe Anthonette de Lannoy overleed omstreeks 1618 in haar huis dat in 
Tusschenbrugghen gelegen was. Hun kinderen : (a) Heer Gillis Vande Kerckhove die 
huwde met Jonkvrouw Anna Van Coppenolle; (b) Jonkvrouw Elisabeth Vande 
Kerckhove die huwde met Heer Arent Stalins en (c) Jonkrvouw Anna Vande 
Kerckhove die huwde met Heer Paul de Windele.  

 
b. Cathelijne Vande Kerckhove - De Lattre huwde met tapijtwever Joos Cabelliau, een 

telg uit het bekende Oudenaardse patriciërsgeslacht Cabelliau. Hij was de zoon van 
Arent Cabbelliau fs Willem en Jonkvrouw Catharina Maroten die op de Spei te Pamele 
woonden en in wiens staat van goed sprake is van koopmanschap van wol en linnen 
180.  Hun kinderen : (a) Joeskin Cabilliau, die als kind overleed, en (b) Antheunis 
Cabilliau, die na het overlijden van zijn ouders door grootvader Antheunis Vande 
Kerckhove werd opgevoed.  Joos Cabilliau en Cathelijne Vande Kerckhove overleden 
te Pamele respectievelijk in 1581 en 1583 181. 

 
c. Jacques Vande Kerckhove - De Lattre huwde Margriete De Praetere.   
d. Helena Vande Kerckhove - De Lattre huwde met Jan Gelynck (Elynck), poortbaljuw 

van Oudenaarde.   
e. Jan Vande Kerckhove - De Lattre huwde met Jonkvrouw Joosijne De Bie, dochter 

van brouwer, oppervoogd en schepen van Oudenaarde Thomaes de Bie en 
Jonkvrouw Genoveva Van Budsele (zie hierna : f. Anna). Hun kinderen : Thomaes, 
Jan, Anna, Joozijne en Marie Vande Kerckhove alias de Lattere.  Jonkvrouw Joosijne 
De Bie overleed in januari 1593 in de Bergstraat te Pamele. Jan Vande Kerckhove 
hertrouwde met Anna Vanden Bossche 182. 

 
                                                             
174 SAO, A&C, deel 17, f° 85 v, dd. 3.10.1527. 
175 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 477, f° 274. 
176 SAO, SvGO, deel 13, f° 103 r. 
177 P. VAN BUTSELE, GPO, p.  522, f° 335. 
178 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1543-1555, p. 52, 11 P 71, f° 88 v. 
179 SAO, A&C, deel 68, f° 60 v. 
180 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1581-1593, f° 240 v, dd. 22.8.1581. 
181 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1581-1593, f° 237 r, dd. 8.8.1581; f° 16 r, dd. 28.2.1583. 
182 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1581-1593, f° 125 v - 126 r, dd. januari 1593. 
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f. Anna Vande Kerckhove - De Lattre huwde met brouwer Thomaes De Bie, zoon van 
voornoemde Thomaes en Genoveva Van Budsele.  Genoveva was de dochter uit het 
tweede huwelijk van Jan Van Budsele fs Jan (weduwnaar van Barbele De Mets), met 
Jonkvrouw Barbara Dierins fa Gillis (weduwe van Pieter Steurbaut) die in de 
Einestraat woonden.  Genoveva’s broer Lucas Van Budsele huwde met Anna 
Schocfevere die na diens overlijden hertrouwde met Raes Vande Woestijne, zoon van 
Lowijs en Marie Van Meerhaghe (zie X.1.2.a).  Haar zuster Marie Van Budsele huwde 
met Joos Tsantele, zoon van Gillis en Cathelijne Van Meerhaghe (zie X.2.2.b) 183.  
Ook hier weer treffen we hetzelfde kluwen aan van onderlinge familierelaties en 
verwantschappen. 

 
g. Anthone Vande Kerckhove - De Lattre huwde Suzanna Vanden Broucke.   

 
h. Michiel Vande Kerckhove - De Lattre huwde Jacoba Vander Varent gezegd 

Van(de) Kerckhove.  De respectieve patroniemen Vande Kerckhove van bruidegom 
en bruid verwijzen niet naar onderlinge bloedverwantschap.  Het betreft twee niet-
verwante families Vande Kerckhove.  

 
i. Clara Vande Kerckhove - De Lattre huwde Jacop Vande Woestijne. 
j. Marie vande Kerckhove - De Lattre. 
k. Abraham Vande Kerckhove - De Lattre. 
 
Antheunis Vande Kerckhove was, net als zijn jongere broer Paesschier, tapijthandelaar 
184.  Zijn activiteiten waren gericht op centra als Antwerpen, Rijsel, Parijs en Toulouse. In 
1558 kocht hij van Jan Wittebroot het huis dat op de hoek van de Bergstraat te Pamele 
gelegen was. In 1577 kocht hij nog twee aanpalende huizen in de Bergstraat en 
omstreeks 1584 bouwde hij een vierde woning rechtover het eerste huis, op het Spei.  In 
het hoekhuis waren zijn winkel, weverij en ververij ondergebracht en enkele van de 
overige huizen verhuurde hij geheel of gedeeltelijk, o.m. aan enkele werkgezellen 185.  In 
de Registers van de 10de Penning (1574) affirmeert Antheunis Vande Kerckhove  te 
hebbene in zijn masse van coopmanscepe 1800 gulden, waarover hij voor 21 pond, 12 
schellingen belasting moest betalen.  Zijn schoonzoon Thomas De Bie betaalde 25 
pond, 4 schellingen over het bedrag van 2100 gulden 186. 
 
Antheunis’ handel floreerde en hij verzamelde in de loop van zijn carrière als 
tapijthandelaar een enorm vermogen dat hij o.m. investeerde in vastgoed.  Wanneer zijn 
echtgenote Anna Van Meerhaghe in 1584 overleed, blijkt uit de boedelbeschrijving – die 
niet minder dan 11 folio’s beslaat - dat hij in het Oudenaardse en in het Land van Aalst, 
om en bij de 260 hectaren onroerend goed bezat! Hij had eigendommen te Wortegem, 
Anzegem, Willebeke, Elsegem, Nokere, Maarke, Kerselare, Lijfremis, Etikhove, 
Volkegem, Wambeke, Edelare, Sint-Kornelis-Horebeke, Zegelsem, Mater, Petegem, 
Moregem, Melden, Zulzeke, Kwaremont etc…  Daartoe behoorde o.m. het pachtgoed 
“Te Walle” te Volkegem-Ename (44 bunder of 61 hectaren), het goed Ten Rijne te 
Wortegem; het goed Te Nieuwenhove te Wortegem-Anzegem, het goed Te Peynsement 
in Berchem, een hofstede en leengrond te Nukerke enz...  Het actief van het sterfhuis 
bedroeg niet minder dan 16.827 pond 187. 
 
 

                                                             
183 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1581-1593, f° 125 v - 126 r, dd. januari 1593. 
184 M. VAN WELDEN, Tapijtweversambacht te Oudenaarde (1441-1772), p. 87. 
185 R. CASTELAIN, De blitscarrière van Passchier en Anthonis Van De Kerchove, Oudenaardse tapijthandelaars, 
HGOKO, dl 41, 2004, p. 224-227. 
186 SAG, Cohieren 20° Penning, Oudenaarde, 55/228. 
187 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 1581-1593, dd. 19.9.1584, p. 658, f° 52 v - 58 r. 
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Het ligt voor de hand dat een vermogend man als Antheunis Vande Kerckhove ook een 
prominente rol speelde in het plaatselijk openbaar leven. Zo was hij één der leidende 
figuren uit het befaamde Oudenaardse tapijtweversambacht en hij fungeerde ook als 
Oppervoogd  van de Wezerij van Pamele.  Een citaat i.v.m. de hernieuwingen van de 
gezworenen of het schepencollege van Pamele anno 1567: Antheunis van den 
Kerchove fs Paschiers, oudt XL jaeren of daer ontrent, woonende in de Beerchstraete 
ende Jan de Lanoyt woonende in de Baerstraete, beede cooplieden van tapytserye 
ende tot meer stonden gheweest hebbende ghezwoorne wethouders van de 
Heerlichede van Pamele 188.  Wijzen we er terloops op dat zijn zoon Gillis Vande 
Kerckhove, huwde met Anthonette dochter van voornoemde wethouder Jan de Lannoyt 
(zie X.1).  
 
Jonkvrouw Anna Van Meerhaghe overleed op 18 april 1584 en werd inde prochie kercke 
van Pamel binnen Audenaerde begraven.  Via het obiit- of rouwbord dat in de kerk werd 
opgehangen, weten we dat Anna Van Meerhaghe in haar familiewapen een gouden 
dolfijn op een veld van keel droeg 189. Zie supra : hoofdstuk Heraldiek, Familiewapen 
Van Meirhaeghe. Rietstaps Armorial vermeldt een 40-tal familiewapens Vande 
Kerckhove, die tot verschillende, niet noodzakelijk verwante struiken behoren, en een 
20-tal familiewapens De Latre.  We vinden er o.m. het oud wapen van den Kerckhove dit 
de Latre : van zilver, een keper van keel, en een wapen De Lattre : van lazuur, een 
keper van keel, vergezeld van drie kruisjes van zilver.  De keper en de kruisjes figureren 
ook in het wapen van Antheunis Vande Kerckhove, evenals andere elementen uit het 
modern wapen van den Kerckhove dit de Latre zoals de arend met gespreide vleugels, 
een maansikkel of wassenaar en een spade.  Dit laatste werktuig verwijst, net als het 
kruis, heel zeker naar kerkelijke begrafenissen of het grafdelven en dus naar de 
familienaam Vande Kerckhove 190. 

 
Weduwnaar Antheunis Vande Kerckhove - de Lattre hertrouwde in 1585 met Barbara De 
Beaumez.  Zij was een telg uit het tapijtsiersgeslacht De Beaumez dat uit Doornik 
afkomstig was en zich halfweg de 15de eeuw in Pamele gevestigd had.  Antheunis Vande 
Kerckhove – De Lattere overleed te Pamele op 5 september 1600.   
 
 
Het echtpaar Antheunis Vande Kerckhove - Anna Van Meerhaghe vormt, via twee lijnen, 
een van de voorouderparen in de kwartierstaat van Koningin Mathilde d’ Udekem d’ 
Acoz, echtgenote van Koning Filip van België, resp. onder de nummers 4492 en 4493 
191. Zie ook elders op deze website. 
 

 
5. MARIE VAN MEERHAGHE 

 
Marie Van Meerhaghe huwde een eerste maal met  HUBRECHT THIENPONDT.  Hij was 
de zoon van de al eerder genoemde Loy Thienpondt en Adriaene Vaes (zie X.3.3), die 
naast het huis van Jan Van Preuteghem in de Kattestraat woonden, waar hun zes 
kinderen geboren werden: Hubrecht, Jan, Laureinse, Margriete, Philips en Anna 

                                                             
188 L. VAN LERBERGHE & RONSSE, Audenaerdsche Mengelingen, deel 5, p. 79-81. 
189 P.F. VAN MELDERT de DEVAAL, Register van fondatien van jaergetijden, borsen voor studenten ende jonge 
dochters, aerme kinderen bij acten inter vivos, testamente, legaten alsoock eenige documenten regarderende het 
hospitael van Audenaerde (copies mij bezorgd door wijlen F. Van Dorpe, Sint-Niklaas). 
190 Rietstaps Armorial Général: Kerckhove (van den) : D'argent, au chevron de gueules, au chef d'azur, ch. de 
deux croissants d'or. Lattre :  D'azur, au chevron d'argent, acc. de trois croisettes du même. Kerckhove (van den) 
dit de Latre : Armes anc.: D'argent, au chevron de gueules ; Armes mod.: Coupé: au 1, d'or, à la fasce d'argent, 
ch. de trois croisettes de gueules et acc. en pointe d'une bêche de sable, posée en fasce; au 2, écartelé: a. et d. 
d'or à l'aigle de sable; b. et c. d'argent au chevron de gueules et au chef d'azur ch. de deux croissants d’or. 
191 J. VERHEECKE, Enkele kwartieren van Mathilde d’ Udekem d’ Acoz. 
http://home.planetintenet.be/~jos81/vorstenhuis/mathilde . 

http://home.planetintenet.be/~jos81/vorstenhuis/mathilde
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Thienpondt 192. Zijn vader Loy was een vooraanstaand tapijthandelaar.  Ook zijn 
schoonbroer, Jaspaert De Moor fs Jan, weduwnaar van Jonkvrouw Willemijne Vander 
Plancken alias Maroten (+ 1544) en hertrouwd met Anna Thienpondt, was een 
gerenommeerd tapijtsier 193.  Net als zoveel tapijtsiers, woonde ook hij in de Kattestraat.  
Hij bezat o.m. elf getouwen en twee ‘blote bomen’ in de dorpen rond Oudenaarde waar 
voor hem gewerkt werd 194. Bij het overlijden van zijn vrouw Anna Thienpondt omstreeks 
1555 is sprake van tapitserieën, garen en koopmanschap van wandtapijten 195. Hubrecht 
Thienpondt en Marie Van Meerhaghe hadden twee kinderen :  
 
a. Callekin Thienpondt, overleden in de Kattestraat omstreeks1556 196.   
b. Gillijnkin Thienpondt. 
 
Hubrecht Thienpondt overleed in de Nederstraat omstreeks 1551.  De staat van goed 
spreekt van een aangekocht huis met erf in de Nederstraat te Oudenaarde.  Grootvader 
Gillis Van Meerhaghe werd als borg aangesteld voor de wezen 197. 
 
Weduwe Marie Van Meerhaghe hertrouwde met  LAUREYNS VANDEN HECKE alias 
VASTRAERTS. Hun huwelijkscontract werd op 2 oktober 1551 bij de Oudenaardse 
schepenbank geregistreerd 198.  De bruidegom was al eens eerder gehuwd geweest met 
Fransijne Maes, met wie hij twee kinderen had : Hannekin (Jan) en Betkin (Elisabeth) 
Vanden Hecke 199. Fransijne Maes overleed te Oudenaarde in 1551. Zij was één van de 
zes kinderen van chirurgijn Meester Dierick Maes die in de Hoogstraat woonde (zie infra  
X.4.6).   
 
Het echtpaar Vanden Hecke - Van Meerhaghe vestigde zich in de Nederstraat te 
Oudenaarde en uit hun huwelijk werd nog een zoon geboren : 
 
a.  Gillis Vanden Hecke 
 
Volgens een renteboek van Walem bezat Marie Van Meerhaghe anno 1557 te Wortegem 
14 honderdlands bos genaamd den donckt, gelegen in de aloude, 13de- eeuwse roep van 
Ghertruut van Meerhaghe en één vierendeel land in wostijnenvelt.  Ze had dit alles van 
haar vader Gillis geërfd 200. Laureyns Vanden Hecke overleed op de Borcht te Pamele 
omstreeks 1556 201.   

 
6.   LYSBETTE VAN MEERHAGHE 
 

Lysbette (Elisabeth) Van Meerhaghe werd omstreeks 1530 te Oudenaarde geboren.  Zij 
huwde er met CORNELIS MAES. Het paar sloot een huwelijkscontract op 28 augustus 
1555, waarin sprake is van een inbreng van 60 ponden groot 202.  Cornelis Maes was de 
zoon van meester chirurgijn Meester Pauwel Maes en Jonkvrouw  Adriaene Waelkins, en 
de kleinzoon van chirurgijn Meester Dierick Maes. Cornelis kreeg zijn doopnaam van 

                                                             
192 SAO, SvGO, deel 21, f° 2 r/v. 
193 SAO, SvGO, deel 20, f° 140 r - 141 v. 
194 I. DE MEUTER en M. VAN WELDEN, Oudenaardse Wandtapijten van de 16de tot de 18de eeuw, Lannoo, 
1999, p. 73. 
195 SAO, SvGO, deel 22, f° 152 r/v. 
196 SAO, SvGO, deel 23, f° 130 v. 
197 SAO, SvGO, deel 21, f° 133 r. 
198 SAO, A&C, deel 41, f° 54 v - 55 v. 
199 SAO, SvGO, deel 21, f° 170 v. 
200 RAG, Sint-Pieters, I, 409, f° 75 r. 
201 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 12 P 100, f° 44 v, dd. 12 lauw 1556. 
202 SAO, A&C, deel 45, f° 51-52. 
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moeders broer Cornelis Waelkins.  Ze had ook nog een broer-priester Eloij Waelkins die 
in 1546 te Cambrai overleed 203.   
 
• Meester Dierick Maes, mmester chirurgijn, woonde in de Hoogstraat en had minstens 

zes kinderen uit meer dan één huwelijk 204 : (a) Jane Maes die huwde met Jacop 
Franssois 205; (b) Margriete Maes die huwde met Michiel Rabo; (c) Clara Maes die 
huwde met Loy Van Spiere; (d) Fransijne Maes die huwde met Laureyns Vastraert-
Vanden Hecke, die na het overlijden van Fransijne Maes hertrouwde met Marie Van 
Meerhaghe, weduwe van Hubrecht Thienpondt (zie X.4.5); (e) Pieter Maes die 
tapijtsier was en op de Eindries woonde 206 en (f) Pauwel Maes die meteen volgt : 

 
• Meester Pauwel Maes was niet alleen chirurgijn, maar was ook actief in de 

tapijtnijverheid en vertoefde als makelaar regelmatig in Antwerpen 207.  Hij huwde met 
Adriaene Waelkins, dochter van Jan Waelkins en Catelijne De Wulf die in de 
Kattestraat woonden 208. Pauwel Maes had vier kinderen: (a) Jonkvrouw Marie Maes 
die achtereenvolgens huwde met tapijtsier Jan Van Werrebeke, die in 1557 overleed 
bachten het Schild van Frankrijk in de Hoogstraat 209, met tapijtsier Jan Steurbaut, 
weduwnaar van Jonkvrouw Clara Del Vael, die overleed in 1574 210, én met 
tapijthandelaar Paesschier Vande Kerckhove alias de Lattre, de jongere broer van 
Antheunis Vande Kerckhove alias de Lattre die gehuwd was met Anna Van 
Meerhaeghe (X.4.4) 211; hun huwelijkscontract dateert van 19 april 1576 212; (b) 
Dierick Maes, (c) Michiel Maes die anno 1550 organist was van de Sint-Walburgakerk 
en (d) Cornelis Maes die huwde met Lysbette Van Meerhaghe.  Meester Pauwel 
Maes overleed in de Hoogstraat omstreeks 1573 213. 

 
Lysbette Van Meerhaghe overleed kinderloos in 1556 inde brootstraete te Oudenaarde.  
De erfenis werd verdeeld tussen haar man enerzijds en haar broers en zusters 
anderzijds. Volgens haar staat van goed bezat ze o.m. 17 honderdlands grond te 
Wortegem en was er een proces hangende inzake het sterfhuis van haar ouders, waarbij 
het naderhand tot een akkoord kwam tussen de erfgenamen Van Meerhaghe 214. 

 
Richten we nu opnieuw onze aandacht op vader Gillis Van Meerhaghe die in het openbaar 
leven te Oudenaarde een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld. Tussen 1529 en 1555 was 
Gillis Van Meerhaghe amman of baljuw van Oudenaarde. Dit hield in dat hij als politioneel en 
gerechtelijk ambtenaar belast was met de ordehandhaving en de criminaliteitsbestrijding 
binnen zijn ambtsgebied. Hij spoorde misdaden op en kon optreden als openbaar aanklager. 
Zo was Gillis, samen met grootbaljuw Loys van Vaernewyck en vier leenmannen van 
Oudenaarde, als amman aanwezig tijdens de ondervraging en de tortuur van Pieter 
Spildoorne alias Pompe, die omwille van zijn aandeel in het voornoemde oproer van 1539 ter 
dood veroordeeld werd.  Ieder van de aanwezigen kreeg daarvoor een vergoeding van 5 
schellingen 215.   
 

                                                             
203 SAO, SvGO, deel 20, f° 218 v. 
204 SAO, SvGO, deel 21, f° 91 v - 100 r. 
205 SAO, SvGO, deel 23, f° 149 r. 
206 I. DE MEUTER en M. VAN WELDEN, o.c., p. 42. 
207 I. DE MEUTER en M. VAN WELDEN, o.c., p.72. 
208 SAO, SvGO, deel 12, f° 214 r. 
209 SAO, SvGO, deel 23, f° 233 r/v. 
210. SAO, SvGO, deel 29, f° 160 v-161v. 
211 SAO, SvGO, deel 31, f° 246 r/v. SAO. 
212 SAO, A&C, deel 65,  f° 134. 
213 SAO, SvGO, deel 28, f° 196 v - 197 r. 
214 SAO, SvGO, deel 23, f° 22 r - 23 r. 
215 SAO, A&C, Gillis wordt in zijn functie van amman o.m. vermeld in dl 17, f° 132; dl 19, f° 53 v +  f° 149; dl 20, f° 
208. 
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In een stadsrekening uit 1536 lezen we : betaelt Adriaen van Mullem, poortbaliu ende Gillis 
van Meerhaghe van datzij tsamen ghesonden wierden jeghens de voetknechten (soldaten) 
ligghende te Braecle (Brakel), die aldaer passagie (doorgang) hebben wilden ende welcke 
verleyt ende ghegheven hebben den hoofdman eenen pot wijns omme de vrije jaermaerct 
wille : 20 pond  216.  Hier werd Gillis samen met de poortbaljuw door de stad afgevaardigd en 
uitgestuurd om met een legerkapitein, die met zijn troepen te Brakel kampeerde, over een 
vrije doorgang te onderhandelen. In 1539 werd Gillis Van Meerhaghe, samen met o.a. 
Willem Cabilliau, Willem Cabilliau jr., Joos Cabilliau, Arendt Cabilliau en Melchior Cabilliau, 
Joos vander Meeren, Anthone Deschietere, Jooris en Gillis Van Lummene en Philips Van 
Heurne, als hoofdman of tiendeman opgeroepen om  up de maert te commen ende te blijven 
met hunne diseynen (pelotons van 10 manschappen),  teneinde tijdens de ongeregeldheden 
de openbare orde o.m. “tusschen de Beerchpoorte ende Baerchpoorte te verzekeren 217.   
 
Wellicht in combinatie met zijn functie van amman, trad Gillis ook op als costumier d.w.z. als 
raadsheer of een deskundige inzake costumier recht of gewoonterecht.  In 1530 trad hij op 
als procureur  - dit is iemand die de functie van advocaat uitoefende zonder daarvoor 
rechtstudies gedaan te hebben of ook een openbaar aanklager in rechtszaken - of 
gevolmachtigde van Jonkvrouw Adriaene Van Vaernewijc, echtgenote van de patriciër 
Fransois Van Lummene gheseit Van Maercke, inzake de verkoop van een huis op de 
Eindries. In diezelfde hoedanigheid opereerde hij eveneens voor Joos Hoste, Gillis Van 
Coye, de weduwe Gillis Clement en talloze anderen 218. Ook werd hij door de schepenraad 
van Oudenaarde gelast een discussie te volgen tussen Jacob Van Quickelberghe en Gillis 
De Baenst over de uitvoering van rechtsmacht en de afbakening van het domein Pamele en 
Oudenaarde in de Creckelputte 219. En op 2 april 1540 vroeg hij aan het stadsbestuur om 
een aanpassing van de ordonnantie op de vrijheid van vrouw en kinderen” 220.   
 
Gillis cumuleerde duidelijk een hoop functies, want hij fungeerde ook nog eens als  officier en 
deken van de Nering van Sint-Barbara van de legwerkers en als deken van de tapijtsiers. 
Daaruit blijkt ook dat Gillis in de befaamde Oudenaardse tapijtweefnijverheid actief was  221.  
Omstreeks 1540 was Gillis Van Meerhaghe deken van de broederschap van Sint-Jacob van 
Compostella, een liefdadige instelling die zich inliet met armen- en ziekenzorg 222.  De 
openingsparagraaf van het vernieuwde ledenregister luidt als volgt : Dit es en bouck van den 
guldebroeders van mijnen heere Sente Jacop, ghemaect ende vernieut den vijfsten dach van 
november jnt jaer Ons Heren als men screef duust vijfhondert ende veertich (5.11.1540) jnt 
dekendom van Gillis van Meerhaeghe.  De statuten eisten dat de leden een pelgrimstocht 
naar sente Jacop in Galissien zouden maken, maar men kon ook iemand kopen om als 
plaatsvervanger de bedevaart naar Spanje te doen.  Gezien de functies die Gillis uitoefende, 
lijkt het ons onwaarschijnlijk dat hij zelf naar Compostella in Gallicië getrokken is.  Of hij nu 
persoonlijk gegaan is of een plaatsvervanger betaalde, feit is dat deze onderneming centen 
kostte en dat alleen gegoede burgers het zich konden veroorloven om gedurende lange tijd 
hun beroepsbezigheden of kostwinning op te schorten of om een plaatsvervanger te 
sponseren.  
 
Gillis’ echtgenote, Jonkvrouw Kathelijne Wittebroot, overleed te Oudenaarde omstreeks  
1554.  Op 7 september van datzelfde jaar vinden we in de Acten & Contracten van 
Oudenaarde een verdeling terug : vanden ghemeensaemheden van lande als tsaemen 
hadden de vive (vijf) kinderen van Gillis Van Meerhaeghe ende Jonckvrouwe Kathelijne 
                                                             
216 Audenaerdsche Mengelingen, 1845, deel 1, p. 33.. 
217 Audenaerdsche Mengelingen, 1845, deel 1, p. 136 
218 SAO, A&C, Gillis wordt in zijn functie van procureur o.m. vermeld in deel 18, f 153 (A°1528); dl 19, f 153 (A° 
1529, Vaernewijck); dl 20, f 145, 155 (A° 1530, Vaernewijck); dl 21, f° 114 v (A° 1531); dl 23, f° 88 (A° 1533); dl 
31, f° 5 v, 220 v (A° 1541, Van Coye, Hoste). 
219 SAO, A&C, deel 22, f° 43. 
220 SAO, A&C, deel 19, f° 283. 
221 SAO, A&C, deel 17, f° 66 v + deel 19, f° 283 + deel 20, f° 182 r/v. 
222 P. TRIO, Middeleeuwse pelgrimsbroederschappen te Oudenaarde, HGOKO, dl 28, 1991, p. 141-142. 
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Wittebroot sijne gheselnede (gezellin) was saligher memorie. De oudste zoon, Heer Gillis, 
erfde een hofstede te Wortegem, 18 honderdlands ; Jan : 8 hl. ; Betken : 16 hl en een halve 
bunder ; Anne : 3 vierendelen, een halve bunder en 1 vierendeel land en Maeyke Van 
Meerhaghe : een bosch van 14 hl in Ooike en 2 vierendelen land 223. 
 
De kinderen van Gillis Van Meerhaghe betaalden in datzelfde 1554 vier pond  
“doodkoopgeld” aan de Gentse Sint-Pietersabdij over de rentegronden die ze nog altijd in het 
voorvaderlijke Wortegem bezaten 224. Een renteboek van Walem vermeldt dat Gillis te 
Wortegem ten jare 1546 meer dan elf hectaren eigendom bezat 225.  Op 21 december 1547 
noteren we een uitspraak van de Walemse schepenbank omtrent het geschil dat ontstaan 
was tussen Gillis van Merraghe en Jan Vanden Dijcke fs. Bernaerts, over een dreve die 
laatstgenoemde gebruikte om er met wagen en paard te passeren.  Gillis moest Jan laten 
hebben ende ghebruucken passage, rummynghe ende yssuwe met waghenen, peirden ende 
ander beesten over ende duer de dreve, omme den bosch te rummene (ruimen) of met 
beesten te ettene (recht op beweiding in gemeenschappelijk grasland). Gillis werd ook 
veroordeeld tot de costen vande processe 226.  Naast de voorouderlijke bezittingen in 
bakermat Wortegem, bezat Gillis te Oudenaarde verschillende huizen waarvan hij er in 1544 
een verkocht aan meester Robbrecht Sanders, docteur inde medicijnen 227. Gillis Van 
Meerhaghe overleed na een rijkgevulde loopbaan te Oudenaarde omstreeks 1557. 
 
 

X.5.  ROEGIER VAN MEERHAGHE 
 
Roegier Van Meerhaghe werd omstreeks 1455 te Wortegem geboren als zoon van 
Lodewijck en Clemmenche Bertijn (IX.3).  Hij huwde met JOESINEN NAESSENS (Joozijne, 
Judoca Nasins), dochter van N. Naessens en Clemmen Vander Beken, die na de dood van 
haar eerste man hertrouwd was met Jan Danijns 228.  Hun vier kinderen werden omstreeks 
1480-1490 te Wortegem geboren: 
 
1.   FRANSOYS VAN MEERHAGHE 

 
Van hem vonden we geen nakomelingen terug.  In 1526 werd hij Meester Fransoys en in 
1546 Heer Fransoys genoemd.  Dit wijst erop dat hij geestelijke, jurist of topambtenaar 
was.  Hij erfde van zijn vader 2 bunder en 97 roeden land, waaronder een hofstede die 
eertijds aan zijn grootvader Lodewijck Van Meerhaghe had toebehoord 229.  In 1532 
ontving de rentmeester van Walem 4 pond en 10 schellingen wandelkoopgeld van lande 
dat meester Fransois vercochte zijnen oom 230.  Heer Franchoys verkocht volgens een 
renteboek van 1557, één vierendeel land, gelegen in schaepslochtinck aan zijn neef 
Jooris Van Meerhaghe 231. Waar en wanneer Fransoys Van Meerhaghe overleed is niet 
bekend.  Er werd evenmin een staat van goed teruggevonden.   

 
2.   LYSBETTE VAN MEERHAGHE 

 
Van haar weten we alleen dat ze in 1526 anderhalve bunder erfde van haar vader. 

 
 

                                                             
223 SAO, A&C, deel 44, f° 48 v. e.v. 
224 RAG, Sint-Pieters, I, 143, f° 73, sterfcoop A° 1554. 
225 RAG, Sint-Pieters, I, 408, f° 169 (1546-1560). 
226 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f 51 v. 
227 SAO, A&C, deel 44, f° 71 v. 
228 SAO, SvGO, deel 11, f° 21 r. 
229 SAO, SvGO, deel 15, f° 65 r. 
230 RAG, Sint-Pieters, I, 143, f° 46, A° 1532. 
231 RAG, Sint-Pieters, I, 409, f° 93 v. 
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3.   MERGRIETE VAN MEERHAGHE 
 

Zij huwde THOUSSEIN DE MEULEMEESTERE (deze familienaam staat vaak willekeurig 
geboekstaafd als De Meulenaere, Meulandere of zelfs Vande Meulebroucke).  Het is niet 
duidelijk of we Thoussain mogen identificeren met de hiernavolgende naam en -
generatiegenoten die ook nog eens dezelfde, toch wel zeldzame doopnaam Toussaint 
(Allerheiligen) droegen : met (a) Toussain Vande Meulenbroucke, wiens echtgenote 
Catelijne Vande Vivere te Tiegem overleed in 1528 en hem achterliet met drie kinderen: 
Adriaen, Joos en Fierkin Vande Meulebroucke 232, of met (b) Toussein De 
Meulemeestere, wiens vrouw Janne Wijns te Kruishoutem overleed in 1529 en hem 
achterliet met drie kinderen: Jacop, Anna en Marie De Meulemeestere 233. De twee 
kinderen van Toussain De Meulemeestere en Mergriete Van Meerhaghe :  
 
a.   Adriaen   De Meulemeestere 
b.   Fransois De Meulemeestere 
 
Mergriete Van Meerhaghe overleed te Wortegem omstreeks 1530 en schoonbroer Gillis 
Vander Beken werd als borghe aangesteld over de toen nog minderjarige kinderen 
Adriaenkin en Franskin, die gronden erfden te Wortegem, o.m. 10 honderdlands inden 
merman en 5 honderdlands bij Walem 234. 

 
4.   CLEMMENCHE VAN MEERHAGHE 

 
Zij huwde met GILLIS VANDER BEKEN.  Hun dochter : 
 
a. Joozijne Vander Beken, huwde Loy De Meyer. 
 
Zie ook :  Fransois Van Meerhaghe (X.7) : naailessen op de hoeve van van Clemmenche 
Van Meerhaghe. 
 

 
Staat van Goed van Roegier Van Meerhaghe 1526 

 
Vader Roegier Van Meerhaghe overleed te Wortegem omstreeks  1510. De staat van goed 
vertelt ons dat Roegier tijdens zijn huwelijk een behuisde hofstede te Cauborre verworven 
had 235.  In 1526 vinden we nog een boedelbeschrijving waarbij de familiebezittingen, die 
bestonden uit een behuisde hofstede te Cauborre, nog een klein hoevetje en een hofstede 
op de Stente en meer dan 8 hectaren land, tussen de vier erfgenamen worden verdeeld 236.         

                                                             
232 SAO, SvGO, deel 15, f° 179 r. 
233 SAO, SvGO, deel 15, f° 179 r. 
234 SAO, SvGO, deel 16, f° 2 v. 
235 SAO, SvGO, deel 12, f° 267 r. 
236 SAO, SvGO, deel 15, f° 65 r. 
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X.6.  LODEWIJCK VAN MEERHAGHE 
 
Lodewijck (Loy, Loyc, Eloy) Van Meerhaghe werd omstreeks 1460-65 te Wortegem geboren 
als zoon van Lodewijck en Clemmenche Bertijn (IX.3).  Lodewijck huwde omstreeks 1500 
met MARIE DIERINS, dochter uit een wijdvertakt poortersgeslacht waarvan de wortels 
teruggaan tot in het 13 de- eeuwse Ooike 237.  Marie Dierins was, samen met Jhanen Dierins 
(huwde met Roegier Bertin), Heindric Dierins (huwde 1ste x met Lybette Vander Caent, 
huwde 2de x met Ysabeele Ardenoys), Passchijne Dierins (huwde Gillis Mijs), Wouborghe, 
Gillis en Jan Dierins, één van de zeven kinderen van Andries Dierins fs Jan en Celyen 
Saelmoens fa Feinsin, die resp. omstreeks 1479 en 1485 te Moregem overleden en als 
bezittingen achterlieten: een huis in de Kattestraat en gronden te Eine, Heurne, Mullem, 
Petegem en te Moregem op de Ketelhoek, een toponiem dat in groot aantal 
boedelbeschrijvingen betreffende dit geslacht wordt genoemd 238.  De Ketelhoek zou wel 
eens de bakermat kunnen zijn van dit geslacht. 
 
Lodewijck Van Meerhaghe woonde, net als zijn vader, op het gehucht Cauborre en wellicht 
op het Hof te Cauborre, dat onder de Heerlijkheid van Walem ressorteerde.  Uit zijn huwelijk 
met Marie Dierins werden twee zonen geboren : 
 
1. ROEGIER VAN MEERHAGHE,     volgt onder XI.2 
 
2. JAN VAN MEERHAGHE,     volgt onder XI.3 
 
Marie Dierins overleed te Wortegem omstreeks 1513 en Lodewijcks broers, Pieter en 
Fransois Van Meerhaghe, stelden zich borg voor het wezengeld.  De boedelbeschrijving 
vermeldt slechts 2,5 bunder eigendom.  Daarvan had Lodewijck 675 roeden, gelegen  up 
cauborre de cautere, tijdens zijn huwelijk gekocht. De rest, gelegen in de ketelhouck, was 
afkomstig van zijn echtgenote 239. Op basis van deze gegevens besluiten dat Lodewijck een 
bescheiden keuterboertje was, is een iets te voorbarige conclusie.  Hij had nl. ook nog zijn 
deel in de erfenis van zijn vader: ongeveer 5,5 bunder land met de hofstede ter herstrate.  In 
totaal bezat hij dus 8 bunder of bijna 11 hectaren eigendom.  Daarmee nam Lodewijck zijn 
plaats in tussen de middelgrote landbouwers van Wortegem.   
 

 
Staat van Goed Marie Dierins x Lodewijck Van Meerhaghe 1513 

 
Zijn vermogen vertaalde zich ook in status en we ontmoeten Loyc Van Meerhaghe in 1516 
dan ook als schepen van de heerlijkheid van Walem, samen met Jan Vennins, Pieter 
Vanden Dorpe, Gillis Vande Woestijne en Gillis Vanden Dijcke, onder het baljuwschap van 
Franchois Vande Woestijne 240.  Meteen hebben we hier ook, op de Vande Wieles na, de 
namen van de belangrijkste clans die binnen Wortegem eeuwenlang het schoon weer 
maakten.  Op 31 mei 1520 zegelde Lodewijck Van Meerhaghe als schepen van de 
                                                             
237 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 104, f° 62; p. 311, f° 189; p. 313, f° 190; p. 318, f° 192; p. 357-358, f° 215 + P. 
VAN BUTSELE, Struuckboek, f° 98 v, f° 132, f° 134. 
238 SAO, SvGO, deel 9, f° 96-97; f° 242 v; f° 268 v - 269 r. 
239 SAO, SvGO, deel 13, f° 57 r. 
240 RAG, Sint-Pieters, II, 1515, copie van acte A° 1516. 
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heerlijkheid van Walem een letter van certificacyen. Hieronder volgt de tekst van deze 
oorkonde, waarin o.m. sprake is van grond liggende in de Merhaghe die toebehoorde aan 
de kerk van Sint-Walburga te Oudenaarde : 
 
Ic Francoys Vander Wostijnen als bayliu ende wettelyck maender van mijnen heere van 
Sente Pieters buten Ghendt ende dit van huerlieder heerlychede van Walem inde prochye 
van Wortighem, ende wij Pieter Vanden Dorpe, Jan Vennins, Gillis Vanden Dijcke ende Loy 
van Merhaghe als schepenen van Walem in desen tijt, maken cont ende kennelyc dat wij int 
jaer xv-c ende twintich (1520) den lesten dach van mey, int selve jaer ghevisenteert ende 
besocht hebben, als lychame van wette, van alsulcke X-c X (110) roen lants als de kercke 
van Sente Wouborghen binnen Audenaerde heeft ligghende onder de heerlijchede van 
Walem, jaerlicx daer huut gaende den heere van Sente Pieters vande heerlijcher renten, 
ligghende inden roup van Stevin Vandermersch, twee mueykins ende half evenen ende xvij 
penninck renten, ligghende in Merhaghe (…) So hebben wij bayliu ende schepenen 
bovenghenompt, ter begheerten van heer Arent De Bye als bediender vander capellen van 
Sente Michiels, in desen tijt desen letter van certificacyen gheteekent elc met onser handt 
naer costume ende gheseghelt met onsen seghelen. 
 
Aan deze oorkonde zijn vijf gave lakzegels bevestigd: die van de baljuw en de vier 
voornoemde schepenen. Het vijfde zegel is dat van Lodewijck Van Meerhaghe. Daarop staat 
zijn familiewapen afgebeeld: een zeemeermin met de beide armen geheven en met in de 
rechter en linker hand respectievelijk een kam en een spiegel.  Op basis van dit zegel lieten 
we het huidige Van Meirhaeghe-familiewapen ontwerpen en registreren. Hiervoor zagen we 
dat Meester Symoen Van Meerhaghe (IX.1.1) ook al met een meermin zegelde 241. (Zie ook 
supra: Familiewapen Van Meirhaeghe.  
 
Kort na het overlijden van zijn eerste echtgenote Marie Dierins, hertrouwde Lodewijck met 
JOOZIJNE VANDEN BOSSCHE (ook Gherdijne De Bosschere).  Joozijne was de dochter 
van Roegier Vanden Bossche en Katheline Vander Schelden en kleindochter van Hendrik 
Vanden Bossche uit Zingem 242.  Stamvader Boydin Vanden Bossche kocht zijn 
poorterschap in 1347 en woonde ook al in Zingem 243.  In 1535 deelden Pieter en Gannekin 
(Joanna) Van Meerhaghe, de hierna vermelde kinderen van Lodewijck en Joozijne Vanden 
Bossche, in de erfenis van hun grootouders Vanden Bossche, die benevens hun huis en 
eigendommen te Zingem, ook nog gronden bezaten te Asper en onder de heerlijkheid van 
Maldegem en Steenbrugge 244.  Joozijne behoorde dus niet tot die andere gefortuneerde 
clan De Bosschere-Vanden Bossche die in de regio Oudenaarde-Waregem-Kortrijk wortel 
schoot en waartoe Joanna De Bosschere, de echtgenote van Lodewijcks broer Fransois Van 
Meerhaghe, behoorde (X.7). Voor zover we konden nagaan is er geen bloedverwantschap 
tussen deze beide geslachten die dezelfde familienaam droegen. Uit dit tweede huwelijk 
werden omstreeks 1515 te Wortegem nog twee kinderen geboren : 
 
3.   PIETER VAN MEERHAGHE,     volgt onder XI.4 
 
4 JOANNA VAN MEERHAGHE 

 
Zij werd omstreeks 1519 te Wortegem geboren en huwde  WILLEM VANDE WIELE, 
zoon van Dierlay.  Haar broer, Pieter Van Meerhaghe, huwde met de zuster van Willem, 
immers met Arijne Vande Wiele, zodat we hier van een double alliance mogen spreken 
(zie ook Pieter V.M. XI.4) 
  

                                                             
241 Dekenij Oudenaarde, Sint-Walburga, Fundatiën, nr. 132, oorkonde. 
242 SAO, A&C, deel 17, f 41 v. 
243 P. VAN BUTSELE, GPO, p 69, f 40; p 320, f 93. 
244 SAO, SvGO, deel 17, f° 131 r - 132 v. 



 41 

Willem Vande Wiele en Joanna Van Meerhaghe pachtten te Wortegem een hoeve 
ghehauden vanden Hertoghe van Evernoys. Het ging hier niet om zomaar een hofplekje, 
maar om een klassiek bedrijf met woonhuis, twee schuren, een wagenhuis, een poest, 
een ovenbuur met oven en een inrijpoort.  Daarnaast bezaten ze ook een hofstede met 
woonhuis, schuur en ovenbuur te Haustraten, een gehucht van Wortegem.  Volgens een 
renteboek van Walem uit 1573 gebruikte Willem Vande Wiele o.m. anderhalve bunder 
rentegronden die eertijds toebehoorden aan zijn schoonvader Lodewijck Van Meerhaghe  
245. Andere bezittingen ressorteerden dan weer onder Walem. Herenboer Willem Vande 
Wiele was o.m. in 1560 schepen van de heerlijkheid van Walem 246. In 1563 fungeerde 
hij als kerckmeestere van Wortegem 247.  Willem Vande Wiele en Joanna Van 
Meerhaghe kregen acht kinderen:  
 
a. Arent Vande Wiele 
b. Pieter Vande Wiele 
c. Jan Vande Wiele, Meester Jan was procureur bij de Raad van Vlaanderen. 
d. Fransois Vande Wiele 
e. Joanna Vande Wiele, huwde met Jooris Debosschere. 
f. Magdaleene Vande Wiele, huwde met Pieter Piers. 
g. Arijne Vande Wiele, huwde met Antheunis De Schietere, zoon van Philips en 

Joozijne Vande Woestijne. 
h. Martijne Vande Wiele huwde achtereenvolgens met Jan Vande Woestijne fs Joos, 

met baljuw Andries Cooreman en met Pieter Vande Wiele fs Frans. 
 
i. Ysaac vande Wiele, een bastaardzoon die door zijn vader Willem bij testament 

bedacht werd met 4 honderdlands te Wortegem, een stuk bos te Oud-Moregem en 
rentebrieven, o.m. op de Gulden Boom, d.i. een huis op de markt te Oudenaarde 248. 

 
Opvallend is hoe de kinderen uitgehuwelijkt werden aan partners uit de meest 
vermogende clans van Wortegem : De Bosschere, De Schietere, Vande Woestijne etc.  
Op het geslacht Vande Wiele en het endogaam karakter van deze huwelijkspolitiek 
komen we verderop uitgebreid terug 249.  
 
Joanna Van Meerhaghe overleed te Wortegem in 1564. Haar staat van goed spreekt 
van heel veel gronden te Wortegem en ook te Nokere, van een groot aantal renten en 
van een aanwinst van 35 stukken grond meestal jegens Roegier en Jan Van 
Meerhaghe, Joanna’s halfbroers 250.  
 
Weduwnaar Willem Vande Wiele hertrouwde met  BEATRICE DE PAEPE, die  was al 
eens eerder gehuwd geweest met NN. Van Brabant 251. Uit Willems tweede huwelijk 
werd nog een kind geboren :  
 

j. Mayken Vande Wiele 
 
Willem Vande Wiele overleed te Wortegem omstreeks 1575.  Op 7 maart van dat jaar 
treffen we in de Wezerij drie opeenvolgende staten van goed aan die 12 folio’s beslaan 
waarbij de uitgebreide bezittingen van Willem Vande Wiele en Joanna Van Meerhaghe, 
die 30 hectaren eigendom bezaten, beschreven en verdeeld worden 252.  Tijdens zijn 

                                                             
245 RAG, Sint-Pieters, I, 410, f° 51 v +  Sint-Pieters, I, 408, f° 96. 
246 RAG, Sint-Pieters, II, 1514-1515, A° 1560. 
247 RAG, Sint-Baafs, B/2175, Wortegem, Rekening  aermengoede, A° 1563. 
248 SAO, SvGO, deel 30, f° 116 r - 120 v. 
249 R. CASTELAIN, Wortegem in de 16de eeuw, Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring ‘De 
Gaverstreke’ (Jaarboek Gaverstreke), jrg 32 , 2004, p. 359-380. 
250 SAO, SvGO, deel 26, f° 34 r - 36 r. 
251 SAO, SvGO, deel 30, f° 121 r. 
252 SAO, SvGO, deel 30, f° 116 r - 120 v + f° 121 r - 122 r. 
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huwelijk met Joanna Van Meerhaghe blijkt Willem zo’n 5 à 6 hectaren land te Wortegem 
verworven te hebben.  De acht kinderen uit het eerste bed en het ene kind uit het 
tweede huwelijk, krijgen ieder een gelijk deel van de totale som van 5.266 pond parisis. 
 

 
Staat van Goed Lodewijck Van Meerhaghe 1532 

 
Lodewijck Van Meerhaghe overleed te Wortegem omstreeks  1532 en werd omtrent zeventig 
jaar oud.  De boedelbeschrijving - van Loy van Merhaghe alven inde prochie van Worteghem 
-  die na zijn dood werd opgemaakt, spreekt over gronden te Wortegem, Nokere en Oud-
Moregem. Enkele toponiemen: inde neringhe, cauwenborre de cautere,  den craeynest up 
cauborre de cautere, den meerman, int dael, in scraven mersch, sketels vierendeel, ten 
poestake, boven den steene, ter goeten cauwenborre, den ganspoel, vissens velt, den 
eynaert, ande verberrende haghe (verbrande haag), an dielt, den rijman 253.   
 
Wanneer we deze staat van goed nader bekijken, dan zien we dat Lodewijck Van 
Meerhaghe 15 bunder of 21 hectaren land bezat.  Dit betekent dat hij zijn bezit uit 1513 
verdubbeld had en dat hij tot de grootste gebruikers van het dorp behoorde.  Daarenboven 
had hij aan een tiental personen erfelijke losrenten en lijfrenten uitgeleend voor een totaal 
bedrag van 604 pond parisis.  Om ons een idee te vormen van wat deze som 
vertegenwoordigt, verwijzen we naar de eerste twee items uit de boedelbeschrijving, waar de 
hofstede met de 4 honderdlands, samen met het woonhuis, de schuren en het ovenbuur 
(bakhuis), de waarde vertegenwoordigen van 284 pond parisis. 
 

 
Staat van Goed Joozijne Vanden Bossche x Lodewijck Van Meerhaghe 1532 

 
Joozijne Vanden Bossche overleed kort na haar echtgenoot te Wortegem omstreeks 
datzelfde jaar 1532.  De kinderen uit het tweede huwelijk kregen ieder hun lot ende deel 
toegewezen van de eigendommen die Lodewijck en Joozijne tijdens hun huwelijk verworven 
hadden.   In de staat van goed is sprake van gronden, een hofstede en huizen te Asper, 
Wortegem, Elst, Nokere, Moregem en bossen onder de heerlijkheid van Maldegem. Over de 
kinderen uit het tweede bed - Pieter en Janneke Van Meerhaghe – werd hun oom Jan 
Vanden Bossche en hun reeds volwassen halfbroer Roegier Van Meerhaghe als voogd 
aangesteld 254. 
                                                                                                                                                                                              
SAO, SvGO, deel 16, f° 75 r/v. 
253 SAO, SvGO, deel 16, f° 75 r/v. 
254 SAO, SvGO, deel 16, f° 98 r/v + deel 17, f° 233. 
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X.7.  FRANSOIS VAN MEERHAGHE 
 
Fransois Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1460 als zoon van 
Lodewijck en Clemmenche Bertijn (IX.3).  Fransois huwde met JOANNA DE BOSSCHERE, 
dochter van Arent en Jehanne (of Juliaene) De Wachtere uit Anzegem.  De bruid was een 
dochter uit een gefortuneerd en invloedrijk geslacht. Haar vader, Arent De Bosschere, bezat 
o.m. te Anzegem een drietal woningen, waaronder een brouwerij en de herberg De Drie 
Koningen in het dorpscentrum en gronden te Vichte en te Deerlijk. Haar broer, Jooris De 
Bosschere, was in 1527 baljuw en ontvanger van de Heerlijkheid van Hemsrode.  Hij was 
gehuwd met Joanna Vande Rijne en bij haar overlijden in 1531 bezat dit echtpaar 34 
hectaren land en een drietal hofsteden.  Jooris De Bosschere hertrouwde met Marie Tytgat, 
weduwe van Joes Vander Bauwheede.  Beide laatstgenoemden zijn de overgrootouders van 
Roegier Van Meerhaghe (XIII.4). Een andere broer van Joanna, Jan De Bosschere, was 
priester.  Een derde broer, Willem De Bosschere, huwde met Wouborghe Van Hauteghem.  
Hun dochter Adriaene De Bosschere huwde met Joos Vander Bauwheede, zoon van 
bovengenoemde Joes en Marie Tytgat 255.   
 
Het is duidelijk dat deze vermogende landbouwers hun huwelijkspartners in een beperkt 
kringetje van gelijken zochten en vonden.  Maar ook in die betere kringen brak er al eens 
een dorpsschandaaltje uit…  Zo is het huwelijksbootje van voornoemde Willem De 
Bosschere en Wouborghe Van Hauteghem niet bepaald bij kalme zee van wal gestoken… 
De toekomstige bruid Wouborghe werd namelijk omstreeks 1510 het slachtoffer van een 
plaatselijke lastercampagne, gevoerd door ene Arent Wacket alias De Waele.  Deze 
beschuldigde Wouborghe ervan dat ze, toen ze reeds in ondertrouw was met Willem De 
Bosschere, overspel gepleegd had met Areke Tsammels.  Wacket roddelde dat Wouborghe 
zich in thof van Clemmen Van Merhaghe heeft laten naeyen vande voorseide Areke 
Tsammels (zie supra X.5.4).  Er kwam een rechtszaak van waaruit blijkt dat Wackets 
lasterpraatjes op geen enkele grond berustten.  Als straf moest Wacket in de kerk van 
Wortegem publiekelijk vergiffenis vragen en zeggen dat hij niet anders weet als dat 
Wouborghe es een goet maegdekin.  Hij werd bovendien veroordeeld tot een bedevaart naar 
Sint-Gillis in de Provence! Daarmee was de schoonzuster van Fransois Van Meerhaghe in 
haar maagdelijke eer hersteld 256. 
 
Van Fransois Van Meerhaghe en Joanna De Bosschere werden te Wortegem omstreeks 
1500 vier kinderen geboren : 
 
1.   WILLEM VAN MEERHAGHE 

 
Hij overleed ongehuwd omstreeks 1544 257. 

 
2.   JOOS VAN MEERHAGHE 

 
Van hem vonden we geen nakomelingen terug.  Hij overleed na 1552. 

 
3.   LODEWIJCK VAN MEERHAGHE     volgt onder XI.5 
 
4.   JOORIS VAN MEERHAGHE,    volgt onder XI.6 
 
 

                                                             
255 R. CASTELAIN, Enkele gegoede burgerfamilies in Waregem en omgeving (16de eeuw), Jaarboek Gaverstreke, 
jrg 6 , 1978, p. 37-75. 
256 SAO, A&C, deel 7, f° 2, 12 sporkel 1510. 
257 SAO, SvGO, deel 20, f° 123 r. 
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Fransois Van Meerhaghe was in 1527  armenmeester van Wortegem.  In datzelfde jaar trad 
hij samen met Olivier Tack op als proviseur van de armen om aan Jan Vander Ponten voor 
een periode van drie jaar en voor de som van 8 mudde, 8 halsters en nog eens 2 mudde 
coorens de wintmeulen toebehorende deselve aermen of de zogenaamde Armenmolen te 
verpachten 258.   
 
Fransois Van Meerhaghe bezat ongeveer tien hectaren land, hoofdzakelijk gelegen op 
cauborre de cautere, doch ook  te haustrate, up walem de cautere, up viskins velt bij de 
auden heckin, beneden den cley, in scaepslochtinck, boven lammertijns bulc en an 
vranckaerts heckin.  Allemaal deze toponiemen werden reeds in vroegere boedelbeschrijven 
aangetroffen. 
 
Fransois Van Meerhaghe overleed te Wortegem omstreeks  1533. De staat van goed 
spreekt van patrimoniale gronden te Wortegem.  Hij blijkt te Wortegem ook talrijke stukken 
grond gekocht te hebben 259. Zijn weduwe Jhaenken sBosschers verscheen op de laeststen 
maerte 1543, samen met haar schoonbroer Roegier Van Meerhaghe fs Lodewijck voor de 
schepenen van Oudenaarde om een regeling te treffen inzake een lijfrente van 12 pond 
parisis per jaar die priester Lievin Oste gekocht had jegens haar zoon Loyc van Meerhaeghe 
en waarvoor Jan Vande Ponte gheseyt Lannoyt en Joos Vander Bauwheede zich borg 
stelden en beloofden de afbetaling te zullen nakomen 260. 
 

 
GENERATIE  XI 

 
 

XI.1.  FRANCHOYS VAN MEERHAGHE 
 
Franchoys Van Meerhaghe werd omstreeks 1500, vermoedelijk te Berchem, geboren als 
zoon van Jacob en Joanna Vande Lannoete alias de Lannoy (X.1).  In een inventaris vande 
goedynghen toebehoorende de kercke van Berchem, lezen we dat Franchoys Van 
Meerhaghe in 1525 jaerlicx een stoop wijns bezedt op zekere hofstede te Ruwen (Ruien) 
ghenaempt de drye duven 261.  Deze hoeve annex herberg De Drie Duiven vonden we ook al 
terug tussen de bezittingen van zijn vader Jacop Van Meerhaghe en zijn grootouders Vande 
Lannoete. Met wie Franchoys omstreeks 1525-1530 huwde en wie hem zijn vijf kinderen 
schonk, is niet bekend : 
 
1.   JACOB VAN MEERHAGHE,     volgt onder XII.1   
 
2.   REMEEUS VAN MEERHAGHE 
 

Remeeus (Remeulx, Remeeux) Van Meerhaghe was lid van de schuttersgilde van Sint-
Sebastiaan te Oudenaarde 262.  Hij was tevens ontvanger van de Sint-Jacobsgilde en in 
die functie regelde hij in juni 1573 de afwinning van het huis De Witte Valke, gelegen 
naast Den Olifant op de Markt van Oudenaarde 263.  In 1580 trad hij op als 
procuratiehouder van Franchoys Vande Woestijne fs  Loys (zie: X.1.2.b) bij de verkoop 
van het huis van laatstgenoemde. Dit huis, genaamd De Mane en eveneens gelegen op 
de Markt van Oudenaarde, werd samen met het  alam vande brauwerie voor 200 pond 
groot verkocht aan Pauwels Der Weduwen 264.  

                                                             
258 SAO, A&C, deel 17, f° 233. 
259 SAO, SvGO, deel 16, f° 109 v - 110 r. 
260 SAO, A&C, deel 33, f° 162 r + f° 126. 
261 B. DE KEYZER, De Lange Weg naar Kluisbergen, p. 452. 
262 L. VARLEZ, schenking à auteur van deel familie-archief, fichesysteem; familie-archief Meirhaeghe, auteur. 
263 SAO, A&C, deel 63, f° 74 v. 
264 SAO, A&C, deel 68, f° 3 r. 
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Samen met zijn broer Jacop, was Remeeus ontvanger van de Broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw Gulde : Jacob van 1561 tot 1572, opgevolgd door Remeeus tot 1578. Ook 
andere familieleden waren lid van die broederschap : Gillis Van Meerhaghe (1528-29), 
Cateline Van Meerhaghe (1552-53), Gillis Van Meerhaghe (1543-44) 265. 
 
Remeeus Van Meerhaghe overleed ongehuwd en kinderloos inde cattestraete  te 
Oudenaarde in 1585.  Zijn bezittingen - gronden en renten - werden in 1585 en 1587 
verdeeld tussen zijn broers en zusters en/of hun kinderen.  Uit de verdeling blijkt dat 
Remeeus van vaderszijde te Berchem nog 2,5 hectaren akkerland, meers, bos en 
landschoofland bezat 266. 
  

3.   PIETER VAN MEERHAGHE 
 
Zijn naam, Peetre, troffen we alleen aan in het Struucboeck van Oudenaarde. Wellicht is 
hij als twintiger overleden. 

 
4.   ARENT VAN MEERHAGHE 

 
Arent Van Meerhaghe huwde omstreeks 1565 met  YSABELLE PYCKE, dochter van 
Jan.  Hun drie kinderen over wie weinig duidelijke informatie gevonden werd: 
 
 
a. Jacob Van Meerhaghe 

 
Geboren ca 1569. Anno 1590 staat Jacob van Meerhagen fs Arens, onder de rubriek 
Berchem, vermeld als buitenpoorter van de stad Aalst 267.  Dit betekent dat hij, net als 
een aantal andere familieleden van deze tak, te Berchem woonde. 

 
Misschien is hij de Jacobus Van Meerhaghe die op 22 september 1635 te Berchem 
huwde met Hermina Nicaise.  Getuigen: Judocus De Clerck en Andrea Buysens. Hij 
zou dan 65 jaar oud geweest zijn… Van dit echtpaar werden te Berchem twee 
kinderen geboren : 

             
1. Jacoba Van Meerhaghe, geboren op 24 september 1636. 
2. Jacobus Van Meerhaghe, geboren op 22 november 1639.  

 
We ontmoeten Jacop Van Meerhaghe in 1637 als getuige bij notaris Abraham Van 
Meldert te Berchem, waar van hem gezegd wordt dat hij 68 jaar oud is en dat hij te 
Meersche woonde 268. 
 

b. Lysbette Van Meerhaghe 
c. Margriete Van Meerhaghe 

Zij wordt niet meer genoemd in de staat van goed van haar ouders anno 1585. 
 

Na het beleg van Oudenaarde door Alexander Farnese en de overgave van de stad in 
1582 moest 30.000 gulden upbrocht worden. Het aandeel van Arent Van Meerhaghe 
daarin bedroeg  4 pond groot 269.  Arent Van Meerhaghe en zijn echtgenote overleden te 

                                                             
265 M. MACHTELINCKX, Een onderzoek naar de broederschap van de O.-L.-Vrouw Gulde te Oudenaarde in de 
15de en 16de eeuw. 
266 SAO, A&C, deel 33, f° 22 v, f° 159 v. 
267 R. LIEVENS, Buitenpoorters van Aalst, 1988, Deel 1, f° 273 r. 
268 B. DE KEYZER, De Lange Weg naar Kluisbergen, p. 245. 
269 M.J. TULLEKEN, Enkele documenten uit het Oudenaardse archief, Overgave van de stad in 1582, HGOKO, dl 
17, 1971, 1° aflevering, p. 29. 



 46 

Zulzeke in 1585.  Uit de staat van goed blijkt dat het echtpaar te Berchem en te Zulzeke 
zo’n 7,5 hectare grond bezat – landschoofland, meers, bos - en een kwart in een 
hofstede te Meerssche 270. Twee jaar later werd nog een verdeling gemaakt tussen de 
wezen Coppin (Jacob) en Betkin (Lysbette) Van Meerhaghe.  Kavel A omvat gronden te 
Meerssche, Zulzeke en Ruwen (Ruien). Kavel B : gronden te Meerssche, Zulzeke, 
Ruwen en Berchem.  Er bleef 650 pond, 14 schellingen 8 deniers parisis onverdeeld bij 
het afsluiten van de rekening op 26 maart 1587.  Als borgstellers en voogden fungeren: 
Jacob Vande Woestijne, Frans Vande Woestijne, Joos Heuvic en oom Michiel Pycke 271. 

 
5.   CATHELIJNE VAN MEERHAGHE 

 
Cathelijne Van Meerhaghe huwde met JAN HENDRICX (Heyndrijcx), zoon van Jacop 
Hendrickx die overleed in 1553 in zijn huis dat in de Hoogstraat te Oudenaarde gelegen 
was.  De boedelbeschrijving spreekt eveneens van een molenhuis en een slijpmolen op 
de veste buiten de stad  die hij pachtte van het Hospitaal 272.   Hun kinderen : 
 
a. Tanneke Hendricx 
b. Mayken Hendricx 
c. Calleken Hendricx 
 
In 1577 was Jan Hendricx borg over de weeskinderen van zijn schoonbroer Jacob Van 
Meerhaghe.  Jan Heyndrijcx oefende de functie van voogdenknaap uit, d.i. de ambtelijke 
helper van de oppervoogden van Oudenaarde.  Hij overleed omstreeks 1580 in de 
Kattestraat te Oudenaarde.  De nalatenschap omvat een paar huizen in de Kattestraat en 
de Hoogstraat. Jacob Vande Woestijne en Thomaes Debie worden genoemd als 
borgstellers en voogden 273.  Zijn weduwe, Cathelijne Van Meerhaghe, verkocht op 17 
mei 1581 geassisteert met Remeeus Van Meerhaghe heuren broeder en Thomas De Bie 
fs Pieters aan Franchois Baert fs Joes  voor de som van 101 pond groot, tofficie van 
tvoochden cnapscip deser stede daer Jan Heindricx heuren overleden man erfachtich als 
propretaris uut verstorven es 274. Cathelyne Van Meerhaghe moet op hoge leeftijd 
gestorven zijn, want zij was in 1616 nog aanwezig bij de verdeling na het overlijden van 
Marie Van Meerhaghe, dochter van haar broer Jacob 275. 

 
Wanneer Franchoys Van Meerhaghe overleed is ons niet bekend.  In 1588 fungeerde hij nog 
als toesiender voocht over zijn drie halfzusters, Pierijne, Jakemijne en Bette van Meerhaghe 
276.  
 

XI.2.  ROEGIER VAN MEERHAGHE 
 
Roegier Van Meerhaghe werd omstreeks 1500-1510 te Wortegem geboren als zoon van 
Lodewijck en Marie Dierins (X.6).  Als knaap verloor hij zijn moeder en kreeg Joozijne 
Vanden Bossche als stiefmoeder. Roegier huwde omstreeks 1535 met JOOZIJNE 
TSAMMELS.  De bruid stamde uit een oude en begoede Wortegemse familie.  Haar vader, 
Meerle (Merlijn) Tsammels (Tsiammels, Tjammele), zoon van Meester Joes en Cateline 
Vande Woestijne, huwde met Agnes Locket.  Ze hadden drie dochters: (a) Joozijne 
Tsammels, die huwde met Roegier Van Meerhaghe;  (b) Cathelijne Tsammels, die huwde 
met Jan Vander Cruusen en (c) Barbara Tsammels, die huwde met Jacob Vanden Dorpe, 
wiens zoon Arent Vanden Dorpe pastoor was van Kerkhove en in 1573 pastoor van zijn 
                                                             
270 SAO, SvGO, deel 33, f° 23 r. 
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276 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 56 v. 
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geboortedorp Wortegem.  De zuster van pastoor Vanden Dorpe,  Agnees Vanden Dorpe, 
huwde met Corneel Vande Sande en hun dochter Arijne huwde met Pieter Van Meerhaghe, 
zoon van Loys en Mergriete Vander Beken (XI.5).  Het bleef dus allemaal in de familie.  
Meerle Tsammels en Agnees Locket overleden respectievelijk te Wortegem omstreeks 1538 
en 1534 277.  Meerle Tsammels bezat er een hoeve met woonhuis, schuur, stal en gronden 
en erfrechten in een watermolenhuis te Oudenaarde die afkomstig waren van zijn 
schoonmoeder  Wittebroot 278.   
 
Roegier Van Meerhaghe vestigde zich na zijn huwelijk met Joozijne Tsammels op een 
behuusde stede ligghende te Audtmooreghem, een gehucht van Wortegem dat tegen 
Anzegem en Waregem aanleunt.  De hoeve werd ook nog omschreven als Jan De Moers 
stede in Smeyers leen en paalde met de oostzijde aan tgoed ten Booghaerde.  Deze hoeve 
werd later in gebruik genomen door zijn schoonzoon Philips Vande Wiele.  Uit de 
boedelbeschrijving van 1549 blijkt dat Roegier in totaal ruim negen hectaren eigendom 
bezat.  In 1544 kocht hij samen met Pieter Vande Wiele van Jonkheer Philips Vander 
Vichten, heer van Audmoregem, tslachaut (slaghout) vanden bossche ghenaempt den 
doerent, ligghende in aumooreghem voor de som van 20 pond groot 279.  
 
 
Hoogstwaarschijnlijk werden uit het huwelijk van Roegier en Joozijne, in de loop van hun 
vijftien jaar huwelijksleven, meer dan de twee ons bekende kinderen geboren, doch de 
meesten zullen op prille leeftijd gestorven zijn en worden in de bronnen nergens vermeld.  
Slechts twee van hen bereikten de huwbare leeftijd : 
 
1.   FRANCHOYS VAN MEERHAGHE,    volgt onder XII.2 
 
2.   AGNEES VAN MEERHAGHE 

 
Agnees, die genoemd werd naar haar grootmoeder Agnees Locket, werd te Wortegem 
geboren omstreeks 1535.  Zij huwde omstreeks 1557 met PHILIPS VANDE WIELE.  
Philips was één van de acht kinderen van Pieter Vande Wiele en Janneke Vanden 
Dorpe, kleinzoon langs moederszijde van Pieter Vanden Dorpe en Ysabeele Vander 
Ellen en achterkleinzoon van Jacob Vanden Dorpe en Agnees Stichelbout 280.  Philips’ 
grootvader Jan, zijn vader Pieter, zijn broer Fransois én diens zoon Pieter Vande Wiele 
volgden elkaar op als pachters van het imposante Hof van Walem dat het centrum was 
van de gelijknamige heerlijkheid en die de belangrijkste hoeve van Wortegem was (zie 
ook Pieter V.M. XI.4). Het echtpaar woonde in de Kerckstraete te Wortegem waar hun 
kinderen werden geboren: 
 
a. Lysbette Vande Wiele, huwde met Pieter Vander Beken. 
 
b. Janne Vande Wiele,  huwde met Arent De Bosschere. 

 
c. Pieter Vande Wiele, geboren omstreeks 1563.  Hij huwde met Judoca Vennins.  

Deze hadden op hun beurt een dochter Judoca Vande Wiele die in 1623 te 
Wortegem huwde met  Jan Van Meerhaghe.  Bruid en bruidegom waren in de vierde 
graad verwant. Hun zoon Pieter vande Wiele huwde in 1634 met Maria Van 
Meerhaghe, met wie hij in de derde graad verwant was (zie infra). 
 

Philips Vande Wiele, de echtgenoot van Agnees Van Meerhaghe, was zeker een 
ontwikkeld en geletterd man die de schrijfkunst beheerste.  In een kerkrekening uit 1563 

                                                             
277 SAO, A&C, deel 34, f° 44 v. 
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lezen we dat hij 8 schellingen ontving vor eenen hantbouck te makene ende scrijvene.  
Hij inde nog eens 36 schellingen vor dese rekenynghe te scrijvene midts de copie. Die 
bewuste rekening van zijn hand, is in een schitterend handschrift geschreven 281. 
Onderaan een kerkrekening uit 1578 vinden we zijn sierlijke handtekening 282.   
 

 
 

Staat van Goed Agnes Van Meerhaghe x Philips Vande Wiele 1618 
 

Philips Vande Wiele overleed te Wortegem omstreeks 1581 283.  De boedelbeschrijving 
spreekt van een hofstede met woonhuis, poest, wagenhuis, weefhuis, ovenbuur met 
oven en privaat op het patrimoniaal erfgoed van de weduwe Agnees Van Meerhaghe.  
Agnees overleefde haar echtgenoot met bijna 40 jaar en overleed op hoge leeftijd te 
Wortegem op 31.10.1618. Haar staat van goed werd op 17 december 1618 
overgebracht door haar kinderen 284. 

 
Moeder Joozijne Tsammels overleed te Wortegem omstreeks 1549.  Ze werd ongeveer 40 
jaar oud. De aanhef van de boedelbeschrijving luidt als volgt : Van Joosijne Tsiammels alven 
fa Merls dwijf van Roegier Van Merhaghe fs Lodewijcx in de prochie van Worteghem. 
Toponiemen uit deze boedelbeschrijving: de haumersch, de nieuviver mersch, tsiammels 
dreve, den mergheldriesch, te Ryborghen, den Mommaert, te Bosbrouc, tcleen heijcken, 
anden eeckdriesch, hooremkes veld (wormpjesveld), hazenveldt, te Audtmooreghem 285. 
 

 
 

Staat van Goed Joozijne Tsiammels x Roegier Van Meerhaghe 1549 
 

Op 13 juni 1557 verschenen Roegier Van Meerhaghe en Pieter De Moer voor de 
Wortegemse schepenbank om er een akte te laten registreren waarbij  Pieter De Moer hem 
onteirfde in vorme van manghelinghe van lande jeghens Roegier Van Meerhaghe vander 
heeldt (helft) van Jan Smoers zijns svaders stede was, de selve heelt 2,5 honderdlands 
groet.  Verder mangelden of ruilden ze onderling nog een half honderdlands ligghende ande 
straete gaende naer den eecdriesch.  Met toestemming van zijn schoonvader Roegier, was 
                                                             
281 RAG, Sint-Baafs, B/2175, Wortegem, Rekening aermengoede, A° 1563. 
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ook Philips Vande Wiele gheerft in bovengenoemde percelen.  Ten zelve daghe kocht Philips 
Vande Wiele van de erfgenamen van Jan De Moer nog 4 honderdlands ligghende zuut ande 
stede 286. 
 
Roegier Van Meerhaghe hertrouwde niet zoals de meeste van zijn stamgenoten, maar bleef 
weduwnaar tot aan zijn dood.  Hij overleed te Wortegem omstreeks 1563. Roegier en 
Joozijne schonken, zoals het een dorpsnotabele past, bij testament aan de Wortegemse 
armendisch een rente van zes pond tot onderhoud van de armen van de parochie 287.  
Volgens een kerkrekening uit 1597 betaalde hun zoon Franchoys dertig jaar later nog steeds 
die erffelijcke losrente, bezet bij Roegier Van Meerhaghe ende Joozijne Tsammels, omme 
huerlieden zielen ghelesen thebbene eenen pater nostre, telcken up Onzer (Lieve) Vrauwe 
dach in maerte (Aankondiging van de Heer) ende Onzen Vrauwe dach in septembris (Maria 
Geboorte). Pastoor Gabriël De Conynck ontving zes schellingen voer den drij pater nosters 
ende ave marias te doen lesen over de zielen van Rogier van Meerhaghe ende zijne 
huysvrauwe, telcken up den Onzer Vrauwe daghen.  De koster ontving drie schellingen voer 
tzelve te vermanen  288.   
 
 

XI.3.   JAN VAN MEERHAGHE 
 
Jan Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1500-1510 als zoon van 
Lodewijck en Marie Dierins (X.6).  Jan huwde omstreeks 1530 met  JULIAENE VANDEN 
DIJCKE. Zij was, samen met haar broer Bernaert, één van de twee kinderen van Jan 
Vanden Dijcke, die de zoon was van Inghel Vanden Dijcke en Caharina Van Rode.  Inghel 
vanden Dijcke, was tussen 1418 en 1449 ontvanger van de Gentse Sint-Pietersabdij te 
Wortegem 289. Ook Inghels vader Gillis Vanden Dijcke fs Jan vervulde die functie van 1413 
tot 1417.  De grootvader van Gillis, eveneens Inghel Vanden Dijcke geheten, was er 
ontvanger anno 1336-37 290. Tussen de namen van de baljuws van de Heerlijkheid van 
Walem noteren we in 1418 Inghel Vanden Dijcke, in 1466 Lodewijck Vanden Dijcke, in 1598 
en 1628 Jan Vanden Dijcke en in 1661 Frans Vanden Dijcke 291.  Daaruit blijkt dat deze clan 
te Wortegem eeuwenlang een eersterangsrol rol vertolkte. Jan en Juliaene kregen zes 
kinderen die te Wortegem geboren werden omstreeks 1530-1540: 
 
1.   JOANNA VAN MEERHAGHE 
 

Zij huwde omstreeks 1560 met ADRIAEN TANGHE, die genoemd wordt in de staat van 
goed van zijn schoonouders 292. Hun kinderen:  
 
a.  Jan Tanghe 
b.  Pierinkin Tanghe, huwde met Jacob Dejaeghere. 
 
Joanna Van Meerhaghe hertrouwde na de dood van haar eerste echtgenoot met 
FRANCHOIS VANDER BEKEN, zoon van Roegier.  Hun kinderen : 
 
c.  Lowijsekin Vander Beken, huwde met Jan Vanden Dorpe. 
d.  Mayken Vander Beken, huwde met Joos Vincke. 
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291 J. VERSCHAEREN, Reqesten Abdij van Beaulieu, p. 81, nr 187, nr 188, nr 192 : Lodewijk Vd Dijcke; RAG, 
Sint-Pieters, Rekeningen, nr 162, nr 163 + Sint-Pieters, II, 1514 : Jan Vd Dijke. 
292 SAO, SvGO, deel 26, f° 84 v. 
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Franchois Vander Beken overleed te Wortegem omstreeks 1582 293. Joanna Van 
Meerhaghe overleed aldaar meer dan veertig jaar later op 20.9.1623. Haar staat van 
goed werd op 26 september 1624 overgebracht door haar kinderen 294. 

 
2.   MARIE VAN MEERHAGHE 

 
Zij huwde met JAN VANDE WOESTIJNE, zoon van Heindrick en Margriete De Waele 
295.  Hun kinderen:  
 
a.  Joos Vande Woestijne 
b. Margriete Vande Woestijne 
c.  Willemijnken Vande Woestijne 
d.  Joanna Vande Woestijne, huwde met Andries Vander Beken.  Hun dochter Marie 

Vander Beken huwde met Samuel Van Meerhaghe, de bastaardzoon van pastoor 
Loy Van Meerhaghe, die de broer was van haar grootmoeder Marie Van Meerhaghe 
(zie verder: XI.3.3) 

 
 Het gezin Vande Woestijne-Van Meerhaghe vestigde zich aanvankelijk te Wortegem 

waar Jan Vande Woestijne in 1563 upperaelmoussenier ende provyseur van de 
armendis of voorzitter van het toenmalige O.C.M.W. was.  In die functie maakte hij ook 
de rekening van den aermengoede op 296.  In 1575 was hij ook schepen van de 
Heerlijkheid van Walem. Later verhuisden ze naar Oudenaarde waar Jan Vande 
Woestijne en Marie Van Meerhaghe omstreeks 1580 overleden 297.  Willem en 
Franchoys Van Meerhaghe en Franchoys Vander Beken, ooms van de moederlijke zijde, 
werden als borg aangesteld over de vier wezen die o.m. vier bunders land en een 
woonhuus staende te Wortighem daer doverleden voortijts wonachtig in waren erfden. 
Verder erfden ze, naast een linnenweversgetouw, ook nog gronden te Nokere en te 
Oud-Moregem 298.   

 
3.   LODEWIJCK VAN MEERHAGHE  

 
In de staat van goed van zijn ouders uit 1562 wordt van Lodewijck, die naar zijn 
grootvader genoemd werd, gezegd dat hij 23 jaar oud is en bijgevolg moet hij omstreeks 
1539 te Wortegem geboren zijn. In 1567 werd hij kapelaan te Waregem en op 
dertigjarige leeftijd was hij  pastoor van Beveren-Leie.  In 1571 verpachtte  Heer Loy er 
zijn hofstede aan ene Willem Frederic en nam zelf genoegen met een kamer en een klein  
lochtijncxken.  Dan verliezen we zijn spoor in de troebelen van de Geuzentijd wanneer 
ook de pastorij aldaar wordt platgebrand 299.  Hij wordt in 1580, ’81 en ’83 ook nergens in 
de boedelbeschrijvingen vermeld als eventuele voogd over of borgh voor zijn neefjes en 
nichtjes. Wel weten we dat hij, net als zoveel andere collega-priesters, een kind had.  
Wie de moeder was van zijn zoon, wordt nergens vermeld. Samen met die bastaardzoon 
staat hij als Loy pbre  (presbytere of priester) vermeld in het Struucboeck van 
Oudenaarde: 
 
 
 
 

                                                             
293 SAO, SvGO, deel 32, f° 107 r/v + P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 6, 1581-1593, dd. 8.2.1591, f° 111 r. 
294 SAO, SvGO, deel 42, f° 5 v, min 172. 
295 H. MEIRHAEGHE, Genealogie Vande Woestijne, Deel III, HGOKO, dl 49 , 2012. 
296 RAG, Sint-Baafs, B/2175, Wortegem, Rekening  H. Geest, A° 1563. 
297 SAO, SvGO, deel 31, f° 158 r/v. 
298 SAO, SvGO, deel 31, f° 217 r/v. 
299 E. DUCATTEEUW en M. DEBROUWERE, Bevernaars en Desselgemnaars in de 16de eeuw, Jaarboek 
Gaverstreke, jrg 7, 1979, pp 252, 255, 256, 259. 
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a. Samuel Van Meerhaeghe  
 
Samuel, en niet Danniel zoals in de gepubliceerde uitgave van het Struucboeck 
vermeld staat, vinden we te Wortegem terug. Of hij door zijn vader-priester of door 
zijn moeder werd opgevoed of in het gezin van een van zijn ooms of tantes, is niet 
duidelijk.  Samuel Van Meerhaghe huwde omstreeks 1610 met  Marie Vander 
Beken, dochter van Andries Vander Beken en Joanna Vande Woestijne en 
kleindochter van Jan Vande Woestijne en Marie Van Meerhaghe, de zuster van 
Samuels vader (zie XI.3.2.d). Hij huwde dus met zijn nicht.  Van hen werden te 
Wortegem zes kinderen geboren :  
 
1. Frans Van Meerhaeghe, geboren op 13.10.1612.  Hij huwde te Wannegem-

Lede op 6.11.1639 met Catharina Schepens, dochter van Olivier.  Het echtpaar 
vestigde zich te Wannegem-Lede waar hun acht kinderen geboren werden:  
Olivier (°1640), Frans (°1642), Maria (°1643), Jan (° Eine, 1648), Adriana 
(°1649), Florentia (°1652), Joanna (°1654) en Judoca Van Meerhaeghe (°1656). 
Catharina Schepens overleed te Wannegem-Lede op 23.7.1661.  Frans Van 
Meerhaeghe was op dat ogenblik reeds overleden. 

 
2. Willem Van Meerhaeghe, geboren op 3.1.1616.  Hij huwde te Wortegem op 

20.4.1652 met Ludovica De Waele. Van hen werden te Wortegem drie kinderen 
geboren: Maria (°1653), Egidia (°1655) en Jan Van Meerhaeghe (°1657). 

 
3. Joanna Van Meerhaeghe, geboren circa 1618.  Zij huwde  omstreeks 1641 met 

Jan Schepens. Hun kinderen te Wortegem geboren: Olivier (°1643) en Jan 
Schepens (°1644) die allebei twee dagen na de geboorte overleden. 

 
4. Maria Van Meerhaeghe, geboren circa 1620. 
5. Pieter Van Meerhaeghe, geboren circa 1622. 
6. Judocus Van Meerhaeghe, geboren 24.3.1625. 

 

           
 

Wettelijke Passeringen Wortegem 1630 : Samuel Van Meerhaghe 
 

Na het overlijden van Marie Vander Beken, hertrouwde Samuel te Wortegem op 23 
augustus 1654 met ANNA VAN HASEVELDT.  Samuel Van Meerhaghe overleed te 
Wortegem op 21 maart 1659 300. 

 
4.   WILLEM VAN MEERHAGHE   volgt onder XII.3 
 
5.   FRANS VAN MEERHAGHE   volgt onder XII.4 
 
6.   BEERNAERT VAN MEERHAGHE  volgt onder XII.5 
 

                                                             
300 H. MEIRHAEGHE, Nog over de Beverse pastoor Loij Van Merhaghe, Jaarboek Gaverstreke, jrg 9, 1981, p. 
484-485. 
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Op 5 juni 1553 werd in de Acten & Contracten van de Oudenaardse schepenbank genoteerd  
dat Jan van Meerhaghe fs Loys in Worteghem heeft gehuurd ende ghenomen in goeden 
loyaelen pachte jeghens Fransoys Vindevoghele fs Loy oock in Wortegem, een stick lants 
van 6 honderdlands gheleghen up cauborre de cautere voor een termijn van zes jaar 
ingaande op kerstavond 1552 en dat voor de som van 48 pond parisis 301. Een graantelling 
gehouden te Wortegem in 1556 toont aan dat ten huse van Jan van Meerhaghe es 
bevonden vijf hondert schooven ende hondert schieten drie halsters, compt vijftien halsters 
rogghe, up solder tien halsters rogghe, samen metten soldere (zolder) : 25 halsters 302.  
 
Jan Van Meerhaghe was pachter van de Grote Tienden van Wortegem.  De tienden waren 
een soort belasting - het tiende deel of 10% - op alle voortbrengselen van het land die vaak 
in natura geleverd werd en opgeslagen in de tiendenschuur. De opbrengst ervan diende tot 
het onderhoud van de dorpskerk en de pastoor. In de Cohieren van de 20ste Penning van 
1571 lezen we dat de erfgenamen van Jan hauden in pachte een thiende metter 
thienschuere vanden cloostere vanden casteele bij Mortaenen vor 240 ponden tsjaers ende 
van wijnghelde up eenen pacht van 12 jaren, 360 ponden 303.  Zij verpachtten deze tienden 
in naerpachte aan pastoor Arent Vanden Dorpe, Philips en Pieter Vande Wiele, Inghel 
Vanden Dijcke, de weduwe van Adriaen Vanden Dijcke en meer anderen.  Jehan of Jan had 
in september 1537 deze tienden voor een eerste termijn van 12 jaar gepacht van de abdij 
van Mortaigne en dit voor de jaarlijkse pachtprijs van 19 pond groot 304.  Enkele jaren later – 
in 1555 - werd hij tot de orde geroepen omdat hij de pachtprijs niet tijdig betaald had.  Indien 
hij zijn verplichtingen niet nakwam, zou de ontvanger van de abdij het geld, verhoogd met 
een dagelijkse intrest,  komen innen.  Zijn broer Roegier Van Meerhaghe en zijn 
schoonbroers Jan en Bernaert Vanden Dijcke stelden zich borg.  Jan werd eveneens  
aangemaand de tiendenschuur beter te onderhouden 305.  
 
Jan Van Meerhaghe overleed te Wortegem in 1557. Op dat ogenblik bezat hij een hoeve en 
11 hectaren land.  Het drietal staten van goed van Jan en/of zijn echtgenote Juliaene 
vermelden eigendommen te Wortegem, Nokere, Moregem, Ooike, Wannegem en Eine en 
een behuisde hofstede te Cauborre 306.  Het is mogelijk dat Juliaene Vanden Dijcke, vóór 
haar huwelijk met Jan Van Meerhaghe, al eens eerder getrouwd was met ene N. De 
Ceuninck.  In de boedelbeschrijving die na haar dood in 1564 werd opgemaakt zijn er nl. 
twee partijen van erfgerechtigden, enerzijds Loykin en Willekin van Meerhaghe, haar nog 
minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Jan Van Meerhaghe, en anderzijds Franskin De 
Ceunynck, wellicht een zoon uit een vroeger huwelijk 307.   
 

XI.4.  PIETER VAN MEERHAGHE 
 
Pieter Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1510 als zoon uit het tweede 
huwelijk van Lodewijck met Joozijne Vanden Bossche (X.6). Pieter huwde omstreeks 1540 
met ARIJNE VANDE WIELE, dochter van Dierlay Vande Wiele. Zoals gezegd huwde Pieters 
zuster Janneke Van Meerhaghe met Willem, de broer van Pieter Vande Wiele, zodat we hier 
met een double alliance te maken hebben.   
 
Samen met de Vande Woestijnes, vormden de Vande Wieles tijdens de 16de eeuw te 
Wortegem de top.  Ze waren allen afstammelingen van Gillis de Wielmakere die in 1393 het 
poorterschap van Oudenaarde kocht en zich op het einde van de 14de eeuw te Wortegem 

                                                             
301 SAO, A&C, deel 43, f° 5. 
302 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 233-15, graantelling, f° 3,  f° 11v. 
303 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, f° 45. 
304 SAO, A&C, deel 27, f° 60 v. 
305 SAO, A&C, deel 45, f° 9. 
306 SAO, SvGO, deel 23, f° 336 r/v + deel 25, f° 59 v - 60 r + deel 25, f° 102 r - 103 r. 
307 SAO, SvGO, deel 26, f° 4 v. 
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vestigde 308. Verwees de familienaam naar het beroep van de stamvader : wagenwielmaker 
of smid?  Gillis was gehuwd met Kerstinen Van Weedaghe met wie hij zes    kinderen had: 
Clays, Pieter, Willem, Antheunis, Andries en Calle Vande Wiele. De Vande Wieles zijn dus 
relatieve laatkomers te Wortegem, dit in tegenstelling tot de Van Meerhaghes, de Vanden 
Dorpes en de De Schieteres die er anderhalve eeuw eerder reeds duidelijk aanwezig waren. 
De clan De Wielmakere - de naam evolueerde na enkele generaties, via de tussenvorm De 
Wielmakere gezegd Vande Wiele, naar Vande Wiele tout court - heeft zich echter heel snel 
binnen de dorpsgemeenschap een stevige positie veroverd.  De dorpspastoors werden toen 
nog gerecruteerd uit de plaatselijke, notabele geslachten en reeds in 1413 is ene Jacop 
Vande Wiele pastoor van Wortegem.  In 1546 is Jan Vande Wiele de Wortegemse 
dorpsherder.  Tussen hen in noteren we de naam van Jan Vande Woestijne en Symoen Van 
Meerhaghe die respectievelijk in 1444 en 1515 het pastoorschap waarnamen. Jan Vande 
Wiele werd als dorpsherder opgevolgd door Arent Vanden Dorpe (A° 1563). Daarmee 
hebben we meteen de namen van de vier belangrijkste Wortegemse familieclans.  
 
De Vande Wieles zetelden ook eeuwenlang in de schepenbank van de heerlijkheid van 
Walem. Gedurende bijna de hele 16de eeuw had de clan Vande Wiele, van vader op zoon, 
het belangrijkste pachtgoed van het dorp in handen : het hof van Walem (57 ha).  Omstreeks 
1500 was Jan Vande Wiele, schepen van Walem, pachter van deze abdijhoeve.  In 1519 
was zijn zoon Pieter Vande Wiele (gehuwd met Janneke Vanden Dorpe), pachter van het 
Hof van Walem.  In 1551 werd hij opgevolgd door zijn zoon Fransois Vande Wiele (gehuwd 
met Clara Vanden Dijcke) die tevens baljuw van Walem was. In 1565 treffen we Willem 
Vander Schueren (die huwde met Clara Vanden Dijcke, de weduwe van Fransois Vande 
Wiele) aan als pachter en in 1578 wordt hij opgevolgd door Pieter Vande Wiele (gehuwd  
met Margriete Vander Schueren), zoon van de voornoemde Frans.  Pieter Vande Wiele werd 
in 1590 als uitbater van van het Walemgoed opgevolgd door Franchoys Van Meerhaghe 
(gehuwd met Willemijne Vande Woestijne XII.2).  In 1678 was Arent Van Meerhaeghe de 
pachter van dit felbegeerde pachtgoed 309. Tussen de 16de en de 18de eeuw hebben de Van 
Meerhaeghes veruit de meeste huwelijken afgesloten met de Vande Wieles.   
 
De zes kinderen van Pieter Van Meerhaghe en Arijne Vande Wiele die te Wortegem geboren 
werden tussen 1540-‘50: 
 
1.   ARENT VAN MEERHAGHE,   volgt onder XII.6 
 
2.   JOOS VAN MEERHAGHE, 
 

Hij huwde een eerste maal met MARGRIETE GHYSELINS, dochter van Roegier 310. 
Hun dochter:  
 
a. Joozijnkin Van Meerhaeghe, zij overleed als jong meisje te Wortegem omstreeks 

1582, kort na de dood van haar vader 311.   
 
Moeder Margriete Ghyselins was toen reeds overleden en Joos Van Meerhaghe was 
een tweede maal gehuwd, dit keer met FIERIJNE CROESINS.  Dit huwelijk moet van 
erg korte duur geweest zijn want Joos Van Meerhaghe overleed reeds in 1582.  Zijn 
weduwe, Fierijne Croesins fa Jan, hertrouwde met PIETER VANDEN DIJCKE fs Loys, 
met wie ze nog een zoon had : Pieter Vanden Dijcke. Fierijne Croesins overleed te 
Wortegem ca 1589 312. 
 

                                                             
308 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 200, f° 131 bis; p. 432, f° 268. 
309 RAG, Sint-Pieters, II, 1515. 
310 SAO, SvGO, deel 32, f° 131 v - 132 v. 
311 SAO, SvGO, deel 32, f° 137 r. 
312 SAO, SvGO, deel 34, f° 23r/v. 
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Wettelijke Passeringen Wortegem 1583   
Pieter vd Dijcke, Fierque Croesins wed. Joos Van Meerhaghe  

 
Joos Van Meerhaghe erfde van zijn vader o.m. een nieu woenhuus bijden cley met 
conditien indient verbrant weerde bij fayt (feit) van orloghe of toedoen vande soldaeten 
binnen twee jaeren elcander instant te doene 313.  De oorlog waarvan sprake, betreft 
uiteraard de troebelen van de Geuzentijd en de Spaanse bezetting die het land tot op de 
rand van het sociaal-economisch bankroet brachten. In 1571 bezat hij een hofstede met 
woenhuus, schuere ende ovenbuer te Bosbrouc plus ongeveer acht hectaren land 314. 
Volgens een renteboek van Walem uit 1573 gebruikte Joos elf hectaren rentegrond 315. 
Joos verscheen regelmatig voor de Walemse schepenbank.  Zo had hij in 1575, als 
eiser, een klassiek geschil met de voogden van het weeskind van Magdalena Vande 
Wiele, als verweerders, omtrent het gebruik van een uitweg.  Joos werd in het ongelijk 
gesteld, diende de gerechtskosten betalen en moest die uitweg laten ghebruucken met 
waghenen ende ploughen (wagens en ploegen) telcken als ter cultueren van 
sverweerders half bundre lants ende tweeren vanden vruchten daer up ghewassen van 
noede werdt (nodig was) 316. Op 6 juni 1576 kocht Joos Van Meerhaghe van Philips De 
Meulemeester fs Loys een erfelycke losrente van 12 pond parisis sjaers.  De 
Meulemeester had deze rente bezet op zijn hofstede metten lande, 7 vierendelen groot, 
gelegen an Roeyke bosch.  Precies één maand later onterfde Joos zich van 7 
vierendelen land met een huus ten voordele van Philips De Meulemeester voor de som 
van 88 pond groot.  Op 25 lauwmaand 1577 kocht Joos 3 honderdlands mersschen 
gelegen ter Haustraten van Karel Speleer voor de som van 16 pond groot 317. In een 
dischrekening van 1578 lezen we dat Joos van Merhaghe ons kercke heeft ghelevert 
een nieu cloquest over de groete clocke (grote klok), welck haut hem wederghelevert es 
in het eeke bosch dat de kercke heeft ligghen upden kerckenveldeke. Blijkbaar moest 
het houtwerk rondom de grote klok in de parochiekerk van Wortegem gerestaureerd 
worden en leverde Joos daartoe het eikenhout 318.  Omstreeks die tijd werd de dorpskerk 
immers verbouwd en werd er aan de oude Romaanse kerk een kruisbeuk en 
rechterzijbeuk toegevoegd. In 1576 wordt Joos van Merehaghe vermeld in het 13de 
peloton van de weerbare mannen van Wortegem. Hij was dus lid van de plaatselijke 
burgerwacht en achter zijn naam staat vermeld dat hij over een busse of een geweer 
beschikte 319. 
 
Joos Van Meerhaghe overleed, net als zijn enige dochter en zijn eerste echtgenote, te 
Wortegem omstreeks 1582. Dit wijst erop dat ze samen aan een besmettelijke ziekte 
overleden. In de staat van goed is sprake van twee behuisde hofsteden te Wortegem, 
een nieuw huis op de hofstede en een oude, onthuisde hofstede op de Eekdries 320. 

                                                             
313 SAO, SvGO, deel 31, f 308 r/v 
314 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, f° 89. 
315 RAG, Sint-Pieters, I, 410, f° 73 v. 
316 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 20. 
317 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 37 r, f° 24 v, f° 38. 
318 RAG, Sint-Baafs, B/2175, Wortegem, Rekening  A° 1578. 
319 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 704, Weerbare Mannen Wortegem, f° 26 v. 
320 SAO, SvGO, deel 32, f° 132 v - 133 r. 
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3.   JOANNA VAN MEERHAGHE 
 

Zij huwde met LIOEN ARDOISE fs Lioen. Het paar vestigde zich te Petegem waar hun 
kinderen geboren werden: 
 
a.   Pieter Ardoise  d. Jan Ardoise  
b.  Arent Ardoise  e.  Magdaleene Ardoise 
c.  Joos Ardoise  f.  Janneken Ardoise  

       
Joanna Van Meerhaghe overleed omstreeks 1572 en grootvader Pieter en oom Arent  
Van Meerhaghe werden als voogden aangesteld 321. 

 
4.   FRANS VAN MEERHAGHE 

 
Kinderloos overleden vóór 1576. 

 
5.   ELISABETH VAN MEERHAGHE 

 
Lisbette huwde een eerste keer met  ARENT ANRIJS, zoon van Joos en Willemijne 
Windels uit Elzegem.  Hun drie kinderen, geboren omstreeks 1575:  
 

 a.  Arent Anrijs 
b.  Joos Anrijs 
c.  Leenkin Anrijs 
 
Arent Anrijs overleed omstreeks 1570 wellicht aan de gevolgen van de pest 322. Zijn 
weduwe Lisbette Van Meerhaghe hertrouwde met PHILIPS VANDE WOESTIJNE, zoon 
van Hendrick en Joozijne Vander Bauwheede. Hun dochter:   
 
d. Joozijne Vande Woestijne. 
 
Philips en Lisbette kochten in 1583 een behuusde hofstede met een buelcxke 
ghenaempt delst, groot 9 honderdlands voor de som van 400 ponden parisis van hun 
schoonzuster Fierke Croesins, weduwe van Joos Van Meerhaghe, en echtgenote van 
Pieter Vanden Dijcke 323.  Deze bezittingen kwamen voort uit de erfenis van vader Pieter 
Van Meerhaghe.  In 1585 verkochten zij 3 vierendelen en 48 roeden land, waaronder 
een stick saylans (zaailand) up waelem cautre, ant goet ten boogaerde.  In deze acte is 
er sprake van Pieters van Merhaghe hantbouck vanden heerlijcke renten 324. 
 
Lisbette Van Meerhaghe overleed te Elzegem in 1591.  De boedelbeschrijving van 7 
december 1591 vertelt ons dat Pieter Van Meerhaghe fs Arent en Franchois Van 
Meerhaghe fs Rogier als voogden werden aangesteld over het weeskind Joozijntje 
Vande Woestijne.  Van vaderszijde bezat Lisbette van Meerhaghe te Wortegem 850 
roeden land; van de zijde van haar moeder Arijne Vande Wiele bezat ze te Wortegem 
1850 roeden en 1 vierendeel land en te Petegem 1 vierendeel meers.  Tijdens haar 
huwelijk met haar eerste man Arent Anrijs, had ze 900 roeden land te Elsegem en 700 
onder de Stenen Man van Oudenaarde verworven.  Tijdens haar tweede huwelijk 
verwierf ze zeven vierendelen te Elzegem, één vierendeel bij de galg te Petegem en 500 
roeden, en één vierendeel meers en een halve bunder grond te Wortegem 325.   

                                                             
321 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 6, 1571-1581, f° 22 r. 
322 SAO, SvGO, deel 30, f° 211 v - 212 r + L. SNOECK, Het Zuidvlaamse geslacht Anrijs, o.a. pp. 19, 41. 
323 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 74 r. 
324 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 95 v. 
325 SAO, SvGO, deel 34, f° 109 v - 110 v. 
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Philips Vande Woestijne hertrouwde met Cathelijne Delavie. Hij overleed te Petegem 
op Deechaut (De Eeckhout) in september 1622. Zijn staat van goed werd op 26 januari 
1623 overgebracht door schoonzoon Jan Teerlinck fs Joos 326. 

 
6.   PIETER VAN MEERHAGHE 

 
Pieter Van Meerhaghe huwde JOANNA VANDEN HEEDE.  Zij was, samen met 
Hannekin, Arijnkin en Betkin, één van de vier kinderen van Loys Vanden Heede en 
Joanna Blaublomme fa Jan, die al eens eerder gehuwd was geweest met Martin Baert uit 
Nokere 327.  Een zuster van schoonmoeder Joanna Blaublomme, Adriaene 
Blaublomme,huwde met Arent Van Meerhaghe (XII.6). Pieter en Joanna hadden één 
kind:  
 
a. JOANNA VAN MEERHAGHE 

 
We denken dat zij het is die huwde met JACOB VANDEN DRIESSCHE.   Uit hun 
huwelijk werden te Wortegem minstens zeven kinderen geboren: 
 
1. Pieter Vanden Driessche, ° 5.4.1608. 
2. Margriete Vanden Driessche, ° 6.5.1610. 
3. Maria Vanden Driessche, ° 1.5.1612. 
4. Jan Vanden Driessche,  ° 24.6.1613. 
5. Frans Vanden Driessche, ° 29.11.1615. 
6. Jacob Vanden Driessche, ° 30.10.1618. 
7. Joanna Vanden Driessche, ° 21.4.1621. 
 

Pieter Van Meerhaghe had blijkbaar muzikale talenten, want in een rekening uit 1578 
lezen we dat Pieter van Merhaghe den jonghen (junior) 19 pond ontvangt vor een jaer up 
de orghele te spelen.  Heel zeker was hij koster van de parochiekerk van Wortegem en 
de opvolger van Philip Coertins die in datzelfde jaar nog als organist of koster genoemd 
wordt 328.  De koster behoorde vaak tot de kleine groep van geletterden van het dorp.  Hij 
combineerde het kosterschap dan ook vaak met de job van griffier of dorpsonderwijzer.  
Zo was Joos Van Meerhaeghe in 1702 niet alleen coster van Worteghem, maar ook 
griffier van Anzegem, griffier van de heerlijkheid van Walem én van de heerlijkheid van 
Ingelmunster te Wortegem 329. Het kosterschap was in veel dorpen een familiezaak.  Zo 
ook te Wortegem waar het ambt gedurende twee eeuwen door de Van Meerhaghes 
gemonopoliseerd werd.  De echte kostersdynastie begint met Pieter Van Meerhaghe en 
het ambt werd vaak van vader op zoon binnen de clan doorgegeven tot op het einde van 
de 18de eeuw 330: 

 
• Pieter Van Meerhaghe fs Pieter (° 1540 / + 1583) 
• Pieter Van Meerhaeghe fs Arent (° 1570 / + 1638) 
• Arent Van Meerhaeghe (° 1620 / + 1675) 
• Joos Van Meerhaeghe (° 1655 / + 1728) 
• Arent Van Meerhaeghe (° 1686 / + 1748) 
• Jan-Baptiste Van Meerhaeghe (° 1731) 

 
 

                                                             
326 SAO, SvGO, deel 41, f° 127 r, min 169. 
327 SAO, SvGO, deel 32, f° 174 v - 175 v; deel 31, f° 11 v - 13 r. 
328 RAG, Sint-Baafs, B/2175, Wortegem, Rekening  A° 1578. 
329 SAO, A&C, deel 97, f° 23. 
330 H. MEIRHAEGHE, Tussen doopvont en zerk, staat in ’t midden de kerk (kerkelijk leven te Wortegem), ’t 
Meerminneke, 1988, nr. 29, p. 2-6. 
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Pieter Van Meerhaghe, zijn echtgenote Joanna Vanden Heede en zijn schoonmoeder 
Joanna Blaublomme overleden kort na elkaar te Wortegem omstreeks 1583.  Dit kan er 
alweer op wijzen dat ze stierven aan een epidemische ziekte.  Volgens zijn staat van 
goed bezat Pieter o.m. een hofstede te cauborre upde heerlijchede van Fyms.  Het enige 
weeskind Joanna erfde deze behuisde hofstede te Wortegem en heel wat gronden te 
Wortegem, Kruishoutem, Anzegem en Nokere 331.  

 
Vader Pieter Van Meerhaghe d’aude was een vermogend landbouwer.  In 1570 bezat hij een 
hoeve met woonhuus, twee schuerkins, een poest, een waghenhuus, een duufhuus 
(duifhuis) ende ovenbuer te Cauborre, met meer dan 20 hectaren grond binnen de 
heerlijkheid van Walem 332. In de notulen van de Walemse schepenbank, waarin hij zelf als 
schepen zitting had, lezen we dat Raes Vanden Haute fs Adriaen in 1554 upbrocht in 
vormen van seekere ten behouve van Pieter Van Meirhaghe fs Lodewijcx, de helft van tien 
honderdlands in tcleen heyke aan de Heirstrate en dit omdat Pieter zich voor de som van 82 
pond parisis borg had gesteld voor Vanden Haute over het goed van de kinderen van zijn 
echtgenote die zij  had uit haar vorig huwelijk met Pieter De Waele 333. 
 
Op 28 april 1561 na paessen verkocht Raes Vanden Haute aan Pieter Van Meerhaghe een 
jaarlijkse lijfrente van 6 pond parisis  ten lijve van Joes ende Frans van Meerhaghe fs 
Pieters.  Deze rente moest tweemaal in het jaar - op 11 mei en 3 november - afgelost 
worden.  Deze rente werd voor een periode van drie jaar bezet up zijn stede ten auwe hecke, 
2 honderdlands groot, met woonhuse, scuere, poest (kleine stal) en ovenbuer 334. In 1563 
betaalde Pieter aan de armenmeester van Wortegem respectievelijk 20 en 10 schellingen up 
een vierendeel landts up waelem cautere omme wittebroet te deelne ten witten 
donderdaghe” en “up zes honderdlandts upt heyke omme harynck te deelne ten witten 
donderdaghe aan de behoeftigen van de parochie. Dit vierendeel werd dan ook heel 
toepasselijk twittebroodland genoemd 335. 
 
Pieter Van Meerhaghe was tussen 1544 en 1578 herhaaldelijk schepen van de Heerlijkheid 
van Walem en we vonden ook zijn handtekening terug 336.  Het zegel waarmee hij in 1544 
een oorkonde waarmerkte, is spijtig genoeg verloren gegaan 337.  Wellicht zegelde hij, net als 
zijn vader Lodewijck, met een meermin. (Zie supra Familiewapen Van Meirhaeghe). Hij was 
in ieder geval een geletterd man, aangezien hij ook ontvanger was van de heerlijke renten 
van Walem en in die functie het hantbouck opstelde en bijhield.  In zijn functie van helich 
geestmeester of armenmeester, verhuurde hij in 1563 de wintmeulene toebehoorende de 
gemeenen armen vande prochye  aan Joos Vande Woestijne voor een periode van zes jaar 
en dit voor vijf mudden en negen muekens rogge 338. 
 
Arijne Vande Wiele stierf te Wortegem in 1576.  Na haar overlijden werden drie staten van 
goed opgesteld die samen een twaalftal bladzijden beslaan.  Ze tonen in ieder geval hoe 
welvarend dit gezin wel was. Uit deze erfverdelingen blijkt o.m. dat Pieter Van Meerhaghe 
tijdens zijn huwelijk te Wortegem 31 percelen grond had gekocht.  Ook de hoeve te Cauborre 
wordt hierin genoemd; zoon Pieter kreeg deze hoeve, die eertijds al door zijn grootvader 
Lodewijk Van Meerhaghe werd uigebaat, toebedeeld 339.  Pieter Van Meerhaghe overleed te 
Wortegem in 1581.  De erfenis werd verdeeld tussen zijn vijf kinderen - of hun erfgenamen - 

                                                             
331 SAO, SvGO, deel 32, f° 224 r/v. 
332 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, f 75 v. 
333 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 15. 
334 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 17. 
335 RAG, Sint-Baafs, B/2175, Wortegem, Rekening A° 1563. 
336 RAR, Kasselrij Oudenaarde, o.a. nrs 234/18, 234/19. 
337 RAG, Sint-Pieters, II, 1515, oorkonde met 3 zegels, 2 verdwenen. 
338 SAO, A&C, deel 53, f° 158 v. 
339 SAO, SvGO, deel 30, ff° 38 v - 42 r; 42 r - 43 v; 43 v - 44 v. 
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waarvan zijn zonen Pieter en Joos Van Merhaghe op het ogenblik van de verdeling reeds 
overleden waren 340. 
 
 

XI.5.  LODEWIJCK VAN MEERHAGHE 
 
Lodewijck Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1500 zoon van Fransois 
en Joanna De Bosschere (X.7).  Lodewijck of Loy(s) huwde omstreeks 1530 met 
MERGRIETE VANDER BEKEN,  dochter van Stevin Vander Beken, die in 1539 te 
Wortegem overleed 341.  Mergriete had nog drie broers en twee zusters: (a) Gillis Vander 
Beken; (b) Franchois Vander Beken die in 1559 overleed 342; (c) Roegier Vander Beken die 
huwde met Maria Vande Woestijne fa Jacop en ca 1556 overleed 343; (d) Pierijne Vander 
Beken die huwde met Arendt Hardoise en (e) Joozijne Vander Beken die huwde met Loy De 
Meyere. Hun drie kinderen te Wortegem geboren omstreeks 1530-40 : 
 
1.   CATHELIJNE VAN MEERHAGHE 

 
Zij overleed te Wortegem omstreeks 1569 344. 

 
2.   JULIAENE VAN MEERHAGHE 
 

Juliaene of Jaenkin Van Meerhaghe huwde achtereenvolgens met JAN VAN 
WAMBEKE, die te Kruishoutem overleed omstreeks 1571, en met LOYS DE CONINCK 
fs Willem 345. Uit haar twee huwelijken had Juliaene Van Meerhaghe drie kinderen: 
 
 
a. Hanskin Van Wambeke, geboren omstreeks 1563. 
b.   Willem De Coninck  
c.   Grietkin De Coninck  
 
Loys De Coninck overleed te Kruishoutem in 1582 en zijn weduwe Juliaene Van 
Meerhaghe korte tijd later.  Haar broer Pieter Van Meerhaghe werd als voogd aangesteld 
over de drie wezen. In de boedelbeschrijving lezen we dat de parochie van Kruishoutem 
nog schulden heeft bij Loy De Coninck omdat hij méér soldaten had moeten 
onderhouden dan het contingent van 8 vendels dat hem was toegewezen.  Loy had 
Spaanse troepen moeten fourageren die in de streek verbleven tijdens het beleg van 
Oudenaarde 346. 

 
3.   PIETER VAN MEERHAGHE 
 

Pieter Van Meerhaghe trad driemaal in het huwelijk en elk huwelijk bleef kinderloos. Hij 
huwde een eerste maal met JACOBA VOETS, dochter van Jacob.  Jacoba overleed 
kinderloos te Wortegem omstreeks 1583 en haar enige erfgenaam is Pieterkin Voet, 
zoon van Daneel Voet, een neefje.  De staat van goed spreekt van behuisde hofstede en 
27 honderlands ressorterend onder de heerlijkheid van Walem 347. 
 

                                                             
340 SAO, SvGO, deel 31, f° 308 r/v. 
341 SAO, SvGO, deel 18, f° 158 v - 160 r. 
342 SAO, SvGO, deel 24, f° 144 v - 145 v. 
343 SAO, SvGO, deel 23, f° 244 - 245 r. 
344 SAO, SvGO, deel 27, f° 104 v. 
345 SAO, SvGO, deel 28, f° 34 v - 35 r. 
346 SAO, SvGO, deel 32, f° 94 r/v. 
347 SAO, SvGO, deel 32, f° 184 r/v. 
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Na het overlijden van Jacoba Voets hertrouwde Pieter van Meerhaghe met ARIJNE 
VANDE SANDE, dochter van Corneel en Agnes Vanden Dorpe en weduwe van Gillis 
Devenijn met wie ze drie kinderen had: Franchoys, Vincent en Arijnke Devenijn.  Ook dit 
huwelijk, dat slechts van heel korte duur was, bleef kinderloos. 
 
Pieter ging een derde huwelijk aan met de zuster van zijn tweede echtgenote : met 
JOANNA VANDE SANDE.  Joanna Vande Sande was dus, net als Arijne, een dochter 
van Corneel en Agnees Vanden Dorpe. Laatstgenoemde was een dochter van Jacop 
Vanden Dorpe en Barbel Tsammels, zuster van Joozijne Tsammels die gehuwd was met 
Roegier Van Meerhaghe (XI.2) 348.  Agnees Vanden Dorpe overleed omstreeks 1581 te 
Oudenaarde waarheen ze omwille van de troebelen gevlucht was. Ook Joanna Vande 
Sande was al eens eerder getrouwd en wel met Roegier Vanden Dorpe die in 1583 
overleed en met wie ze drie kinderen had: Jacop, Pieter en Barbara Vanden Dorpe 349 . 
Ook hier weer worden we geconfronteerd met dit typisch endogaam huwelijksgedrag. 
 
Pieter Van Meerhaeghe baatte te Wortegem een bescheiden hoeve van ongeveer twee      
bunder uit, gelegen te Bosbrouck, die vroeger zijn schoonvader Jacob Voet had 
toebehoord. Pieter Van Meerhaghe overleed te Wortegem in 1593.  Zijn nalatenschap 
werd verdeeld onder zijn neven en nichten 350. 

 
In 1543 blijkt Heer Lievin Oste, priester, van Loys Van Meerhaghe fs Frans en van Jan Van 
Meerhaghe fs Loicx een jaarlijkse lijfrente gekocht te hebben van 7 pond, 4 schellingen 351.  
Dezelfde Oste had van Loys nog een tweede lijfrente van 12 ponden gekocht.  Op 9 mei 
1552 zo waeren vergaert ten huyse vande wed(uwe) Andries van Coye: Joes de Ketelboetre 
ende Loy van Merrhaghe, alwaar Joes van Loy voor de som van 20 pond groot,  een meers 
kocht van 5 honderdlands groot, die door Loy verder gepacht zal worden voor de jaarlijkse 
som van 7 pond, 4 schellingen.  Op diezelfde dag huurde Loy ook nog van dezelfde Joes De 
Ketelboetre, voor een periode van negen jaar en de jaarlijkse pachtprijs van 23 pond, 8 
schellingen, 14 honderdlands en twee bulken, plus nog de helft van 14 honderdlands an 
daude hecken.  Die twee bulken, met name den hooghbulck ende den stoppelbulc, werden 
door Loy verkocht aan voornoemde Ketelboetre en naderhand verder van hem gepacht 352. 
Lodewijck en zijn broer Jooris Van Meerhaghe (XI.6) verrichtten onderling een hele reeks 
zakelijke transacties - teveel om op te noemen - die in de registers van de schepenbank 
geboekstaafd staan.  Lodewijck Van Meerhaghe verkocht zijn hoeve aan zijn broer Jooris 
maar bleef er toch als uitbater wonen.  Op 20 september 1558 onterfde hij zich van één 
bunder en elf honderdlands liggend up de beke die loopt tusschen Peteghem ende 
Worteghem, ten voordele van Arijne Van Meerhaghe, de dochter van zijn broer Jooris 353.  
Op 13 februari 1559 verklaarde Loys voor de schepenen van Oudenaarde dat hij 
gherenunchiert heeft ende rennunchiert (verzaakt) van alzulcke pandinghe als hij ghedaen 
heeft up tgoet vande wedewe van Joos vander Haghen in Ingoyghem 354. 
 
Lodewijcks echtgenote Margriete Vander Beken overleed omstreeks 1560 355.  Loy Van 
Meerhaghe blijkt in 1568 hertrouwd te zijn met DIERIJNE VAN STEENHUUSE, die uit 
Anzegem afkomstig was. Lodewijck Van Meerhaghe overleed te Wortegem na 1569. 
 
 

                                                             
348 SAO, SvGO, deel 29, f° 169 r - 171 v (svg Jacob vd Dorpe x Barbara Tsammels). 
349 F. en A. VAN DORPE, De Familie Van (Den) Dorpe, p. 130-131. 
350 SAO, SvGO, deel 34, f° 192 r/v. 
351 SAO, A&C, deel 33, f° 126. 
352 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 7 r, f° 8 r. 
353 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 36 v. 
354 SAO, A&C, deel 49, f° 236. 
355 SAO, SvGO, deel 24, f° 180 r. 
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XI.6.  JOORIS VAN MEERHAGHE 
 
Jooris Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1500 als zoon van Fransois 
en Joanna De Bosschere (X.7).  Gezien de levenslange, heel nauwe band tussen hem en 
zijn voornoemde broer Lodewijck, zouden ze wel eens tweelingen kunnen zijn.  
Tweelingschap komt immers binnen het geslacht Van Meirhaeghe door de eeuwen heen en 
tot op vandaag vaak voor, maar het is pas vanaf de 17de eeuw met de invoering van de 
parochieregisters, dat we daar enig zicht op krijgen. Jooris huwde omstreeks 1530 met  
CATHELIJNE VANDER HAGHEN.  Zij was, samen met Jacob, Anthonis, Joos, Mathise en 
Willemijne Vander Haghen, een van de zes kinderen van Joos Vander Haghen fs Laurens en 
Joorijne Van Huusse fa Joos uit Ingooigem 356. Hun enig kind, een dochter, te Wortegem 
geboren : 
 
1.   ARIJNE VAN MEERHAGHE 
 

Zij huwde met PIETER ROMBAUT, zoon van Zegher 357. 
 
Tijdens zijn huwelijk kocht Jooris een zevental stukken of 2,5 bunder land, waarvan een half 
vierendeel in scaepslochtinck, van  Heer Franchoys Van Meerhaghe (X.5.1) en 65 roeden 
bijde viver ter podrien van Raes Vanden Haute 358.  In 1554 kocht  Joeris jeghen zijnen 
broeder Loewijc een behuusde hofstede, int gheheele metten lande daermede in 
scaepslochtync gaende 14 honderd lands groet, voor de som van 90 ponden.  De broers 
kwamen overeen dat Lodewijck die hoeve mocht blijven ghebruucken zonder pacht af te 
gheven van kersavond 1554 voirt noch drie jaren lanc achter een gheduerende 359. 
 

Wettelijke Passeringen Wortegem 1554 : Jooris en Lodewijck Van Meerhaeghe 
 
Jooris Van Meerhaghe verkocht in 1555 samen met Caerle De Lepeleere en Andries Mys uit 
IJsselmoregem een erfelijke losrente van 12 pond parisis aan het Klooster van Sion te 
Pamele-Oudenaarde 360.  Jegens hetzelfde klooster had hij, samen met zijn moeder Jehaene 
De Bosschere (de weduwe van Fransoys Van Meerhaghe), haar broer Willem De Bosschere 
en neef Roegier Van Meerhaghe fs Loicx, nog een erfelijke losrente van 12 pond parisis 
verkocht, ghehypotequert up Willemijne sBosschers behuusde stede ende noch anderen 
eerfgront al gheleghen onder dheerlichede van Heemsrode in Ansdeghem 361.  Op 3 en 4 
maart 1549 vergezelde Jooris Van Meerhaghe de baljuw en de schepenen van Walem op 
hun beschrijvende inspectietocht doorheen de heerlijkheid van Walem:  hebben bezocht 
ende ommeghegaen alle de vutcanten, enden, houcken (uitkanten, einden en hoeken), 
palen, beken, prochien ende heerlicheden commende conforme an deze heerlichede van 
Walem 362.   
 

                                                             
356 P. VAN BUTSELE, AK-SvGP, 12 P 100, f° 72 r/v. 
357 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 36 v. 
358 RAG, Sint-Pieters, I, 409, f° 130 r, f° 138 r. 
359 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 11 v. 
360 Annales du Cercle Archéologique et Historique d’ Audenaerde, 1909, 2° vol.,3° livr., p 171, rente Sion te 
Wortegem. 
361 Annales du Cercle Archéologique et Historique d’ Audenaerde, 1909, 2° vol.,4° livr., p 282, idem. 
362 RAG, Sint-Pieters, II 1514. 
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Jooris Van Meerhaghe, die anno 1553 armenmeester van Wortegem was, overleed te 
Wortegem omstreeks 1558 363.  Uit de boedelbeschrijving blijkt dat hij twee hofsteden bezat 
en 8,5 hectaren land.  Op één van die hofsteden woonde zijn broer Lodewijck Van 
Meerhaghe. In het jaar van zijn overlijden had Jooris van zijn broer Lodewijck Van 
Meerhaeghe eene meerije of een merrie gekocht 364.  Zijn weduwe Cathelijne Vander 
Haghen hertrouwde met  ANTHEUNIS DE SNAET fs Jan, die al eens eerder gehuwd 
geweest was met een dochter van Gillis De Leeuwere en Mergriete Van Meerhaghe 
(X.I.3.b).  In 1559 verkocht Antheunis De Snaet 48 honderdlands up Cauborre cautere aan 
de wezen van Jooris Van Meerhaghe, Jan Voet en Jooris Van Hoelandt 365. 

 
 

SAMENVATTING 
 
Vanaf de negende generatie spitst de stamboom zich uit in twee takken : de steedse tak met 
als stamvader tak  Fransois Van Meerhaeghe (IX.1) en en de Wortegemse tak met 
stamvader Lodewijck Van Meerhaghe (IX.3).  
 
 Wat Fransois van Meerhaghe (IX.1) en de Oudenaardse tak betreft :   

 
• Hij had (minstens) 11 kinderen, waarvan 4 zonen die nageslacht hadden. 
• Deze 4 zonen brachten samen 25 kinderen voort, d.w.z. kinderen die in de bronnen 

genoemd woden en dus gekend zijn; we hebben slechts een erg onvolledig zicht op de 
kindersterfte. 

• Van deze 25 kinderen waren er 8 zonen en 17 dochters.  Opvallend is de 
scheefgetrokken verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke nakomelingen, verhouding 
die normaliter ongeveer fifty-fifty is. 

• Van deze 8 zonen is er slechts 1 die het geslacht voortzet.  De overige overleden voor 
de huwbare leeftijd, werden priester (Joos en Gillis) of emigreerden naar den vreemde 
zonder ons bekend nageslacht (vb. beide Jannen en Hercules). 

• Die ene zoon (Franchoys XI.1) die het geslacht continueert had 1 dochter en 4 zonen, 
waarvan er 2 ongehuwd bleven (Remeeus en Pieter) en 2 nageslacht hadden (Jacob en 
Arent) over wie we, zoals gezegd, weinig informatie terugvonden. Voor zover we konden 
nagaan, verdween de steedse tak Oudenaarde, na een felle bloeiperiode tijdens de 16de 
eeuw, omstreeks 1600 in de plooien van de geschiedenis. Enkelen emigreerden, omwille 
van hun protestantse overtuiging, naar Nederland waar we hen aantreffen in Franeker en 
Amsterdam. 

 
 Wat Lodewijck Van Meerhaghe (IX.3) en de Wortegemse tak betreft: 
 
• Hij had 4 zonen, waarvan er 1 kinderloos was en 3 nageslacht hadden. 
• Deze 3 zonen hadden samen 12 kinderen : 8 zonen en 4 dochters. 
• Van deze 8 zijn er 5 die het geslacht voortzetten; 2 bleven ongehuwd en 1 werd priester. 
• Deze 5 hadden samen 15 kinderen : 10 zonen en 8 dochters.  Zij zijn het die het 

geslacht Van Meirhaeghe de 17de eeuw zullen binnenloodsen en een zeer talrijk 
nageslacht hadden; alle vandaag nog levende naamgenoten stammen overigens af van 
één van deze stamhouders. 

                                                             
363 SAO, SvGO, deel 23, f° 335 v - 336 r. 
364 SAO, A&C, deel 47, f° 332 r/v. 
365 SAO, A&C, deel 48, f° 263. 
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