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GENERATIE XII en XIII 

 
 
Uit wat voorafging blijkt dat het de Van Meirhaeghes uit de X° en XI° generatie tijdens de 
eerste helft van de 16de eeuw, zowel binnen de stad Oudenaarde als in de bakermat 
Wortegem, opperbest verging.  Tijdens de tweede helft van de 16de eeuw – de periode 
waarin het leven van hen die tot de XII° generatie behoren zich grotendeels voltrok – raakten 
de streek en het land echter in een diepe crisis en dit ten gevolge van de godsdienstoorlogen 
die alhier uitgevochten werden tussen het katholieke Spanje en de hervormingsgezinde 
Geuzen.  Dit conflict veroorzaakte uiteindelijk ook de definitieve scheiding van de Noordelijke 
en de Zuidelijke Nederlanden. Enkele van de donkerste bladzijden uit Vlaanderens 
geschiedenis werden in deze tijd geschreven.  Keizer Karel V, zijn zoon Filips II en diens 
pitbull Hertog Alva, trokken een diep miseriespoor door de Nederlanden.  Dit was de tijd van 
oorlogen en brandschattingen, van beeldenstormers, inquisitie en brandstapels, van 
Watergeuzen, Bosgeuzen en Malcontenten, van economische neergang, extra-belastingen 
en armoede.  De bevolking werd uitgeplunderd, nu eens door de Spaanse bezetter en de 
Malcontenten, dan weer door de rebellen en er voltrok zich een massale vlucht van kapitaal 
en intelligentsia naar de vrije Noordelijke Provincies.    
 
Wat het religieuze aspect betreft hebben we lang gedacht dat er in de familie Van 
Meirhaeghe geen protestanten of hervormingsgezinden voorkwamen. In de plaatselijke 
bronnen hadden we daar immers nooit enig spoor van aangetroffen. Via het internet en de 
onvolprezen zoekmachine Google, konden we nu ook een kijkje nemen in de Nederlandse 
archieven en dat maakte meteen duidelijk dat er in de 16de eeuw wel degelijk stamgenoten 
waren die het nieuw geloof aanhingen.  Hiervoor zagen we reeds dat minstens twee Van 
Meirhaeghe-gezinnen, zoals zoveel tijdgenoten, omwille van hun calvinistische sympathieën 
uitgeweken waren naar veiliger oorden. Het ging om twee telgen van de steedse of 
Oudenaardse tak : Jan Van Meerhaghe (X.3.2) die naar Franeker in Groningen trok en zijn 
neef en naamgenoot Jan Van Meerhaghe (X.4.3) die we in Amsterdam aantroffen. In de 
Oudenaardse archiefbronnen vonden we echter vooralsnog geen spoor van confiscaties 
door de overheid van bezittingen van deze gereformeerde Van Meirhaeghes. De reden 
daarvan is wellicht dat ze niet vanuit Oudenaarde, maar vanuit Antwerpen, waar ze zich 
omwille van economische redenen gevestigd hadden, naar het Noorden emigreerden. Ook in 
de 18de eeuw zullen we nog een paar uitgeweken protestanten ontmoeten, o.m. Jan Van 
Meerhaeghe (XII.2.1.b) uit Petegem die zich in het Zeeuws-Vlaamse Groede vestigde waar 
hij tot de Nederduits Gerefomeerde kerk toetrad. Ook ene Adriaen Van Meerhaeghe uit 
Huise vestigde zich te Groede. 
 
De overgrote meerderheid van onze naamgenoten bleven het Roomse geloof toegedaan. 
Wanneer Oudenaarde in 1582 door de katholieke Farnese werd heroverd, werd een nieuw 
stadsbestuur geïnstalleerd.  Hij benoemde o.m. Thomas De Bie, schoonzoon van Anna Van 
Meerhaghe (X.4.4.f), Jacques Vande Woestijne, zoon van Marie Van Meerhaghe (X.1.2.f) en 
Jacop Delmeere, zoon van Joozijne Van Meerhaghe (X.2.1.b), als schepenen van de stad. 
Het ligt voor de hand dat deze openbare gezagsdragers katholiek waren. Wellicht bekenden 
de meeste doorsneeburgers geen kleur uit lijfsbehoud en probeerden ze gewoon in dit 
precaire tijdsgewricht buiten schot te blijven en simpelweg te overleven.   
 
Enkele belangrijke, plaatselijke gebeurtenissen uit deze crisisperiode waren de 
Beeldenstorm die te Oudenaarde plaatsvond op 19 augustus 1566, de inname van de stad in 
1572 door de Bosgeuzen onder leiding van Oudenaardist Jacop Blommaert, het 
schrikbewind van het Roomse bestuur te Oudenaarde,  de nieuwe bezetting van de stad 
door de gereformeerden in 1576, de belegering en de terugname van de stad door de 
Spanjaarden op 5 juli 1582.  Wat Wortegem betreft : op 17 februari 1568 zou de pastoor van 
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Wortegem door de Bosgeuzen in zijn pastorij vermoord zijn 1.   Begin augustus en op 10 
september 1579 werd het dorp gebrandschat door de Malcontenten (Roomsen, katholieken). 
Op 17 september 1579 kreeg het dorp opnieuw ongewenst bezoek van Malcontenten, 
waarbij een hoornblazer van Wortegem en enkele Roomsen gedood werden.  Op 3 april 
1581 doken de Malcontenten weer op en op 2 juli 1581 werden door hen koeien en schapen 
gestolen 2.  Sporen van deze troebelen vonden we uiteraard terug in deze genealogie: het 
fouragieren van soldaten door Loy De Coninck en Juliaene Van Meerhaghe (XI.5.2), de 
platgebrande pastorij van Loy Van Meerhaghe te Beveren-Leie (XI.3.3), het optreden van de 
Van Meerhaghes als pelotonchefs van de burgerwacht tijdens de onlusten in Oudenaarde 
(o.a. Gillis X.4, Jacop XII.1), het gedeeltelijk door brand verwoeste hof van Walem dat door 
Franchoys Van Meerhaghe (XII.2) gepacht werd, de donderpreek van Meester Jacob 
Tsantele (X.2.2.f) tegen de gehate de 10de Penning, het oprichten te Wortegem van een 
burgerwacht en de vorming van pelotons van weerbare mannen waarover Van Meerhaghes 
als pelotonchef werden aangesteld etc… Wat vooral opvalt is de hoge sterfte van 
familieleden omstreeks 1580 en het kort na elkaar overlijden van verschillende gezinsleden, 
wat zeker op de rekening van dodelijke, besmettelijke ziekten kan geschreven worden. Zo 
overleden Joos Van Meerhaghe (XI.4.2), zijn echtgenote én zijn dochter heel kort na elkaar 
omstreeks 1582.  Het alfabetisch register nr. 31, dat de staten van goed voor de periode 
1578 - 1581 omvat, is met zijn 292 pagina’s tweemaal zo volumineus als register nr. 30 
(1575-1578) met zijn 146 pagina’s en register nr. 32 (1581-1584) met zijn 205 pagina’s. Dit is 
op zich reeds een aanwijzing van hoge mortaliteit tijdens die periode, die inderdaad ten dele 
samenvalt met de pestjaren 1574-1580.   
 
Vlaanderen bereikte in deze periode op sociaal-economisch vlak een ongekend dieptepunt. 
Op demografisch gebied voltrok zich een spectaculaire daling van de bevolkingscijfers, zoals 
in het naburige Waregem, waar de bevolking met niet minder dan 1/3 afnam…  Eenmaal de 
crisis voorbij, lokte die ontvolking omstreeks de eeuwwende migranten uit Franstalige 
gebieden die zich op de vrijgekomen of verlaten hoeven vestigden. We zien ook te 
Wortegem omstreeks 1600 plots een aantal opvallend Franse of Waalse familienamen 
opduiken : Du Pon, Ghyquiere, Gallo, Prono, Marebier, Delay, Marrois, Le Fevere, Du Pré, 
Dugardijn e.a.  Walen worden vaak aangetroffen als pachters van grote hoeven: in 1586 was 
Anthoine Ponte pachter van het goed Boschdriessche te Wortegem dat 20 bunder groot was 
en in 1589 baat ene Franchois de Mennoy het pachtgoed Wulfskerke te Anzegem uit 3.  
 
Een kwarteeuw eerder lag het platteland rond Oudenaarde er zo verlaten en desolaat bij dat 
men amper nog de wegen van de akkers kon onderscheiden… Dit betekent dat de 
landbouwproductie zwaar terugliep met alle gevolgen vandien.  Een dorp als Wortegem was 
uiteraard niet een van de buitenwereld geïsoleerd eiland dat van rampspoed gespaard bleef.  
Zelfs de meest landelijke dorpen werden in de tweede helft van de 16de eeuw meegesleurd in 
deze negatieve spiraal.  Het nabije Oudenaarde was een bastion van protestantisme en de 
streek had dan ook, zoals gezegd, zwaar te lijden onder de krijgsverrichtingen.  Op 18 juli 
1581 richtten de baljuw en de schepenen van buurdorp Anzegem een klaagschrift aan het 
stadsbestuur van Oudenaarde waarbij de deplorabele toestand waarin hun dorp verkeerde, 
beschreven wordt: van de duizend bunder landbouwgrond was slechts het thienste (deel) 
ghecultiveert, ghedreecht ende zeere schamelijck bezaeyt ende datte duer den tochten, 
                                                           
1 De toenmalige pastoor, Jan Van Steenbrugghe, zou zijn pastoorsfunctie waargenomen hebben van 1560 tot 
aan zijn overlijden op 14.8.1572.  In datzelfde jaar zou hij opgevolgd zijn door Arent Vanden Dorpe (8ste Jaarboek 
Gaverstreke, 1980, F. Michem, Parochiegeestelijkheid tussen het Tieltse en het Oudenaardse, p. 514).  Dat kan 
niet kloppen aangezien we in de staat van goed van 15.1.1561 van Heer Jan Van Steenbrugghe lezen over de 
uitgroting van de hofstede te Wortegem waar heer Jan overleden is (SAO, SvG, Kontrakten en Autorisatiën, reg. 
9, f° 1 r/v).  Er is dus een leemte in de pastoorslijst van Wortegem tussen 1561 en 1572.  De kans bestaat dat in 
deze periode inderdaad een vooralsnog onbekende pastoor actief was die in 1568 zou vermoord zijn. 
2 R. CASTELAIN, De Kasselrij Oudenaarde slachtoffer van malcontenten en gereformeerden (1568-1582), 
Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring ‘De Gaverstreke’ (Jaarboek Gaverstreke), jrg 11, 1983, p. 
297-315. 
3 SAO, A&C, deel 71. 
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leghers ende dagelicxsche pylasen (plunderingen) vanden vijant ons daghelicx ons broodt 
ende leeftocht ghenomen ende gheplundert es, zo dat de inzetenen ende beweunders van 
vaere (angst) vreese ende verschaichede vanden danseruese (gevaarlijke) ziekten 
ghestorven ende vergaen zijn, ja wel de twee deelen vanden volcke 4.  Men laat in deze 
alarmerende nota dus weten dat slechts 10 % van de landbouwgrond in gebruik is en dat 2/3 
van de uitgeplunderde bevolking aan ontbering, angst en ziekte gestorven is…  
 
Te Wortegem was men er niet beter aan toe.  Omstreeks 1580 werd het hof van Walem, de 
aloude abdijhoeve, gedeeltelijk platgebrand en echo’s van de oorlog klinken ook op uit de 
boedelbeschrijving die in 1581 werd opgesteld na de dood van Pieter Van Meirhaeghe.  Zijn 
zoon Joos krijgt een nieuw huis toebedeeld, doch de overige erfgenamen gaan akkoord met 
de volgende clausule: nieu woenhuus met conditien indient verbrant weerde bij fayt van 
orloghe of toedoen vande soldaeten, binnen twee jaren elcander instant te doene 5.  De 
weerslag van de crisis is erg duidelijk af te lezen uit de Wortegemse bevolkingscijfers 6: 
 
• In 1557, vóór het uitbreken van de crisis, telde het dorp 874 inwoners, verdeeld over 196 

huishoudens. 
• In november 1565, op de vooravond van de beruchte Beeldenstorm, wijst een volkstelling 

uit dat te Worteghem zijn onder jonck ende audt, cleen ende groet, neghen hondert ende 
vier ende twintich –  924 - persoenen. 

• Wortegem kwam  in 1600 uit deze donkere periode te voorschijn met nog amper 131 
gezinnen en in 1610 telde men nauwelijks 122 huishoudens of zo’n 500 inwoners. 

 
Dit betekent dat de bevolking in een halve eeuw – sedert 1565 - met 42 % was afgenomen!  
En Wortegem deed het dan nog relatief goed, want andere dorpen verloren de helft tot 90 % 
van hun inwoners… Deze spectaculaire ontvolking van het platteland was een algemeen 
gegeven en had vele gevolgen. Eén daarvan was de wolvenplaag.  De wolven bleken vooral 
aktief te zijn in de groene boszone die zich toen uitstrekte over Huise, Kruishoutem, Nokere, 
Wortegem, Waregem en Anzegem tot in Heestert 7.  Er is een duidelijk verband te leggen 
tussen deze wolvenplaag en de algemene crisis die Vlaanderen teisterde.  Door de 
afwezigheid van de mens, die ofwel was omgekomen in ofwel gevlucht was voor het 
oorlogsgeweld, hadden de wolven zich tussen 1575 en 1585 redelijk ongestoord kunnen 
vermenigvuldigen.  Daar moest dringend iets aan gedaan worden. Op 13 september 1585 
werd door het Oudenaards Kasselrijbestuur aan alle schepenbanken in de dorpen een 
rondschrijven gestuurd waarin bepaald werd dat al wie de rechter voorpoot van een 
volwassen wolf inleverde, een beloning van 6 pond parisis zou ontvangen 8.  Deze losprijs 
werd, bij wijze van aanmoedigingspremie en wegens de hoogdringendheid, in de daarop 
volgende jaren opgetrokken tot 12 pond parisis en zelfs verviervoudigd tot 24 pond parisis 
per dode wolf. Tussen 1586 en 1607 werden in alle dorpen van de kasselrij vijf massale 
klopjachten georganiseerd en in totaal werden 94 volwassen en 122 jonge wolven gedood!  
Deze cijfers spreken duidelijke taal: een ware wolvenplaag!  De wolven richtten heel wat 
schade aan onder de veestapel.  Koeien, kalveren, varkens en paarden waren een 
makkelijke prooi voor deze rondtrekkende horden, maar dat er ook zoveel menselijke 
slachtoffers vielen – vooral in de kwetsbare groep van vrouwen, kinderen en jonge 
koewachtertjes – is voor de 21ste eeuwse Vlaming toch wel een redelijk hallucinante 
vaststelling. 

 
 

                                                           
4 Audenaerdsche Mengelingen, 1850, dl 4, p. 316-317. 
5 SAO, SVGO, deel 31, f° 308 r/v. 
6 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 233, A° 1557. 
7 R. CASTELAIN, Het leven op het platteland tussen Kortrijk en Oudenaarde (16de – 18de eeuw), 1983, p. 146-
148. 
8 H. MEIRHAEGHE, Van Roodkapje en de Wortegemse wolven, ’t Meerminneke, 1984, nr. 13, p. 9-12. 
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Op 24 oktober 1588 werd door de hoogpointers van Oudenaarde nogmaals een 
rondschrijven verstuurd waarin aan de plaatselijke overheden gevraagd wordt om binnen de 
week gedetailleerde lijsten op te stellen met het aantal mannen, vrauwen ende kinderen, 
perden, coeyen ende calfveren die tsedert 1582 vande wulfven verbeten ende te nieten (te 
niet = ter dood) ghebracht zijn 9.  Jan Loket, schepen van Nokere-ter-Borcht (zie: Deel IV,  
XIII.4), schrijft in zijn rapport dat te Nokere 7 koeien en kalveren en 2 paarden werden 
doodgebeten.  Maar wat erger was : niet minder dan 8 dorpelingen vonden de dood en twee 
werden zwaar gekwetst!  Te Wortegem werden 11 inwoners door de wolven verscheurd en 
10 – o.m. het kind van Arent Van Meerhaghe (XII.6) - werden erg toegetakeld.  Verder 
werden 22 koeien en kalveren, 5 paarden en 3 zwijnen verslonden. Zo werd het paard van 
Franchoys Van Meirhaeghe al de clijncke ut ghebeten.  Zes jaar later sloegen de wolven 
weer te Wortegem toe. In de staat van goed van Berthel Dierins, de zoon van Jan Dierens en 
Adriaene Willemets uit Wortegem, dd. 9 december 1594, lezen we dat Berthel, samen met 
nog drie andere jonge koewachtertjes, doodgebeten werd door drie wolven 10. Tussen 1589 
en 1611 werden te Wortegem niet minder dan 18 wolven gevangen...   
 
Binnen dit vrij perspectiefloze tijdskader moesten de Van Meerhaghes uit XIIde generatie hun 
levensweg zien te vinden. Hierna volgen we de zes stamhouders tot op de drempel naar de 
17de eeuw. De Oudenaardse tak, die tijdens de eerste helft van de 16de eeuw zo’n steile 
opgang maakte, sterft nagenoeg compleet uit en alleen de Wortegemse tak zorgt voor 
blijvend nageslacht, dat in de XIIIde generatie uitgebreid aan bod komt.   
 
  
 
VII       Willem Van Meerhaghe 

 
 
 

VIII   Casin           Joes 
 
 
IX  Fransois                                Lodewijck  

                IX.1                                                                                  IX.3 
 
 
X     Jacob                       Lodewijck          
          X.1                  X.4                                                                                         
 
 
XI  Franchoys     Roegier                              Jan                Pieter     
       XI.1                     XI.2                                XI.3                                   XI.4                                              
 
 
 
XII    Jacop                Franchoys        Willem   Franchoys   Beernaert     Arent 
      XII.1       XII.2                XII.3      XII.4      XII.5          XII.6 
 
 
 
 
 
                                                           
9 Annales du Cercle Archéologique et Historique d’ Audenaerde, Wolven op de kasselrij van Audenaerde, 1908, 
2° vol., p. 67 //  RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 44, diverse stukken i.v.m. wolvenjacht.  In 1589: 2 volwassen 
wolven.  In 1590: 1 volwassen wolf.  In 1594: 2 volwassen wolven.  In 1597: 3 volwassen wolven.  In 1607: 1 
volwassen wolf.  In 1609: 1 volwassen wolf. In 1610: 1 volwassen wolf en 1611: 3 volwassen wolven.  Rond 1620 
lijkt de wolvenplaag bedwongen te zijn. Toch wordt er in 1659 nog een eenzame wolf geschoten en in 1704 
vangen jagers te Waregem nog een wulfvinne. 
10 SAO, SVGO, deel 34, f° 285 v – 286 r, dd 9.12.1594. 
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GENERATIE  XII 

 
 
 

XII.1.  JACOP VAN MEERHAGHE 
 
Jacob Van Meerhaghe werd omstreeks 1532 geboren als zoon van Franchoys Van 
Meerhaghe en NN. (XI.1). Jacob huwde omstreeks 1559 met MARGRIETE DE WULF 
dochter van Coolaert De Wulf.  Coolaert De Wulf fs Adriaens, gheboren binnen deser stede 
van Audenaerde werd poorter van verzitte in 1530 en voldeed in 1532 11.  Op 3 oktober 1559 
werd het huwelijkscontract tussen Jacop en Margriete geacteerd voor de schepenen van 
Oudenaarde 12.  Het aangaan van een huwelijkscontract wijst, zeker in die dagen, op het feit 
dat de partners uit een gegoede familie stamden.  Het echtpaar vestigde zich te Oudenaarde 
waar hun vier kinderen geboren werden. Van deze vier kinderen konden we er slechts één – 
Marie – op de voet volgen. De gegevens omtrent de drie overige kinderen bieden we dan 
ook met enig voorbehoud aan. Vestigden zij zich naderhand in de buurt van Berchem en 
Ronse, waar deze familietak al sedert een paar generaties bezittingen had?   
 
1. FRANSOIS VAN MEERHAGHE  

 
In de staat van goed van zijn vader Jacop Van Meerhaghe uit 1577, wordt van Fransois 
gezegd dat hij 15 jaar oud is. Bijgevolg moet hij omstreeks 1562 te Oudenaarde geboren 
zijn. Is hij de Franciscus die omstreeks 1581 huwde met MARIA VANDE WOESTIJNE, 
die hem een dochter schonk ?  
 
a. Maria Van Meerhaeghe, gedoopt in de Walburgakerk te Oudenaarde op 9 april 

1582. Peter van het kind was Willem Vande Woestijne.  
 

Ene Marie Van Meerhaeghe fa Frans, die hoogstwaarschijnlijk tot de Oudenaardse tak 
behoort en die omstreeks 1620 moet geboren zijn, huwde met Sieur Jacques Nelle fs 
Franchois. Zijn vader, Franchois Nelle fs Jan, die afkomstig was van Baillieu 
(Bailleuil/Belle?) kocht het poorterschap van Oudenaarde op 4.4.1636 13. 

 
Hun kinderen : 1. Jonkvrouw Catharina Nelle (huwde heer Pieter Vlamynck apothecaris), 
2. Joanna Theresia Nelle en 3. Jonkvrouw Jacqueline Nelle (huwde Sieur Philippe Vilet); 
4. Francisca Nelle, geboren op 10.11.1659; peter en meter : Frans Holvoet i.n.v. Frans 
Van Meerhaeghe, en Joanna De Mets.  

 
Jonkvrouw Marie Van Meerhaghe overleed te Oudenaarde in haar woning op de Markt 
op 4 februari 1678. Haar staat van goed werd op 22 juli 1678 overgebracht door Sieur 
Jaecques Nelle 14. Weduwnaar Jacques Nelle hertrouwde met Magdalena Arnauts fa 
Jacques. Hij overleed te Oudenaarde op 2 september 1688. Het huis waar dit gezin 
woonde was thuus ende erfve ghenaempt De Meerminne, gelegen op de Garenmarkt in 
het centrum van Oudenaarde. Sieur Jacques Nelle had De Meerminne op 14 oktober 
1664 gekocht van Charles Moreels.  Schoonzoon Sieur Philippe Vilet verkocht De 
Meerminne in 1723 aan het echtpaar Elias Spitaels x Janneke Van Meerhaeghe (zie  
XIII.2.4.c.5) 15. Heer Jacques Nelle overleed te Oudenaarde in zijn huis op de Markt op 2 

                                                           
11 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 503,  f° 309. 
12 SAO, A&C, deel 49, f° 90 – 91 v. 
13 P. VAN BUTSELE, Poortersboek 1550-1736, dl. 2. 
14 SAO, SvGO, deel 91, f° 8, min. 339. 
15  P. VERGRACHT, De huizen op de kleine markt te Oudenaarde volgens het landboek van 1616, HGOKO, dl. 
47, 2010, p. 324-327. 
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september 1688. Zijn staat van goed werd op 29 december 1688 overgebracht door 
Magdalena Arnauts, zijn weduwe. Er volgden nog twee verdelingen van het sterfhuis, 
resp. op 29 en 31 december 1688 16. 
 
Misschien is hij de Franciscus Van Meerhaghe die betrokken werd in een proces dat in 
1595 tegen hem werd aangepannen door het kasselrijbestuur en de hoogbaljuw van 
Oudenaarde i.v.m. het wachtlopen aan de Leieforten 17.  
 

2. MARIE VAN MEERHAGHE 
  
In de staat van goed van haar moeder Mergriete De Wulf uit 1581, wordt van Marie 
gezegd dat ze 19 jaar oud is.  Bijgevolg moet zij omstreeks 1562 te Oudenaarde 
geboren zijn. Marie Van Meerhaghe huwde in 1584 met JOOS HEUVICK. Op 27 
augustus 1584 werd hun huwelijkscontract afgesloten. Tante Cathelyne Van Meerhaghe 
(weduwe van Jan Hendricx), Franchois Vande Woestijne fs Loys en Raes Vande 
Woestijne fs Raes haer cossins (kozijns)  waren daarbij present 18. 
 
Joos Heuvick (Heuvijck, Heuvinc, Heudevick) was, samen met Jaspaert, Pieter ( 1570) 
en Jacop ( 1569), één van de kinderen van Joos Heuvick fs Pieter en Cateline 
Maroten. Hij stamde uit een geslacht van tapijtsiers en patroonschilders die sedert jaar 
en dag in Pamele en Oudenaarde woonden 19.  Zijn broer, de Oudenaardse 
kunstschilder Jaspaert of Gaspar Heuvick (ca. 1550 – 1611) trok zoals zoveel collega’s 
naar Italië om er een kunstschildersopleiding te volgen.  Dat deed hij bij Lorenzo Costa 
jr. in Mantova. Hij vertoefde ook in Rome en kon aan de slag bij de bisschop van Bari in 
Zuid-Italië.  Jaspaert was wellicht de dooppeter van het hierna vermelde kind van zijn 
broer Joos dat naar hem genoemd werd.  
 
De kinderen Joos Heuvick en Marie Van Meerhaghe geboren te Pamele tussen 1585 en 
1600:  
 
a. Tasschein Heuvick 
b. Joos Heuvick 
c. Frans Heuvick, gedoopt te Pamele op 28.11.1589; peter en meter : David Heuvick 

en Marie Heuvick 
d. David Heuvick, gedoopt te Pamele op 28.11.1589; peter en meter : Frans De Vos en 

Catharina Schauvlieghe 
e. Hans Heuvick 
f. Pieter Heuvick, gedoopt te Pamele op 16.1.1595; peter en meter : Petrus Heuvick en 

Anna Hendrickx  
g. Jacob Heuvick  
h. Arent Heuvick 
i. Jaspaert Heuvick 
 
In 1598 betaalde Joos Heuvick aan de handbooggilde van Sint-Sebastiaan, over de 
erfgenamen van zijn schoonvader Jacob Van Meerhaghe, een jaarlijkse rente van 20 
schellingen parisis besett upt huus ende erve inde cattestraete.  In ditzelfde jaar 
vervulde hij de functie van ontfanghere vanden aermen van audenaerde 20.  
 
 

                                                           
16 SAO, SvGO, deel 94, f 201 v, min. 374; vd : deel 94, f° 195 v, min 374; vd : deel 94, f° 206, min. 374. 
17 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 650 ;  het kan hier ook gaan om Franchoys Van Meerhaghe XII.4. 
18 SAO, A&C, deel 69, f° 233. 
19 P. VAN BUTSELE, Poorter- en Struuckboek van Pamele-Oudenaarde, 1314-1529, deel V,  p. 46-47/ f° 34-34 v. 
20 HGOKO, 1961, deel XII, 2° afl, pp 330, 333. 
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Marie Van Meerhaghe overleed op 27 oktober 1615 in den Borch. Haar staat van goed 
werd op 12 maart 1616 overgebracht door Joos Heuvick21. De erfenis, die overgebracht 
werd door weduwnaar Joos Heuvick, omvat o.m. drie huizen, waarvan één in de 
Neerstrate en één in de Cattestrate  te Oudenaarde. Deze huizen stammen duidelijk uit 
de erfenis van haar vader Jacop Van Meerhaghe. 

 
3.   JACOP VAN MEERHAGHE 
         

In staat van goed van zijn oom Remeeux Van Meerhaghe die in 1585 overleed, wordt 
van Jacop gezegd dat hij 17 jaar oud is. Bijgevolg moet hij omstreeks 1569 geboren zijn. 
In 1616 fungeerde Jacob als toeziende voogd over de kinderen van zijn zuster Marie 
Van Meerhaghe, echtg.Joos Heuvick. Wat we over Jacob Van Meerhaghe fs Arent 
(XI.1.4.a) zegden, kan ook op hem van toepassing zijn.   
 

4. MARGRIETE VAN MEERHAGHE 
 
Van deze dochter vonden we geen verdere sporen. 

 
Jacob Van Meerhaghe was ontvanger van de quotidiaenen van Sint-Walburga, zo genoemd 
naar de opdracht die zij dagelijks verrichtten ter opluistering van de kerkelijke diensten 22. In 
deze functie legde hij op 23 januari 1574 een getuigenis af i.v.m. klachten over de rechten 
van de pastoors op de quotidiane 23. In 1567 was hij frockenare of bestuurslid van de Sint-
Remeusschuttersgilde en één van de zestien gezworen schutters van Oudenaarde.  Tijdens 
de troebelen werd aan de burgemeester en schepenen van de stad de volgende 
informatieve nota overgemaakt:  Pieter Vander Ghenst en Jacob Van Meerhaghe fs 
Francois, audt 34 jaeren, jeghenwoordelijck frockenare van Ste Remeux ghulde, verclaren 
up huerlieder eedt wel te wetene dat zij upt ontbieden ende bevellen vande Wet het 
zondaeghs den 25° ougst 1566 met hemlieder ander metghezellen, hemlieden ghevonden 
hebben up de mart der vors. stede omme Heere ende Wet bij te staene, alwaer zij ghebleven 
zijn totten avont, zegghende voorts dat zij tzelve van ghelijcken up diversche andere daghen 
ende ooc zomtijds bij nachte ghedaen hebben wel acht of neghen daghen achtervolghende, 
11.10.1567 24. Deze troebelen situeren zich in 1566, het jaar van de Beeldenstorm, en Jacob 
Van Meerhaghe en zijn gezellen van de schuttersgilde hadden op de markt van Oudenaarde 
bijstand moeten verlenen om de orde te handhaven. Ze hadden dit anderhalve week lang 
overdag en zelfs bij nacht moeten doen. 
 
Op 25 juli 1572 verwierf Jacop Van Meerhaghe thuus ende erfve van de hoyrye 
(erfgenamen) van Gabriel Hora ghenaempt daude gezworen huus dat in de Bergstraat te 
Pamele gelegen was 25. In 1576 kocht Jacob Van Meerhaghe van Adriaen Vander Beken, 
zoon van Gillis en Margriete Van Meerhaghe (X.1.3), een erffelicke rente van 12 pond parisis 
vlaemsche munte die Adriaen had verzekert ende gheepotkiert (gehypothekeerd) up zijn 
hofstede daer hij up wont, ligghende inde Merachstrate te Wortegem 26.  Daaruit blijkt dat de 
banden met het voorvaderlijke Wortegem, waar zijn overgrootvader Fransois (IX.1) vandaan 
kwam, en met de Meerhage-bakermat nog altijd bestonden. 
 

                                                           
21 SAO, SVGO, deel 39, f° 80, min. 155. 
22 SAO, A&C, deel 62, f° 31 r. 
23 Investaris Kerkarchief Sint-Walburga, p 38. 
24 Audenaerdsche Mengelingen, 1852, dl 5, p. 91. 
25 SAO, A&C, deel 62, f° 31 r. 
26 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, 7 sporcle 1576. 
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wettelijke passeringen Wortegem 1576 
 

Jacob Van Meerhaghe overleed up de nederstrate te Oudenaarde in 1577 27. Hij werd 
slechts 44 jaar oud. Het huis in de Neerstraat had Jacob in 1563 voor de som van 119 pond 
groot gekocht van Jozijne Van Spiere, de weduwe van meester chirurgien Lyoen Mahieu 28. 
De inventaris van het sterfhuis wijst uit dat hij te Berchem de herberg en hofstede De Drie 
Duiven en nog een onbehuisde stede De Muude bezat en gronden in Welden.  Te 
Oudenaarde was hij eigenaar van een huis dat hij zelf bewoonde in de Nederstrate en twee 
huizen in de Cattestrate, die respectievelijk verhuurd werden aan Daneel Van Ovenackere 
en Jan Vande Kerckhove.  Verder bevat deze staat van goed een lange reeks renten en 
lijfrenten.  We mogen dus besluiten dat Jacob Van Meerhaghe zeker een vermogend burger 
was. Als borgstellers en voogden over de vier minderjarige kinderen worden Remeeus Van 
Meerhaghe en Jan Heyndrickx, ooms van de vaderlijke zijde, aangesteld. 
 

 
 

staat van goed Jacop Van Meerhaghe 
 

Jacops weduwe, Margriete De Wulf, overleed te Oudenaarde up de neerstraete in 1581 29.  
Oom Arent Van Meerhaghe werd, samen met Raes Vande Woestijne fs Raes, als borg 
aangesteld over Mayken Van Meerhaghe die nog ongehuwd was.  In de staat van goed is 
nog steeds sprake van twee huizen in de Kattestraat, waarvan er één bewoond wordt door 
Jan Vande Kerckhove, en één in de Neerstraat te Oudenaarde, van gronden te Berchem en 
te Welden en van een slecht huus te Berchem genaamd De Drie Duiven. 
 
 

XII.2.    FRANCHOYS VAN MEERHAGHE 
 
Franchoys Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1535 als zoon van 
Roegier Van Meerhaghe en Joozijne Tsammels (XI.2).  Hij was nog een knaap toen hij en 
zijn zuster Agnees in 1547 hun moeder verloren.  Vader Roegier zou weduwnaar blijven en 
niet zoals zoveel tijdgenoten een tweede huwelijk aangaan. 
 
Op 28 april 1556 treffen we Franchoys – hij is dan 20 jaar oud - voor het eerst – en zeker niet 
voor het laatst - aan in de registers van de Walemse schepenbank, waar de griffier één van 
zijn wapenfeiten geboekstaafd heeft.  Op diezelfde dag deed baljuw Franchoys Vande Wiele 
proceduere ende clachte up ende ten laste van Franchoys Van Meirhaeghe fs. Roegiers, ter 
causen van twiste (omwille van de twist) die Franchoys ghehadt heeft jeghens Meerlen De 

                                                           
27 SAO, SVGO, deel 30, f° 146 v – 149 r. 
28 SAO, A&C, deel 53, A° 1563. 
29 SAO, SVGO, deel 32, f° 4 v – 5 r. 
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Kimpe, alsdat dezelve Franchoys den voorseyden Meerle ghesteken hadde met eene pycke 
maer niet ghequets 30. Franchoys was dus dorpsgenoot Meerle De Kimpe te lijf gegaan met 
een pycke of piek, gelukkig zonder hem noemenswaardige kwetsuren toe te brengen. Over 
het slachtoffer Meerle De Kimpe weten we dat hij in 1557 een halve bunder land pachtte die 
pastoor Symoen Van Meerhaghe indertijd aan de kerk van Wortegem geschonken had 31.  In 
1572 ghebruuct hij een woonhuuske staende up zijnen pacht vande kercke en in 1578 
betaalde hij 50 schellingen kerkpacht vander stede daer hij up wondt, groot 6 honderdlands 
32.  De Kimpe was dus een bescheiden boertje en was vermoedelijk een stuk ouder dan zijn 
vechtgenoot.  Wat de aanleiding was tot deze vechtpartij, wordt nergens vermeld.  De 
kwestie werd voor de plaatselijke vierschaar afgehandeld en de baljuw stelde een boete voor 
van 10 pond parisis.  Franchoys Van Meerhaghe kwam er redelijk goedkoop vanaf en werd 
tenslotte veroordeeld tot het betalen van een boete van 3 pond parisis. 
 
Op 5 mei 1558 verscheen Fransoys van Meirhaeghen fs Rougiers, in het bijzijn van zijn 
vader Roegier en schoonbroer Philips Vande Wiele, voor de schepenen van Oudenaarde, 
waar hij gheemancipeert en zijns zelfs man ghemaeckt (wordt) omme hem ende zijn goet 
van nu voort anne te regierene (over zijn erfdeel te regeren of te beschikken) tzijnen meeste 
proffyte ende goetdynckene 33.  Franchoys werd dus, met het oog op zijn nakende huwelijk, 
geëmancipeerd of meerderjarig verklaard om naar eigen goetdynckene of goeddunken zijn 
goederen te kunnen beheren. Dat betekent dat hij op dat moment nog geen 25 jaar oud was. 
 
Franchoys Van Meerhaghe trad omstreeks 1558 te Waregem in het huwelijk met ARIJNKE 
WAELKENS.  Arijnke (Arnolda) Waelkens werd omstreeks 1535 te Waregem geboren als 
dochter van Jan Waelkens en Marie Vanden Hecke.  De Waelkens (Waelkins) vormen een 
aloud geslacht dat in de 14de eeuw reeds zo talrijk te Waregem aanwezig was, dat we mogen 
veronderstellen dat ze er een eeuw vroeger ook al woonden en er hun bakermat hadden.  
Aangezien Waregem toentertijd deels onder de kasselrij van Kortrijk en deels onder die van 
Oudenaarde ressorteerde, treffen we de Waelkens dan ook in beide poorterijen en wezerijen 
aan.  Een lijst van buitenpoorters van Kortrijk uit 1398 vermeldt te Waregem niet minder dan 
vijftien Waelkens - waaronder dertien mannelijke naamdragers! - wat erop wijst dat de struik 
toen al stevig geworteld en redelijk vertakt was 34.  
 
 Arijnkes vader Jan Waelkens overleed te Waregem op 10 oktober 1541. Joos Waelkens, 

Antheunis De Schietere en Lievijn Cottin werden als voogden aangesteld over de twee 
minderjarige wezen, Arijnke en Grielkin Waelkens. Uit de staat van goed blijkt dat vader 
Jan Waelkens een hoeve uitbaatte inde prochie van Wareghem 35.  Hij bezat er verder 
een veldekin ghenaempt tvarekin, groot ontrent een vierendeel en twalf hondert lants 
daeraen ligghende, gaende upde steenbeke.  In het naburige Nokere bezat hij eveneens 
diverse eigendommen, o.m. de reingoetsbulc en tbysterveldt.  Deze toponiemen treffen 
we later aan tussen de bezittingen van schoonzoon Franchoys Van Meerhaghe en nog 
later van diens zoon Roegier Van Meirhaeghe (XIII.4).  Na het overlijden van Jan 
Waelkens, hertrouwde Marie Vanden Hecke met Jan De Groote fs Hendrick, een 
herenboer uit Wortegem die tussen 1547 en 1558 eveneens schepen van de heerlijkheid 
van Walem was.  Jan De Groote moest dus mee oordelen over het hiervoor genoemde 
piek-moment van zijn toekomstige schoonzoon Franchoys Van Meerhaghe met Meerle 
De Kimpe. 

 

                                                           
30 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 26 v. 
31 RAG, Sint-Pieters, I, 408, f° 136 r. 
32 RAG, Sint-Baafs, B.2175, Wortegem, A° 1578. 
33 SAO, A&C, deel 47, f°337. 
34 G. ALGOET, Kortrijkse buitenpoorters in 1398 uit Waregem en Sint-Eloois-Vijve, JB Gaverstreke, jrg  21, 1993, 
p. 15-20. 
35 RAK, Wezerij, boek 45, Waregem, 2. 
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 Arijnkes moeder Marie Vanden Hecke was, samen met priester Loy Vanden Hecke, Jan, 
Daneel, Pieter, Abseloen, Gayfeert, Lievin, Tanneken en Lysbette Vanden Hecke 
(huwde met Zegher Rombaut), één van de tien kinderen van Loy Vanden Hecke en 
Lysbette Bruulmans (Vanden Brulle) uit Nokere. Loy Vanden Hecke overleed te Nokere 
in 1532 en Lysbette Bruulmans in 1533.  In hun staten van goed is o.m. sprake van stuk 
land geheten het Hek te Nokere en een hofstede te Nokere met mote, wal, vijver en vijf 
bunder landerijen. Van hun zonen Abseloen en Pieter Vanden Hecke wordt gezegd dat 
ze op dat moment  uitlands zijn of buiten Vlaanderen vertoeven 36.  
 
Jan Waelkens en Marie Vanden Hecke hadden zoals gezegd twee dochters: 
 
a. Arijnke Waelkens, die huwde met Franchoys Van Meerhaghe.  
 
b. Mergriete Waelkens, die huwde met Gillis Vullevens (Vullevins, Vullemins, 

Wullemins), zoon van Gillis Vullevens (II) en  kleinzoon van Gillis Vullevens (I), die 
volgen: 
 
I. Gillis Vullevens werd omstreeks 1470 te Nevele geboren als zoon Gheeraert 

Vullevens.  Hij werd poorter van verzitte van Oudenaarde op 5 mei 1499 37.  Gillis 
was mesmaker van beroep en overleed in 1513 in zijn huis in de Neerstraat te 
Oudenaarde, waar hij een tweewoonst bezat  38. Hij had vier kinderen: 

 
a. Isaac Vullevens, hij woonde bij het Vleeshuis en huwde met Catheline De 

Voghelare met wie hij minstens negen kinderen had : Meester Pieter 
Vullevens, Frans Vullevens, Adriaen Vullevens (), Raes Vullevens, Theun 
Vullevens, Isaac Vullevens, Cateline Vullevens (huwde meester Gillis 
Arondeau fs Coolaert), Clara Vullevens (huwde Gheert Rasson fs Allardijn, 
woonden op de Markt, Clara overleed ca 1557 39), en Tanne Vullevens. 
Catheline De Voghelare en Isaac Vullevens overleden resp. in 1542 en 1551 
onder ’t Vleeshuis te Oudenaarde 40.  
 

b. Magdaleene Vullevens, zij huwde met Adriaen De Voghelaere fs Loys.  
 

c. Catelijne Vullevens, zij huwde met Jan Remes fs Jan. 
 

d. Gillis Vullevens,  volgt onder II 
 

II.  Gillis Vullevens, werd omstreeks 1500 geboren als zoon van Gillis.  Hij had drie 
kinderen: 

 
a. Adriaen Vullevens, hij huwde met Marie Van Rechem fa Dierick. Hun zoon 

Gillis Vullevins huwde in 1589 met Cateline De Hondt 41. We treffen hier nog 
maar eens een kluwen van huwelijksbanden en onderlinge verwantschappen 
aan. Marie Van Rechem was immers al eens eerder gehuwd en wel met Loy 
Vanden Hecke, de vader van Marie Vanden Hecke die met voornoemde Jan 
Waelkins huwde. Marie Van Rechem overleed te Nokere in 1556 42. Marie 
Vanden Hecke wordt overigens ook genoemd in deze boedelbeschrijving 
waarin sprake is van gronden te Nokere, Kruishoutem en Ooike, van een 

                                                           
36 SAO, SVGO, deel 16, f° 77 v; f° 162 r - 162 v. 
37 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 471, f° 267 v. 
38 SAO, SVGO, deel 13, f° 97 r. 
39 SAO, SVGO, deel 23, f° 173 r. 
40 SAO, SVGO, deel 20, f° 10 v; deel 21, f° 160 v 
41 SAO, A&C, deel 72, f° 23 v. 
42 SAO, SVGO, deel 23, f° 31 r – 32 v 
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hofstede van haar eerste man Loy Vanden Hecke waar het brouwhuis op 
staat en van een huis op de Meinaert te Oudenaarde, genaamd ’t Steenke.   

 
b. Margriete Vullevens, zij huwde met Jacop Vanden Haute. Hun zoon: Gillis 

Vanden Haute. Margriete Vullevens overleed ca 1545 in haar huis op de 
Meinaard te Oudenaarde 43.  

 
c. Gillis Vullevens, hij huwde in 1555 met Margriete Waelkins, dochter van Jan 

en Marie Vanden Hecke, en zuster van Arijnke Waelkens echtg. Franchoys 
Van Meerhaghe. Volgens de Cohieren van de 20ste Penning bezaten Gillis 
Vullemins en Margriete Waelkens anno 1572 te Wortegem en te Nokere tien 
hectaren grond, waarvan ze diverse percelen aan dertien verschillende 
inwoners verpachtten, o.m. aan schoonbroer Franchoys Van Meerhaghe 44. 
Gillis Vullemins en Margriete Waelkens woonden in De Spiegelboor in de 
Neerstraat te Oudenaarde, waar Gillis Vullemins in 1581 en Mergriete 
Waelkens in 1583 overleden 45.  Hun kinderen: Jacop Vullevens, Joanna 
Vullevens (huwde met Jacop De Cuypere), Mergriete Vullevens (huwde met 
Jooris Spileers), Tanne Vullevens en Callekin Vullevens.  Hun staat van goed 
spreekt van 4 bunder leengrond, een hofstede te Waregem en gronden te 
Nokere, Wortegem en Kruishoutem. 

 
Op 9 september 1560 sloten Franchoys Van Meerhaghe en zijn echtgenote Arijne Waelkens 
een contract van huwelicke af, waarin beschreven staat hoe Jan De Groote en Marie Vanden 
Hecke een aantal eigendommen – o.m. hun hoeve bij de Cley te Wortegem en één 
vierendeel land te Nokere – als bruidschat overmaken aan hun (stief)dochter Arijne 
Waelkens en haar man Franchoys Van Meerhaghe 46: 
 
Eerst zo gheeft Jan de Groote ende Maye vanden Hecke zijn wettelic wijf, een behuusde 
hofstede daer zij up wonen, ligghende bijden Cley, alsoe deselve ghestaen ende gheleghen 
es, met alle den huussen ende wayende cattheylen daer up staende, groet in eerfven 9 
hondert lans ofte daer ontrent, ende dit voor de somme van sessendertich ponden groeten.  
Voert zo gheven de voorseyde Jan de Groote ende Maye boven desen een vierendeel lands 
alsoe tselve ghestaen ende gheleghen es, ligghende inde prochie van Nokere up de Provijn 
ende ditte voor de somme van 6 ponden groeten. Item beloven (zij) Franchoys van 
Meirhaeghe over te ghevene alle de partijen van eerfven die zij tot nu in pachte ghehauden 
hebben ende voert ooc alle huerlieder drifelicke ende drachghelicke catheylen (roerende 
goederen).  
 

 
 

huwelijkscontract Franchoys x Arijne 1560 
 

                                                           
43 SAO, SVGO, deel 20, f 172 v – 173 r. 
44 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, ff° 7 v, 9 v, 12 v, 13 v, 16 v, 17, 20, 27, 30, 33 v. 
45 SAO, SVGO, deel 31, f° 296 v – 297 r; deel 32, f° 228 r/v. 
46 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 12, f° 39 v - 40 r. 
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Franchoys Van Meerhaghe verbond er zich toe aan de donateurs-schoonouders winteren 
ende zomeren twee coyen (koeien) ende alle jaeren een mudde coerns (mud koren) te 
leveren. Over deze transactie moest Franchoys aan de abdij van Sint-Pieters 10 pond parisis 
wandelkoopgeld betalen voor het half bunder lants hem ghegeven in vorme van huwelicke 
ghifte. Na zijn huwelijk vestigde Franchoys Van Meerhaghe zich inderdaad up zijn stede bij 
den Cley en daarvoor betaalde hij jaarlijks aan de upperaelmoussenier ende provysuer 
vanden aermengoede van Wortighem een half mueke coerijns (koren) of 14 schellingen 47. 
Hun echtverbintenis zal echter van korte duur zijn, want op 17 januari 1561 vinden we reeds 
een staat van goed, opgemaakt na het overlijden van Arijnke Waelkens 48.  Zij stierf heel 
zeker in het kinderbed van haar eerstgeboren zoon: 
 
1.   PIETER VAN MEIRHAEGHE   volgt onder XIII.1. 
 
De staat van goed wijst uit wat het weeskind erfde van de moederlijke zijde, met name: de 
ceunighinnebulck ligghende in Nokere, 11 honderdlands; noch 10 hl. oelick (slecht) bosch 
ende heet (heide), ligghende in Nokere,  ghenaempt het bistyervelt; noch een vierendeel 
landts upde Provijn in Nokere; noch drije vierendeelen landts in Warighem ande Steenbeke; 
noch een bunder landts te Nokere, ligghende voor de stede van Gillis Vullemins ende es 
ghenaempt de varekins; noch 6 hl bosch in Cruushautem anden bosch van Gillis Vullemins; 
noch een vierendeel landts in Wortighem in een stic landt ghenaempt Caboeters stede, 
ligghende in ghemeensaemhede metter hoirs van Jan De Groote. 
 
Tussen de eigendommen die het echtpaar tijdens hun korte huwelijk verworven had, vinden 
we de hiervoor genoemde hoeve bij de Cley, 11 honderdlands groot.  Alles samen bezaten 
ze 5 hectaren land, grond die grotendeels afkomstig was uit de erfenis van Arijnes vader, 
Jan Waelkens.  Pieter Van Meerhaghe fs Lodewijck (XI.4), grootnonkel van het weeskind, en 
oom Philips Vande Wiele die gehuwd was met vaders zuster Agnees Van Meerhaghe, 
stelden zich borg voor het sterfhuis en de som van 595 pond, 12 schellingen en 3 deniers 
die, na aftrek van de schulden, zuuver  toekwam aan het enige weeskind Pieterkin.  De akte 
van erfverdeling werd opgemaakt in aanwezigheid van Gillis Vullemins, schoonbroer van de 
overledene.   
 
In deze akte is er ook sprake van den processe hanghende onghedecideert (onbeslist) 
jeghens de hoirs van Jan De Groote voor de scepenen deser stede.  Blijkbaar was er 
omtrent de nalatenschap onenigheid ontstaan met de kinderen die Jan De Groote uit zijn 
vorig huwelijk had en hadden de partijen zich tot de schepenen van Oudenaarde gewend om 
uitsluitsel te bekomen. Het is heel zeker dit proces dat vermeld wordt in het boek van Prof J. 
Monballyu Costumen van de Stad en van de Kasselrij Kortrijk 49. Onder de Turben 
afgenomen door de Kortrijkse schepenbank (1485-1581) is er immers sprake van Gillis 
Vollenaere, verweerder voor de schepenen van Oudenaarde tegen Fransoys Van 
Meerhaghe, in naam van zijn zoon Pierkin, eiser. Gillis Vollenaere is een foute lezing van de 
naam Gillis Vullemins, de schoonbroer van Franchoys Van Meerhaghe. 
 
Weduwnaar Franchoys Van Meirhaeghe hertrouwde al snel met WILLEMIJNE VANDE 
WOESTIJNE, een dochter uit de gefortuneerde clan Vande Woestijne die gedurende 
eeuwen een eersterangsrol speelde in het openbaar leven van Wortegem en tot ver 
daarbuiten.   
 
 

                                                           
47 RAG, Sint-Baafs, B.2175, Wortegem, A° 1563. 
48 SAO, SVGO, deel 25, f° 16 v - 17r. 
49 J. MONBALLYU, Costumen van de Stad en van de Kasselrij Kortrijk II, Turben, nr 171. “de plaatsvervulling in 
de zijlinie geldt slechts in zoverre de gerepresenteerde in wiens plaats men wil komen in dezelfde graad staat als 
diegene met wie men wil erven”. 
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Willemijne was de dochter van Heyndrick Vande Woestijne en Joozijne Vander Bauwheede. 
Toen haar vader Hendrick Vande Woestijne te Wortegem overleed in 1560, bezat hij o.m. 
twee hofsteden te Anzegem met ongeveer 17 hectaren grond en via zijn schoonfamilie 
verwierf hij ook nog een omwalde hoeve te Petegem-Deinze. Te Wortegem bezat hij de 
heerlijkheid Ter Plancke.  Heyndricks broer, Joos Vande Woestijne, was de meest 
welvarende van de clan.  Hij verzamelde twee heerlijkheden, twee herbergen, een brouwerij 
en omtrent 87 hectaren land.  Willemijnes moeder, Joozijne Vander Bauwheede, was de 
dochter van Joos Vander Bauwheede en Marie Tijtgat.  Haar (half)broer Meerel Vander 
Bauwheede bezat meer dan 230 hectaren eigendommen! 50   
 
Uit het huwelijk van Hendrick Vande Woestijne en Joozijne Vander Bauwheede werden 
zeven kinderen geboren, waarvan er twee met een Van Meerhaghe huwden: Philips Vande 
Woestijne (huwde met Elisabeth Van Meerhaghe - XI.4.5); Willemijne Vande Woestijne 
(huwde Franchoys Van Meerhaghe - XII.2); Joos Vande Woestijne (huwde Lysbette Vuwe); 
Fransois Vande Woestijne (huwde Anna Dierins en Gillijne Ketele); Maria Vande Woestijne 
(huwde met Pieter Vanden Hecke) en Willem Vande Woestijne (huwde met Willemijne 
Cooremans).   
                                  
Willemijnes grootvader, Fransois Vande Woestijne, was in 1509 pachter van de belangrijke 
Wortegemse hoeve Nederbouveloo te Wortegem.  In 1515 was hij baljuw van de heerlijkheid 
Ten Bulcke te Anzegem en in 1516, 1522 en van 1536 tot 1543 was hij baljuw en ontvanger 
van de heerlijkheid van Walem te Wortegem. Hij bewaarde bij zich thuis ook de renteboeken 
van de voornoemde heerlijkheden, samen met die van Ooike en Nederbouveloo.  Tijdens 
zijn huwelijk met  Margriete Vanden Dorpe, dochter van Pieter en Ysabeele Vander Ellen, 
kocht hij 32 percelen grond en een hofstede van 25 hectaren.  Fransois Vande Woestijne 
bezat in totaal zeker 50 hectaren eigendom.  Zijn kinderen werden allen uitgehuwelijkt  
binnen  hun stand 51.  Zijn zonen Willem Vande Woestijne en Hendrick Vande Woestijne 
huwden allebei met een dochter Vander Bauwheede, resp. met Marie en Joozijne Vader 
Bauwheede; zoon Joos Vande Woestijne huwde met Philippine Spileers; dochter Joozijne 
Vande Woestijne met Philips Deschietere, één der rijkste boeren van Kruishoutem; dochter 
Joanna Vande Woestijne huwde met Jan Van Heylbroeck, baljuw van de heerlijkheid van 
Walem en ontvanger van Sint-Pieters; en zoon Jan Vande Woestijne trouwde met 
Magdalena Vande Wiele 52.  Deze laatste was een dochter van Dierlay Vande Wiele en dus 
een zuster van Arijne Vande Wiele en Willem Vande Wiele die respectievelijk huwden met 
Pieter Van Meerhaghe en Joanna Van Meerhaghe, kinderen van Lodewijk Van Meerhaghe 
(X.6).  Overigens telde Franchoys Van Meerhaghe zelf ook Vande Woestijnes tussen zijn 
voorouders: zijn overgrootmoeder langs moederszijde was immers Cateline Vande 
Woestijne die gehuwd was met Meester Joes Tsammels (zie  XI.2).   
 
Onderstaande verwantschapstafel toont aan hoe twee kinderen van Heyndrick Vande 
Woestijne en Joozijne Vander Bauwheede – Willemijne en Philips - hun huwelijkspartner 
vonden bij de Van Meerhaghes : Willemijne en Franchoys Van Meerhaghe. Neef Jan Vande 
Woestijne (zoon van Hendrick en Margriete De Waele, kleinzoon van Gillis en Kateline 
Vanden Dorpe en achterkleinzoon van Heyndrick en Joozijne Van Hautteghem) huwde met 
Marie Van Meerhaghe (dochter van Jan Van Meerhaghe en Juliaene Vanden Dijcke), een 
nicht van Franchoys en Elisabeth Van Meerhaghe. Dit is alweer een treffend voorbeeld van 
sociale endogamie waarbij huwelijkspartners binnen een kleine, selecte kring van 
vermogende landbouwers gekozen werden 53.   
 
 

                                                           
50 R. CASTELAIN, Enkele gegoede burgerfamilies in Waregem en omgeving (16de eeuw), JB Gaverstreke, jrg 6, 
1978 , p. 46-51. 
51 R. CASTELAIN, Wortegem in de 16de eeuw, JB Gaverstreke, jrg  , 2004, p. 374-380. 
52 H. MEIRHAEGHE, Vande Woestijnes in de kasselrij Oudenaarde, deel II, HGOKO, dl 48, 2011, p. 231-245. 
53 H. MEIRHAEGHE, Vande Woestijnes in de kasselrij Oudenaarde, deel III, HGOKO, dl 49, 2012, 115-132. 
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              Lodewijck Van Meerhaghe            Franchoys Vande Woestijne 

          x 1 Marie Dierins x 2 J. Vd Bossche           x Margriete Vanden Dorpe 
 
 
     Jan        Roegier     Pieter             Gillis     Heyndrick Vd Woestijne 
x J.Vd.Dijcke  x J.Tsammels          x A.Vd.Wiele    x K.V Dorpe     x J. Vd Bauwheede 
 
    Marie   Franchoys    Elisabeth      Hendrick  
V.Meerhaghe   V.Meerhaghe         V.Meerhaghe    x M.De Waele       Willemijne         Philips 
      
                                                                                                     oo 
         Jan 
    oo       
                                                                                                                                      oo 
 
 
 
Uit het huwelijk van Franchoys Van Meerhaghe en Willemijne Vande Woestijne werden 
tussen 1570 en 1576 te Wortegem nog vier kinderen geboren : 
 
2.   JAN VAN MEIRHAEGHE      volgt onder XIII.2. 
 
3.   FRANCHOYS VAN MEIRHAEGHE    volgt onder XIII.3. 
 
4.   ROEGIER VAN MEIRHAEGHE    volgt onder XIII.4.  

    
5.   JUDOCA VAN MEIRHAEGHE 

 
Zij huwde omstreeks 1600 met VINCENT DESMET uit Olsene.  Het echtpaar vestigde 
zich te Olsene, waar minstens drie kinderen geboren werden: 
 
a. Jan Desmet, huwde met Joanna Van Thuyne, dochter van Antoon Van Thuyne, 

griffier bij de plaatselijke schepenbank, en Passchijne Vander Biest.           
b.   Judoca Desmet,  geboren in 1609. 
c.   Wilhelma Desmet, geboren in 1614. 

 
Naast zijn vijf wettige kinderen had Franchoys Van Meerhaghe ook nog een buitenechtelijke 
dochter, Arijne Van Meirhaeghe, bij STEVENIJNE DE WACHTERE (Stephanie s’Wachters). 
Stevenijne was, samen met Steven, Jan, Theun en Roelijne (huwde met Arent Roobrouck) 
en Proenkin, één van de zes kinderen van Jan De Wachtere fs Jan en Mergriete De Stoop fa 
Steven uit het naburige Anzegem, waar het geslacht De Wachtere reeds sedert de 14de 
eeuw woonde 54. 
 
6.   ARIJNE VAN MEIRHAEGHE 

Arijne (Arnolda) Van Meirhaeghe, die dus de familienaam van haar verwekker droeg, 
werd omstreeks 1575 te Wortegem geboren als buitenechtelijk kind van Franchoys Van 
Meirhaeghe en Stevenijne De Wachtere.   Ze was nog een kleuter toen ze in 1579 haar 
moeder Stevenijne De Wachtere verloor, die in het hospitaal van Oudenaarde aan de 
pest overleed. Zoals zoveel anderen was ze tijdens de epidemie naar de stad gevlucht. 
Franchoys Van Meerhaghe werd als voogd aangesteld over zijn bastaarddochter, die 300 
roeden akkerland en 36 roeden meers erfde, die ressorteerden onder de heerlijkheid van 
Hemsrode te Anzegem. Oom Arent Roobrouck uit Anzegem nam eveneens het 
voogdijschap waar 55. De kans is groot dat Arijne na de dood van haar moeder werd 

                                                           
54 SAO, SVGO, deel 26, f° 37 r/v; deel 21, f° 22 r. 
55 SAO, SVGO, deel 31, f° 61 r. 
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opgevoed binnen het gezin van haar verwekker Franchoys Van Meerhaghe, maar 
zekerheid daaromtrent hebben we niet.  Dat ze in Wortegem huwde, en niet in Anzegem, 
is een aanwijzing dat dit wellicht zo was. 
 
Arijne Van Meerhaghe huwde te Wortegem op 29 april 1596 met OLIVIER VANDER 
HAEGHEN, geboren omstreeks 1566 als zoon van Thomaes Vander Haeghen fs Gillis 
en Joanna Vander Erven uit Petegem 56.  Te Wortegem werden o.m. deze twee kinderen 
geboren: 
 
a. N. Vander Haeghen, geboren op 3 maart 1597. 
b. Judoca Vander Haeghen, geboren op 13 mei 1609. 
 
De geboorteakte van hun eerste kind vermeldt de voornaam van het kind niet.  Wél zien 
we dat grootvader Franchoys Van Meirhaeghe fs Roegiers het peterschap waarnam van 
het kind van zijn onwettige dochter.  Dit toont aan dat er toentertijd op deze 
buitenechtelijke familierelaties niet het taboe rustte zoals dat vanaf de 17de eeuw wél het 
geval zou zijn.  In vergelijking met andere grote landbouwersgeslachten, verwekten de 
Van Meerhaghes al bij al niet zo vaak kinderen buiten de echtelijke sponde.  Tijdens de 
eerste twaalf generaties troffen we maar drie natuurlijke kinderen aan : Willem Van 
Meerhaghe (VII.1) had een zoon Wouter; Joos Van Meerhaghe (X.3) had een zoon 
Hercules; en onderhavige Franchoys had dus een dochter Arijne Van Meirhaeghe. 
 

In die dagen werd door de Spaanse bezetter aan de bevolking een speciale belasting 
opgelegd, teneinde hun oorlogsmachine die alhier alles platwalste, draaiende te houden.  
Ook te Wortegem werd die door de bevolking gehate 20ste  penning geïnd.  Het betrof hier 
een belasting van 5 % op de geschatte pachtwaarde van alle onroerende goederen.  Die 
Cohieren van de 20ste Penning uit 1571 en 1572, waarin alle onroerende goederen van 
iedere inwoner, zowel pachter als eigenaar, staan genoteerd, geven ons een goed beeld hoe 
het Franchoys de voorbije tien jaar vergaan was 57 : 
 
 Als eigenaar ghebruuckt Franchoys Van Meirhaeghe fs. Rogiers in erve zijn hofstede, 10 

honderdlands groot met woonhuus, schuere, poest, duufhuus, waghenhuus ende 
ovenbuer.  Verder nog 7 ½ honderdlands vijver ende meersch ende saylant (zaailand) 
ande stede; 2 ½ honderdlands boven zijn stede bij den Cley; ½ bunder saylant 
Cabooters stede ghenaempt; 2 bunder en 10 honderdlands saylant te Audtmoorighem bij 
zijn stede; te Audtmoorighem den sloetmaeckre (slotenmaker) groot 10 honderdlands en 
1 ½ bunder bosch ende beweet, den mergheldries in Moorighem. 

 Hij verpachtte aan Stevin Inghelbeen een behuusde hofstede, 5 honderdlands groot, 
behuust met woonhuus, schuere, ovenbuer ende poortke. 

 Zelf haudt Franchoys in pachte van Joos Verdebaut 2 bunder landts; van Joos De Steur 
3 honderdlands boven den Cley; van schoonbroer Gillis Vullemins 3 vierendelen lants 
ghenaempt het winckelvelt in haustraten en van Willem Vande Wiele 10 honderdlands bij 
baertsbosch ter haustraten. 
 

Franchoys Van Meerhaghe bezat dus te Wortegem ongeveer tien hectaren en twee 
hofsteden en te Nokere anderhalve hectare die hem toekwam via zijn eerste vrouw Arijne 
Waelkens.  Daarenboven pachtte hij van diverse personen te Wortegem vijf hectaren grond.  
Met zijn vijftien hectaren behoorde hij tot de middelgrote landbouwers van het dorp. Over de 
totaliteit van zijn bezittingen betaalde hij negen pond belastinggeld.  Om enig idee te hebben 
wat deze som voorstelde : kozijn Arent Van Meirhaeghe betaalde jaarlijks negen pond 
pachtgeld voor het hofstedeke dat hij bewoonde, met inbegrip van het woonhuis, het 
schuurtje en de daarbij horende 3 ½ honderdlands grond. In deze tijd van oorlog en 

                                                           
56 SAO, SVGO, deel 34, f° 257 r. 
57 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, ff° 7, 16 v, 17 v, 63. 
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economische crisis, zal die 9 pond wel een redelijke aderlating geweest zijn. Doch crisis of 
geen crisis, Franchoys ploegde voort en niet bepaald achteruit… 
 

 
 

renteboek Heerlijkheid van Walem 1573 
 
In 1573 kocht hij van Joos Verdebaut 8 vierendelen ligghende in dyversche stucken onder 
theerschap van Walem, en dit voor de som van 56 ponden groot Vlaams 58.  Uit het 
renteboek van de Sint-Pietersabdij blijkt dat hij van diezelfde Verdebaut in totaal 10 
vierendelen land gekocht had, liggend up waelemcautere, boven den Cley en bij de 
Royghems ande Cleystraete 59. Van de erfgenamen van Jan Ghuus kocht Franchoys o.m. 
een half bunder lant bij den crommen keeseleere (kromme kerselaar), ghenaempt daude 
stede ter porryen, noert ghelant de groene strate (de oude stede Te Porrie in het noorden 
palend aan de Groenstraat) 60. Bij de verdeling van de erfenis van zijn schoonouders, 
Hendrick Vande Woestijne en Joozijne Vander Bauwheede, kregen Franchoys Van 
Meerhaghe en zijn echtgenote Willemijne Vande Woestijne kavel B toegewezen en die 
omvatte anderhalve hectare grond te Wortegem en 2 ½ hectare te Petegem, waaronder 1 
vierendeel in de Scheldemeers 61. 
 
We zegden reeds dat Franchoys Van Meerhaghe een hoeve betrok, ligghende beneden den 
Cley, met de oostzijde ande Cleystraete.  De hoeve én herberg De Cley zelf werd door Pieter 
Vanden Dorpe uitgebaat.  Op een bepaald ogenblik verboden de Vanden Dorpes hun buren 
te ridene ofte voerne (rijden of voeren) deur zeker dreve of voetwich, ligghende up de 
oostzijde vande voornoemde hoers hofstede ghenaempt de Cley, het en ware alleendelic in 
den oust (oogst) omme de vruchten te verschuerne (om de oogst in te schuren) 62.  
Aangezien ook Franchoys sedert jaar en dag gebruik maakte van deze uitweg of doorgang, 
kwam hij in opositien (verzet) jeghens tvornoemde verbot.  Het gaat hier dus om een klassiek 
geschil van erfdienstbaarheid.  Op 28 mei 1576 verklaarde Franchoys Van Meerhaghe voor 

                                                           
58 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, A° 1573, f° 140. 
59 RAG, Sint-Pieters, I, 410, f° 27. 
60 RAG, Sint-Pieters, I, 410, f° 126. 
61 SAO, SVGO, deel 33, f° 165; deel 31, f° 72 v; deel 33, f° 138 v. 
62 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 23 v. 
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de schepenbank dat hij ende zijn veursaten waren in goede ende deugdelick possessie van 
over xxxx jaer (40 jaar) ende tijts meer, te passerne met waghenen ende ploughen (wagens 
en ploegen) deur de vornoemde dreve omme te labeuren, messen (bemesten), hemlieden 
lant ligghende up waelem cautere ende de vruchten daer up ghewassen tuus te voerne (naar 
huis te voeren) tallen tijden alst hemlieden beliefden.  Franchoys betoogde dat hij en zijn 
voorzaten sedert meer dan 40 jaar van de dreef gebruik maakten om hun land op 
Walemkouter te bewerken en om de vruchten naar huis te voeren.  Hij werd in het gelijk 
gesteld, zijn klacht werd aanvaard en de Vanden Dorpes moesten hem de voetweg tallen 
tijden laten gebruiken. 
 
In datzelfde jaar 1576 werd Franchoys, bij de vorming van de burgerwacht,  aangesteld als 
hoofdman of tiendeman van een peloton van tien Wortegemse weerbare mannen die 
moesten instaan voor de veiligheid binnen het dorp 63.  Hij blijkt met busse en rapiere of met 
geweer en degen gewapend te zijn. Franchoys Van Meerhaghe probeerde zijn gezin zonder 
kleerscheuren doorheen deze crisistijd te loodsen.  Rond 1590 noteren we een lichte 
economische relance en ook Franchoys Van Meerhaghe sloeg weer de hand aan de ploeg.  
In datzelfde jaar kocht hij van Gillis De Groote 50 roeden land 64.  Op het hof van Walem, de 
belangrijkste hoeve van het dorp, groot int gheheele onder lant, mersch, water ende bosch 
ontrent de veertich bunderen (56 hectaren) metten waetermuelen ende thiende dier van 
audts tijde medeghegaen heeft, kwam in 1592 een nieuwe pachter : Franchoys Van 
Meerhaghe. 
 

 
Nieuwjaar 2004 : stambewaarder Herman onderweg naar Walem 65 

 
Op 22 november 1590 trok hij met zijn oudste zoon Pieter naar de Sint-Pietersabdij in Gent 
om de voorwaarden te bespreken.  Het pachtcontract werd opgemaakt en voluit ondertekend 
door abt Lambertus en door Franchoys en Pieter Van Meirhaeghe 66.  De pachttermijn van 9 

                                                           
63 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 704, Weerbare Mannen Wortegem, f° 26 v 
64 RAG, Sint-Pieters, I, 143, A° 1590. 
65 Foto genomen door mijn betreurde vriend Marc Steurbaut (+ 2012). 
66 RAG, Sint-Pieters, I, 126 en I, 127.  Onvolledige lijst van pachters van het Hof van Walem : Willem De Karlier & 
Jan Gyselins (1397-1404); Willem De Karlier & Gillis Van Baes (1405-1413); Jan De Karlier & Jan Van Beyaert 
(1414-1418); Erven Jan Van Beyaert & Arent De Cabooter (1419-1420); Jan Vande Wiele (eind 15de eeuw); 
Pieter Vande Wiele fs Jan (1519); Frans Vande Wiele fs Pieter ( 1551-1560); Willem Vander Schueren x Clara 
Vanden Dijcke, weduwe Frans Vande Wiele (1565-1578); Pieter Vande Wiele fs Frans (1578-1587); Franchoys 
Van Meerhaeghe fs Roegier (1590-1597); Thomaes Vander Craeyen (1597-1605); Roegier Libbrecht (1625); 
Gillis Vanden Dijcke (1645-1652); Joos Vander Haeghen (1662-1672). 
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jaar ging in op Kerstdag 1590 en de pachters zouden jaarlijks 15 ponden groot betalen.  De 
vorige pachter, Pieter Vande Wiele, betaalde in 1578 nog 50 pond groot, een bedrag dat dus 
driemaal hoger lag. Vanwaar deze forse waardevermindering tot minder dan 1/3 van het 
vorige bedrag?  Het pachtcontract van Franchoys geeft de verklaring.  We lezen er dat 
Franchoys in hueren ghenomen (gehuurd heeft) tgoedt te Walem, onbehuyst wegens 
dezelve inde leste troubelen afghebrant tzijn gheweest 67. De boerderij werd dus, 
vermoedelijk rond 1587 tijdens de vijandelijkheden, gedeeltelijk platgebrand. Daarna bleef 
het goed wellicht een drietal jaar onbewoond en braak tot op het ogenblik dat Franchoys en 
Pieter Van Meirhaeghe het bedrijf opnieuw opstartten.  Door deze devaluatie kwam het 
bedrijf binnen de financiële mogelijkheden van Franchoys Van Meerhaghe.  Franchoys zal 
zijn termijn van negen jaar echter niet voleindigen…  In 1597 ontmoeten we Thomaes 
Vander Craeyen als nieuwe uitbater van Walem.  Alles wijst erop dat de pachtwissel niet 
rimpelloos verlopen is.  Tussen pachter Franchoys en de eigenaar - de abdij van de Sint-
Pietersabdij te Gent - was een aantal geschillen gerezen die zouden resulteren in een reeks 
processen… 
 

 
handtekeningen  Franchoys en Pieter Van Meerhaghe pachtcontract Walem 1590 

 
In zijn rekening van 1599 noteerde Jan Vanden Dijcke, als ontvanger van de heerlijkheid van 
Walem, o.m. zijn onkosten omwille van de drien diversche reysen ghecommen binnen deser 
stede (van Gent) omme instructie te gheven tot stellen vande reprochen (beschuldigingen), 
salvatien ende inventaris inde zaken gaende voor de schepenen van Walem, ter causen 
vande heerlijcke rente, jeghens Franchoys Van Meirhaeghe 68. Vanden Dijcke diende dus 
een onkostennota in voor drie reizen naar Gent inzake de problemen die met Franchoys Van 
Meerhaghe waren gerezen omtrent de heerlijke renten die deze laatste aan de abdij moest 
betalen.  Een jaar later heeft Vanden Dijcke, op bevel van de abt, vervolcht voor de 
schepenen van Walem, zeker processe jeghens Franchoys Van Meirhaeghe, ter causen 
vande differentie (geschil, conflict) van de evenrente (haverrente) aldaer innecommende, van 
welck proces den voorn. Franchoys betreck ghedaen heeft voor mijn heer vande Rade in 
Vlaenderen 69.  Op 27 april 1600 leverde de ontvanger aan de abdij 10 halsters ruwe evene 
of haver die hij up protestatien ontfaen heeft van Franchoys Van Meerhaghe.  De jaarlijkse 
spendemaete evene die op het goed van Walem geheven werd, bedroeg 10 halsters en 
Franchoys was blijkbaar niet zonder meer bereid die te leveren.  Hij werd voor de plaatselijke 
vierschaar gedaagd, maar ging in beroep bij de Raad van Vlaanderen, de hoogste 
rechtsinstantie in het graafschap Vlaanderen.  In 1602 viel de definitieve uitspraak up 
tdifferent van de spentevene en Franchoys moest de aanzienlijke boete van 121 pond 
betalen 70. 

                                                           
67 RAG, Sint-Pieters, II, 1515. 
68 RAG, Sint-Pieters, Rekeningen, nr 163. 
69 RAG, Sint-Pieters, Rekeningen, nr 160. 
70 RAG, Sint-Pieters, Rekeningen, nr 165. 
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Tijdens diezelfde periode, meer bepaald op 28 december 1598, kocht Franchoys Van 
Meerhaghe van de weduwe van Pieter Vande Wiele, de vorige pachter van Walem, een stuk 
land van 5 honderdlands, ligghende bij twaetermueleken te Walem, voor de som van 13 
pond, 6 schellingen en 8 groten.  De koopakte werd door Franchoys eigenhandig 
ondertekend 71.  Een maand later echter had ontvanger Vanden Dijcke tzelve goet vor hem 
zelven den coop van dien ghecalangiert ende vernadert.  Dit betekent dat hij, volgens de 
toenmalige costumen of gebruiken, zijn recht op vóórkoop wegens bloedverwantschap met 
de verkoopster liet gelden. Jan Vanden Dijcke was immers verwant met Clara Vanden 
Dijcke, de moeder van de voornoemde Pieter Vande Wiele.  Vanden Dijcke verkocht op zijn 
beurt dit stuk land inder eeuwicheyt tot profytte van deser abdie van Sint-Pieters!  We 
kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Franchoys hier bewust gedwarsboomd werd en 
dat Vanden Dijcke dus de grond waar Franchoys zijn oog op had laten vallen, niet voor eigen 
gebruik wou kopen, maar het enkel callengierde in opdracht en als stroman van de Sint-
Pietersabdij, aan wie hij hem onmiddellijk doorverkocht.  Franchoys Van Meerhaghe was het 
niet eens met deze gang van zaken, startte een zoveelste gerechtsprocedure en trok er ook 
dit keer mee tot voor de Raad van Vlaanderen.  Een uitspraak vonden we niet terug, maar in 
de boedelbeschrijving van 1606, vinden we dit stuk grond niet terug in de inventaris van 
Franchoys’ bezittingen, wat laat vermoeden dat hij ook in dit proces aan het kortste eind had 
getrokken. 
 
Maar het ergste moest nog komen.  In zijn rekening van het jaar 1600, noteerde Jan Vanden 
Dijcke: ontfaen van Arent Vander Beke vanden haute (hout) bij Franchoys Van Meirhaeghe 
over twee jaeren afghesnoyt van d’upgaende eecxkins (jonge eikjes gesnoeid) staende op 
tvierschaervelt, 6 pond parisis 72.  Dit op het eerste gezicht onschuldig zinnetje, verbergt een 
zoveelste en vrij pijnlijke geschiedenis... Op 27 januari 1600 gaf Jooris Zoete, abt van Sint-
Pieters te Gent, bevel aan zijn officier Jan Vanden Hecke om Franchoys Van Meerhaghe in 
zijn woning te saisiren of te arresteren en hem zonder delay ofte vuytstel (stante pede) met 
den bequamsten middele dat doendelick werdt, tzij te waghen ofte te perde, naer Sente 
Pieters te brynghen.  Jan Vanden Hecke moest dus Franchoys arresteren en met alle 
middelen, hetzij met een wagen, hetzij te paard, naar Gent over brengen, waar hij in de 
vanghenesse zal opgesloten worden om justicie ende punitie te doen geschieden 73. 
 
Welke vreselijke misdaad had Franchoys dan wel op zijn kerfstok?  In de acte van 
beschuldiging wordt gesteld dat het verboden is eeneghe upgaende boomen staende up een 
anders grond af te doen cappen ende vellen ende tsynen profyte tappliquiren. Nu heeft oud-
pachter Van Meerhaghe, volgens de abt, zijnen pacht gheexpirert zijnde (nadat zijn 
pachtcontract verlopen was), vuyt eene uprechte quaede affectie dat hij moet scheeden van 
denzelven pacht (kwaad zijnde omdat zijn pachtcontract verbroken werd) als daernaer, een 
groot nomber (groot aantal) van upgaende ende tronckeecken (tronk-eiken) gehakt, sonder 
daerinne thebbene eenich recht, cause ofte redene.  Boos omdat zijn pachtcontract niet 
verlengd werd, had Franchoys een aantal opgaande eikjes op het Vierschaarveld, die hij 
heel zeker nog zelf geplant had, afgehakt en voor eigen gebruik aangewend.  Daardoor 
negeerde hij een bepaling uit zijn pachtcontract dat zei dat hij niet mocht commen ofte 
hauwen (hakken) an eenighe upgaende boomen.  We kunnen ons moeilijk een precies idee 
vormen over de ernst van dit delict.  Het was in ieder geval zo dat streng werd opgetreden, 
ook tegenover de dorpsnotabelen.  Zo werd Jan Van Heylbrouck toen hij baljuw en 
ontvanger van Walem was (a° 1545), eveneens gevangen genomen omdat hij had houdt 
ghecapt.  Jan Van Heylbrouck was, zoals gezegd, getrouwd met Janneke Vande Woestijne, 
een tante van de echtgenote van Franchoys Van Meerhaghe. 
 

                                                           
71 RAG, Sint-Pieters, Rekeningen, nr 162. 
72 RAG, Sint-Pieters, Rekeningen, nr 164. 
73 J. BUNTINX, Inventaris Archief Raad van Vlaanderen, nr. 9138. 
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De proost van de Gentse Sint-Pietersabdij eiste dat Franchoys Van Meerhaghe voor de 
plaatselijke vierschaar zou gedaagd worden in sijn lijnwade, blootsch hoofts, met een torse 
(kaars) ongebrant van vier ponden was in sijn handen, up beede zijn knien verclaren, 
hooghe ende overluut (klaar en luid), daer hij tzelve ghedaen heeft met quaden cause (met 
kwaad opzet) ende dat hem tzelve leet is (dat het hem spijt), ende de torse alzo te draghen 
tusschen twee dienaeren in Onze Vrauwe kercke up dese heerlichede, die aldaer laetende 
ten dienste vanden Heleghen Sacramente.  Daarbij moest hij een boete  van 10 pond en de 
costen vande processe betalen en de aangerichte boomschade vergoeden.  Franchoys zou 
dus, enkel gekleed in zijn hemd, met een kaars van vier pond in zijn handen, op zijn blote 
knieën in de O.-L.-Vrouwekerk van Wortegem luid zijn misdaad moeten bekennen en zijn 
spijt betuigen... 
 
Er viel echter op de handelwijze van heer proost juridisch gezien één en ander aan te 
merken.  Franchoys Van Meerhaghe legde zich dan ook niet gewillig bij de situatie neer en 
deed een beroep op zijn poortersrecht.  Samen met de hoogbaljuw, burgemeester en 
schepenen van Oudenaarde, richtte hij op 21 februari 1600 een schrijven aan de Raad van 
Vlaanderen.  In deze brief zegt Franchoys dat hij begheert voor hemlieden te rechte te staen 
en niet voor de schepenen bij den heer Proost ghestelt.  Hij wil dus dat zijn zaak behandeld 
wordt voor een minder bevooroordeelde, meer neutrale rechtbank.  Het is overduidelijk dat 
Franchoys niet op een fair proces kan rekenen waar aanklager én rechter verenigd zijn in de 
ene persoon van de abt, de proost of de baljuw, met wie hij het al eerder aan de stok had.   
 
Vervolgens werd betoogd dat Franchoys Van Meerhaghe volgens de criminele ordenantie 
niet vanghelick en es in zijnen persoon (niet gevangen genomen mocht worden), zonder 
precedente informatie ende voorgaende acte van abandonnemente (zonder voorafgaande 
informatie en zonder aanhoudingsbevel).  Desondanks had officier Vanden Hecke sonder 
cause te verclaren - zonder nadere uitleg te verschaffen - en zonder arrestatiebevel, de 
betichte, oudt man zijnde, ghepact ende ghevanghen ende ghebrocht inde vanghenesse up 
Ste Pieters (te Gent) al of hij eenen moordt gedaen hadde, ter grooter schande ende injurie 
van voornoemde poorter ende zijne kinderen, die alle gheene redene noch oirzaecke 
geweten en hebben van zulck extraordinaire en temeraire (voortvarend) vanghen ende halen 
vute (uit de) de voors. heerlichede ende prochieplaetse van zijne residentie (woonplaats).   
 
Men argumenteert hier dus dat de abdij op zijn minst voortvarend is tewerk gegaan en dat de 
drastische maatregelen – een oud man in de boeien slaan en opsluiten in een Gentse 
gevangenis - niet in verhouding staan tot het vergrijp. Men behandelde de reeds bejaarde 
Franchoys immers alsof hij een moord gepleegd had en dit tot schande van hemzelf en zijn 
gezin.  Nochtans had Franchoys instantelick verzocht ende geinsysteert of er onmiddellijk op 
aangedrongen dat zijn poortersrecht gerespecteerd zou worden, wat evenmin gebeurd was.  
Ook hier was de abt of de proost zijn wetboekje te buiten gegaan, aangezien Franchoys als 
buitenpoorter van Oudenaarde onder de jurisdictie viel van de stad Oudenaarde, waar de abt 
van Gent niet bevoegd was.  In dit verband verwijzen ze naar een aantal artikelen uit de 
Constitutie Carolyne uit 1540 vande stede van Audenaerde.  Tenslotte supplieren 
oitmoedelick ende reverentelick (verzoeken zij nederig en eerbiedig) dat Franchoys Van 
Meerhaghe, huushoudende, wel ghestaet ende ghegoet (welgesteld en begoed) man in 
gronden van erfven, bestiaelen (vee) ende anderssindts, gheslaeckt (vrijgelaten) ofte 
gherenvoyeert (teruggestuurd) te wordene up souffissanten zekere (voldoende borgtocht), 
midts dat tvanghen van Franchoys notoirlick quaet gheschiet es, zonder eenich fondament 
ter weirelt.  Met andere woorden, men vraagt hier dat Franchoys als gegoed man op 
borgtocht zou vrijgelaten worden omdat hem, zonder enige grond, aanzienlijk kwaad is 
geschied. 
 
Is de bejaarde Franchoys Van Meerhaghe in de kerk van Wortegem, ten aanschouwe van de 
goegemeente, de vernederende boetegang moeten gaan?  Werd hij op borgtocht 
vrijgelaten?  Hoe het pleit uiteindelijk werd beslecht, konden we niet achterhalen.  Wél 
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mogen we zeggen dat de talrijke processen die Franchoys in de loop van zijn leven gevoerd 
heeft, hem wel een aardige stuiver zullen gekost hebben. 
 
Tijdens dit laatste decennium van de 16de eeuw was er ook op familiaal vlak één en ander 
veranderd.  De kinderen hadden het nest verlaten en in 1597 overleed echtgenote Willemijne 
Vande Woestijne.  Haar staat van goed werd op 29 maart 1597 door Franchoyw Van 
Meerhaghe overgebracht 74. De vier kinderen uit het tweede huwelijk erfden van 
moederszijde meer dan vier hectaren eigendommen gelegen te Petegem en te Wortegem: 
den langhen stieghele, 12 honderdlands groot, ligghende ter haustraten bij speelmans keer 
en 6 honderdlands upt heyke.  Daarenboven erfden zij vier hectaren die Franchoys en 
Willemijne tijdens hun huwelijk gekocht hadden en waarvan de diverse percelen lagen up 
betscautre anden groenen wich, up walem de cautre boven den cleey, ter haustraten en 
delst te Wortegem en bij Jans Vander Wostijnen leen te Petegem.  De inventaris van het 
sterfhuis vermeldt verder nog aan onroerende goederen : dwoenhuus ende schuere 
(woonhuis met schuur) up shauders hofstede ligghende te poryen, een cleen huuskin 
staende ter haustraten en dovenbuer staende up tpachtgoed te walem. Franchoys bezat dus 
het woonhuis en de schuur op zijn hoeve die op het Wortegems gehucht te Poryen gelegen 
was, een huisje in de Haustraat en het ovenbuur dat hij blijkbaar als pachter van de 
abdijhoeve gebouwd had.  In gemeenschap met zijn oudste zoon Pieter Van Meirhaeghe, 
bezat Franchoys nog dwoenhuus, schuere, waghenhuus, duufhuus, twee stallekins ende 
dovenbuer metten ovene, daer den haudre up woent, al tsamen ghepresen 366 ponden.  
Ieder van de vier kinderen van het tweede bed kreeg de som van 808 pond toebedeeld.  
Vergelijken we deze twee laatste bedragen, dan zien we dat elk kind een bedrag erfde dat 
meer dan tweemaal de waarde van de ouderlijke hoeve vertegenwoordigde.  De 
boedelbeschrijving maakt verder nog gewag van een achttal leningen voor een totaal van 
1296 pond, waarvoor Franchoys jaarlijks 81 pond intrest moest betalen.  Op het ogenblik van 
het overlijden van moeder Willemijne Vande Woestijne, zijn de zonen Pieter, Jan en Roegier 
Van Meirhaeghe reeds gehuwd.  Over de twee nog minderjarige kinderen Franskin, 21 jaar 
en Joozijnkin, 22 jaar, worden Jan Vande Woestijne en Philips Vande Woestijne als voogden 
aangesteld. 
 

 
 

staat van goed Willemijne Vande Woestijne 
Tijdens zijn laatste, niet onbewogen levensjaren woonde Franchoys Van Meerhaghe in de 
Hooghstraete of Haustraete te Wortegem.  Een haardtelling met de registratie van 
schauwen, heerdtsteden ofte viersteden en werckende ploughen met twee peerden uit 1600 
en 1601 wijst uit dat Franchoys d’aude in de Haustrate woonde en binnen zijn huusse een 

                                                           
74 SAO, SVGO, Deel 35, f° 96, min 128. 
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dobbel heertstede (dubbel haardvuur) bezat waarvoor hij 8 pond parisis betaalde 75.  Verder 
bezat hij noch een huseken staende up de mote toebehoorende de weduwe Jan De Stuer 
ende staet ledich ende onbewoont, met een dobbel eerstede, waarover hij 2 pond parisis 
scaughelt betaalde.  Over de plough met twee peerden moest hij eveneens 4 pond parisis 
betalen.  Dertig jaar eerder pachtte hij reeds van dezelfde weduwe Jan De Steur 2 ½  
honderdlands vijvers de wal ligghende rondomme huer huus ter haustraten.  
 
Franchoys Van Meerhaghe was ongeveer 70 jaar, wanneer hij  in 1606 te Wortegem 
overleed. Zijn staat van goed werd op 27 april 1606 overgebracht 76. Zijn vijf erfgenamen - 
Pieter, Jan, Roegier, Judoca en Franchoys Van Meirhaeghe - verdeelden onder elkaar de 
resterende zes hectaren en erfden ieder 472 pond en 10 schellingen. 
 
 

XII.3.   WILLEM VAN MEERHAGHE 
 
Willem Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1544 als zoon van Jan en 
Juliaene Vanden Dijcke (XI.3).  Willem huwde omstreeks 1570 met LOWIJSE VANDER 
BRUGGHEN, één van de vier kinderen van van Adriaen Vander Brugghen en Catheline 
Vanden Hecke uit het naburige Kruishoutem.  Haar vader Adriaen Vander Brugghen was de 
zoon van Jan Vander Brugghen en Marie Vander Beken, de kleinzoon van Adriaen Vander 
Brugghen en Germaine Benoot, de achterkleinzoon van Arent Vander Brugghen en Agnees 
Van Beversluus en de betachterkleinzoon van Gillis Vander Brugghen (fs stamvader Jan) en 
Beatrijse De Buck, allen geboren en getogen te Kruishoutem.   
 
De wortels van het notabele geslacht Vander Brugghen waar we hier op focussen liggen dus 
in Kruishoutem.   Er waren immers, reeds in 15de eeuw, nog een tweetal struiken Vander 
Brugghen, die respectievelijk op de Eindries (Oudenaarde) en in de streek van Waarmaarde-
Kerkhove-Avelgem wortelden.  Verwantschap tussen deze drie families werd vooralsnog niet 
gevonden 77.  De genealogie Vander Brugghen uit Kruishoutem neemt een aanvang met 
stamvader Jan Vander Brugghen, bijgenaamd de smet van Authem of de smid van 
Kruishoutem, die in 1345 het poorterschap van Oudenaarde kocht: Jan Vander Brugghen de 
smet van Hauthem cochte zijn poertersceep Int Jaer 1345 saterdaechs vor onser vrouwen 
dach lichtmesse ende heeft vuldaen datter toe behoert 78.  Volgens datzelfde poortersboek 
had hij vijf zonen : Jan, Olivier, Stevin, Gillis, Pieter, Jans kindre vander brugghen de smet 
van Hauthem. Ditzelfde gezin wordt nog een tweede maal vermeld  : Int vij° blat hier voren in 
Authem staen overghescreven Jan vander brugghe, Olivier, Stevin, Gillis, Pieter, alle Jans 
kindre, de smet van Authem. Het beroep van smid van de stamvader gaf aanleiding tot een 
aliasnaam die een eeuw later nog gebruikt werd. In de staat van goed uit 1448 van 
Jonkvrouw Jhanen Hoefts, echtgenote van Gillis Vander Brugghen, worden als borgen 
genoemd : Gillis en Jan Vander Brugghen gheseit de smet 79.  
 
Het gezin van Adriaen Vander Brugghen en Catheline Vanden Hecke was als volgt 
samengesteld 80: 
 
 
 

                                                           
75 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nrs 236, 237, 748; belasting op schoorstenen, haardvuren en ploegen met twee 
paarden. 
76 SAO, SVGO, deel 37, f° 29 v, min 140. 
77 Stamreeks Vander Brugghen 14de - 16de eeuw in voorbereiding bij de auteur. 
78 P. VAN BUTSELE, GPO, p. 67, f° 38 v; p. 308, f° 188; p. 322-323, f° 152. 
79 SAO, SVGO, deel 6, f° 139 v. 
80 I. DHUYVETTER &H. MEIRHAEGHE, Het Geslacht Dhuyvetter in en rond Kruishoutem, Deel II, Heem- en 
Geschiedkundige Kring Hulheim, Jaarboek 2009, p 84-113. 
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1. Arent Vander Brugghen; hij huwde met Cateline Vande Putte, dochter van Jacob en 
weduwe van Arent Vander Meulen. Arent Vander Brugghen overleed omstreeks 1577. 
Ze hadden vier kinderen, o.a. Frans Vander Brugghen. Als oudste zoon erfde Arent de 
lenen van zijn vader Adriaen 81. Er is sprake van brouwersgereedschap, van de 
molenstenen van de watermolen op het pachtgoed - het gaat hier wellicht om de 
watermolen van Herleghem - en van de dam aan de molenvijver.  Arent schonk bij 
testament een rente aan zijn tienjarige bastaarddochter Apolonie Vander Brugghen, 
alsook een stuk bos bij de Biest om een huisje op te bouwen. Bij testament begiftigde hij 
eveneens zijn knaap of dienstknecht en zijn jonkwijf of dienstmeid, zijn koewachtertje én 
bovendien zijn stiefkinderen, nl. de kinderen van Arent Vander Meulen.  

 
2. Joos Vander Brugghen; hij werd in 1585 vermoord in de omgeving van Wetteren. Zijn 

bezittingen werden geërfd door zijn neefje Olivierkin Van Meirhaeghe, die het deel 
ontving dat zijn moeder Lowijse toekwam.  Jacop Vande Woestijne, die gehuwd was met 
Mayke De Craene, dochter van Willem en jonkvrouw Joozijne Vander Brugghen, een 
zuster van Adriaen (zie : X.1.2.f), gaf toelating om alles te verkopen 82.  Hier moet iets 
verkeerd gelopen zijn, want later zouden Jacop Vande Woestijne en Olivier Van 
Meirhaeghe verwikkeld raken in een lang aanslepende rechtszaak omtrent deze erfenis 
(zie : XIII.5). 

 
3. Frans Vander Brugghen; hij overleed ongehuwd korte tijd na zijn moeder. Broer Joos 

Vander Brugghen en neefje Olivier Van Meirhaeghe erfden zijn bezittingen. 
 
4. Lowijse Vander Brugghen; zij huwde met Willem Van Meerhaeghe (XII.3). 

 
Adriaen Vander Brugghen overleed te Kruishoutem omstreeks 1560.  Borgen voor het 
sterfhuis waren: Philips De Schietere en oom Antheunis Van Rechem 83. In de staat van 
goed is sprake van een hofstede te Kruishoutem met 5 vierendelen grond bij de 
(water)molen en een onbehuisde hofstede die verpacht werd aan ene Pijckaert. Beide 
hofsteden had Adriaen ooit geërfd van zijn ouders. Bovendien vermeldt de 
boedelbeschrijving een woonhuis, een schuur en een poest op het pachtgoed van de prelaat 
van Sint-Baafs. In 1570 wordt een nieuwe staat van goed opgesteld waarin o.m. sprake is 
van 1 vierendeel en 12 roeden boven de smidse en een behuisde hofstede te Weedhage 84. 
Zou Adriaen nog de voorouderlijke smidse van stamvader Jan uit de 14de eeuw in gebruik 
gehad hebben? Cateline Vanden Hecke overleed te  Kruishoutem omstreeks 1583 85. In 
haar staat van goed is sprake van een toelating tot de verkoop van de helft van de geërfde 
goederen ten voordele van Olivier Van Meirhaeghe, om er zijn schulden mee te betalen. 
Aanwezig waren : oom Franchoys Van Meerhaghe en neef Jacop Vande Woestijne fs Loys. 
 
De kinderen van Willem Van Meerhaghe en Lowijse Vander Brugghen werden te Wortegem 
geboren omstreeks 1570-75: 
 
1. JAN VAN MEIRHAEGHE 

Jan overleed als kind omstreeks 1582. 
 
2.   OLIVIER VAN MEIRHAEGHE     volgt onder XIII.5. 
 
In 1562 erfde Willem de hofstede daer (zijn vader) Jan plachte te woenene (wonen), gelegen 
op het gehucht Cauborre. Volgens het Penningcohier uit 1572 bezat hij een hofstede 75 roen 
lans groot, met woenhuus, schuere, poest ende ovenbuer te Cauborre; 10 honderdlands 
                                                           
81 SAO, SVGO, deel 30, f° 145 r – 146 r. 
82 SAO, SVGO, deel 33, f° 18 r. 
83 SAO, SVGO, deel 24, f° 197 v – 198 r/v. 
84 SAO, SVGO, deel 27, f° 145 v – 146 r. 
85 SAO, SVGO, deel 32, f° 243 v – 244 r 
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beweet (weide) beneden de stede; 9 honderdlands beweet bachten de schuere; 11 
honderdlands saylans (zaailand) boven de stede en 7 honderdlands up cauborre de cautere 
86.  Alles samen dus een bescheiden hoeve met 3 ½ hectaren landbouwland.  Daarenboven 
pachtte hij van zijn broer Beernaert Van Meerhaghe nog 18 honderdlands te Cauborre.  In 
datzelfde 1572 kocht Willem één vierendeel land te Cauborre van zijn broer Beernaert, voor 
de som van 12 pond groot zuuver ghelt.  In 1578 kocht hij voor de som van 27 pond groot 
van Jan De Mettere 10 ½ honderdlands, gelegen met de westzijde ant aude heckstraete 87.  
Net als zijn neef Franchoys Van Meerhaghe, was Willem in 1576 te Wortegem tiendeman of 
hoofdman van een peloton van tien weerbare mannen die voor de veiligheid van het dorp 
instonden 88. 
 
Willem Van Meerhaghe en Loyse Vander Brugghen overleden allebei kort na elkaar te 
Wortegem omstreeks 1581, wellicht ten gevolge van een epidemische ziekte. Geen van 
beiden werd 40 jaar oud. Hun staat van goed werd op 11 maart 1581 overgebracht 89. Bij 
hun overlijden bezaten ze te Wortegem op de Cauborre een hoeve met 6,5 hectaren land, 
meers, weide en vijver en één bunder te Kruishoutem, afkomstig uit het patrimonium van de 
familie Vander Brugghen.  Van zijn broer Beernaert Van Meerhaghe bleek Willem zo’n drie 
hectaren land gekocht te hebben.   
 
 

XII.4.   FRANCHOYS VAN MEERHAGHE 
 
Franchoys Van Meerhaghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1545 als zoon van Jan en 
Juliaene Vanden Dijcke (XI.3).  Franchoys huwde met WILLEMIJNE TSANTELE, dochter 
van Jacob Tsantele en Jacquemijne Windels.  Willemijnes vader, Jacob Tsantele, was de 
broer van Gillis Tsantele die gehuwd was met Cathelijne Van Meerhaghe (zie : X.2.2) 90.   
 
De kinderen van Franchoys Van Meerhaghe en Willemijne Tsantele werden te Wortegem 
geboren omstreeks 1570-1580: 
 
1.   JOANNA VAN MEIRHAEGHE 

 
Zij huwde te Wortegem omstreeks 1610 met JAN DE STOOP. Van hen werden te 
Wortegem vier kinderen geboren: 
 
a. Gillis De Stoop, geboren op 11 januari 1612. 
b. Frans De Stoop, geboren op 10 juli 1615. 
c. Loys De Stoop, geboren op 3 mei 1618. 
d. Adriana De Stoop, geboren op 17 mei 1620. Zij huwde te Wortegem omstreeks 

1640 met Frans Vanden Dorpe, zoon van notaris en griffier Jan Vanden Dorpe en 
Joanna De Bosschere fa Jooris.  De broer van de bruidegom, Jan Vanden Dorpe, 
huwde met Joanna Van Meirhaeghe, dochter van de hiernavermelde Lodewijck Van 
Meirhaeghe, de broer van zijn schoonmoeder Joanna Van Meerhaghe die gehuwd 
was met Jan De Stoop (zie: XIII.6.4). 

 
2.   LODEWIJCK VAN MEIRHAEGHE    volgt onder XIII.6. 
 
Het Penningcohier wijst uit dat Franchoys Van Meerhaghe in 1572 te Wortegem op het 
gehucht Bosbrouck woonde en eigenaar was van een hoeve met ruim drie bunder land.  
Daarnaast pachtte hij 15 honderdlands beweet in bosbrouck van de erfgenamen van Roegier 
                                                           
86 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, A° 1571, ff° 25, 77; A° 1572, f° 74. 
87 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 63 r. 
88 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 704, weerbare mannen, 9de rol. 
89 SAO, SVGO, deel 31, f° 253 v. 
90 Een publicatie over het geslacht Tsantele is in voorbereiding. 
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Vander Beken en 62 roeden saylant up den kerccautere van de erfgenamen van Lysbette 
Vander Straeten.  Van laatstgenoemden kocht hij ook 6 honderdlands bosch. In 1578 
betaalde Franchoys een stoop wijn of 5 schellingen wijnrente voor het gebruik van 2 
honderdlands rentegrond en nog eens 2 schellingen up zijn stede te Steenberghe.  Van 
Joozijne Hermans, weduwe van Martin Craye, kocht Frans in 1592 zes honderdlands int 
cleyn heyke voor de som van 9 pond.  Bij de verdeling van de nalatenschap van zijn 
schoonouders Jacob Tsantele en Jacquelijne Windels, erfde Franchoys Van Meerhaghe in 
1580  anderhalve hectare land te Elsegem en ongeveer één hectare te Gijzelbrechtegem 91 . 
 
Franchoys’ echtgenote, Willemijne Tsantele, overleed te Wortegem omstreeks 1583 92.  Ze 
werd ongeveer 40 jaar oud.  De weduwnaar hertrouwde met ROELANDIJNE DE CRUYCKE 
(Cruuckx, Ruucx, De Ruuck). Uit dit tweede huwelijk werd minstens nog één dochter 
geboren 93: 
 
3.  JACOBA VAN MEIRHAEGHE 
 
Franchoys Van Meerhaghe speelde ook zijn rol in 
het Wortegemse dorpsleven.  In 1579 verrichtte 
hij een hele reeks betalingen in verband met de 
fourage van de zwarte ruteren (zwarte ruiters) of 
de bevoorrading van voorbijtrekkende troepen 94.  
In 1593 hielp hij baljuw Joos Vande Woestijne in 
zijn administratieve activiteiten als 
vertegenwoordiger van het dorp 95.  In 1595 was 
Franchoys ook  kerkmeester en tussen 1591 en 
1608 zetelde hij als schepen in de Walemse 
schepenbank.  In deze functie hielp hij mee aan 
de haardstedentelling die in 1602 te Wortegem werd gehouden 96. Franchoys Van 
Meerhaghe overleed te Wortegem op vrij hoge leeftijd na 1626. (Illustratie : handtekening 
van Pieter Van Meerhaghe). 
 
 

XII.5.   BEERNAERT VAN MEERHAGHE 
 
Beernaert (Bernard) Van Meerhaghe werd omstreeks 1545 te Wortegem geboren als zoon 
van Jan en Juliaene Vanden Dijcke (XI.3).  Beernaert huwde met LIJSBETTE DIERINS, 
dochter van Pieter Dierins en Joanna Ardoise fa Lioen.  Het gezin Dierins-Ardoise woonde in 
IJselmoregem of Moregem waar moeder Joanna Ardoise omstreeks 1555 overleed 97.  Pieter 
Dierins hertrouwde met NN (Vander Straeten?) en uit dit tweede huwelijk werd nog een kind 
geboren: Inghel Dierins.  Pieter Dierins overleed ca 1558.  Zijn staat van goed vermeldt 
gronden te Moregem in de Ronceneer en op Manninsveld, plus van enkele huizen 98. 
Lijsbettes oom,  Lioen Ardoise, was gehuwd met Joanna Van Meirhaeghe (zie : XI.4.3). De 
overgrootvader van Lysbette, Hendrick Dierins, was de broer van de grootmoeder van 
Beernaert Van Meerhaghe, m.n. Marie Dierins, die gehuwd was met Lodewijck Van 
Meerhaghe (zie : X.6). Beide families waren dus al eerder door huwelijksbanden met elkaar 
verbonden. 

                                                           
91 SAO, SVGO, deel 31, f° 128 r - 129 v. 
92 SAO, SVGO, deel 32, f 217 r. 
93 F. en A. VAN DORPE, De Familie Van (den) Dorpe, 1980; briefwisseling met de auteur. 
94 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 705, f° 17. 
95 R. CASTELAIN, Enkele gegoede burgerfamilies in Waregem en omgeving (16de eeuw), JB Gaverstreke, jrg 6, 
1978 , p. 74. 
96 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 748, A° 1601. 
97 SAO, SVGO, deel 22, f° 139 v - 140 r. 
98 SAO, SVGO, deel 24, f° 75 r/v. 
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Volgens F. De Brabandere is de familienaam Dierins (Dierens) ontstaan uit een vleivorm van 
de voornaam Diederik. Bijgevolg moet deze doopnaam ooit door de stamvader van dit 
geslacht gedragen zijn.  Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.  We zien deze familienaam in 
de bakermat Ooike omstreeks 1280 a.h.w. onder onze ogen geboren worden.  Onder de 
rubriek Oedeke treffen we op folio 10 immers de poorterlijke inschrijving aan van de 
stamvader van dit geslacht, Tassijn (Stassijn) of Eustaes Diederik : Tassijn Dyederic cochte 
sijn poeterscap Int Jaer mcc.lxxxij (1282) tSondages vor onser vrauwen dach lichtmesse - 
onmiddellijk gevolgd door de inschrijvingen van zijn zoon en dochter - Jan, Tassinch sone 
versochte sijn poerterscap alse hi huwede en Alise, Tassin Dierins dochter heeft versocht 
haere poerterscheep naer huweleec. De doopnaam van de stamvader Tassin/Eustaes, die 
omstreeks 1230 moet geboren zijn, werd gedurende enkele 14de- eeuwse generaties 
doorgegeven, zowel aan de echtelijke als aan de buitenechtelijke kinderen:  f° 189v : Tassin 
Dierin, Wouters zone; Tassin en Wouter, Wouter Dierins bastarde kindre bi Callen Slip; Jan 
Dierin, Eustaes bastarde zone bij Trissien Cloets; Calle, Wouter Dierins bastarde dochter bi 
Catelinen Nobels.  Het geslacht Dierins vormde in het Oudenaardse een wijd vertakte boom.  
In het Oud Poortersboek van Oudenaarde staan ze dan ook uitgebreid vermeld - de meesten 
onder de rubriek Oedeke, maar ook enkelen onder Moeregem 99. Ook in het Struuckboek 
van Oudenaarde treft men de struik Dierins op diverse plaatsen aan 100.  
 
De kinderen van Beernaert Van Meerhaghe en Lijsbette Dierins, geboren omstreeks 1570 en 
alle drie kort na elkaar overleden omstreeks 1583 : 
 
1.   LODEWIJK VAN MEIRHAEGHE 
2.   MARIA VAN MEIRHAEGHE 
3.   FRANSIJNE VAN MEIRHAEGHE 
 
Meester Beernaert, zoals hij ook soms genoemd werd, vestigde zich na zijn huwelijk te 
IJsselmooreghem, d.i. het huidige Moregem, waar zijn vrouw vandaan kwam.  Hij wordt, 
gewapend met een busse, in 1576 aldaar vermeld bij de weerbare mannen van het dorp 101.   
Beernaert pachtte er gronden van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Sion te Pamele-
Oudenaarde 102. In 1562 verkocht hij, samen met Pieter De tavernier en de broers Jan en 
Andries Dierins aan het klooster van Sion een erfelijke losrente voor de som van 12 pond 
parisis ’sjaers. Op 23 juni 1575 verscheen hij, samen met Jan Vande Woestijne fs Hendrik 
en Franchois Vander Beken fs Rogier, voor de schepenen van Oudenaarde i.v.m. de pacht 
van de Tienden van Wortegem en Nokere 103.  In 1576 verkocht hij aan zijn broer Willem één 
vierendeel land te Cauborre voor de som van 12 pond 104. 
 
Samen met zijn broers en zusters procedeerde hij bij de Raad van Vlaanderen. Bij arrest van 
20 oktober 1570 werden Jan Vande Woestijne, Frans Vander Beken en de broers Willem, 
Fransois en Beernaert Van Meirhaeghe veroordeeld om aan ene Jan Stoppelaere jaerlicx te 
betaelne tzijnder domicilie bynnen der stede van Gendt, 4 pond groot tsjaers, den penninck 
zestthiene, vallende telcken bamessen en dit vanaf 1577 105. Zij stonden dus bij Stoppelaere 
voor 64 pond groot in het krijt.  Die som werd bezet of gheypotekiert op een half bunder bij 
daude heck (oude hek) en 6 honderdlands int ghehuchte van Cauborre, toebehorend aan 
Willem Van Meerhaghe; op 7 honderdlands up de cautere te Walem anden crommen 
keeselare toebehorend aan Jan Vande Woestijne echtgenoot van Marie Van Meerhaghe; op 
één vierendeel en 16 honderdlands te Bosbrouck eigendom van Frans Van Meerhaghe en 

                                                           
99 P. VAN BUTSELE, GPO, ff° 10, 62, 189 v, 190, 192, 215, 221, 221 v en 223 v. 
100 P. VAN BUTSELE, Struuckboek , ff° 98 v, 132 en  134. 
101 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 704, Wortegem, f° 26 v, f° 30. 
102 Annales du Cercle Archéologique et Historique d’ Audenaerde, 1907, 4° livr., p. 218 ; ibidem, 1909, p. 280. 
103 SAO, A&C, deel 65, f 7. 
104 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 38 v. 
105 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 13, f° 44 v - 45 r. 
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op 3 honderdlands te Bosbrouck, eigendom van Frans Vander Beken, echtgenoot van 
Joanna Van Meerhaghe. 
 
Beernaert Van Meerhaghe overleed te IJsselmoreghem of Moregem omstreeks 1581.  Broer 
Franchoys Van Meerhaghe werd aangesteld als voogd over de drie kinderen.  In de staat 
van goed is sprake van 48 pond parisis per jaar, ten gunste van de al eerder genoemde Joos 
De Stoppelaere, die het sterfhuis op zich nam omwille van tienden die de erfgenamen van 
broer Joos Van Meerhaghe in pacht hielden van de abdij van Mortaigne 106. Beernaerts 
weduwe, Lijsbette Dierins, hertrouwde binnen het jaar met WILLEM VANDER STICHELEN. 
 
Op 7 juli 1583 vinden we een staat van goed die werd opgesteld na het overlijden van 
Loinkin, Maikin en Fransijntkin van Merhaghe 107.  Deze drie kinderen moeten allen kort na 
elkaar gestorven zijn aan een besmettelijke ziekte.  Verder lezen we dat hun moeder gehuwd 
geweest was met Willem Vander Stichelen, die omschreven wordt als hoir mobilair afwezig. 
Was hij op dat moment misschien ook ziek en gehospitaliseerd?  De broers en zusters van 
Beernaert Van Meerhaghe en/of hun kinderen verzaakten aan de baten die hen toekwamen 
en die geschat werden op 94 pond, 10 schellingen parisis. 
  
Lysbette Dierins overleed te Moregem in 1590. Haar staat van goed d.d. 13 december 1590 
spreekt van erfgronden en een aanwinst van 2 vierendelen en 900 roeden te Moregem 108.  
Eén van de erfgenamen was Franskin Vande Woestijne, zoon van Franchois Vande 
Woestijne en Anna Dierins.  Laatstgenoemde was een dochter van Inghel Dierins ( ca 
1559), de broer van Lijsbettes vader Pieter Dierins 109.  Beiden waren zonen van Jan Dierins 
en Wouborghe De Meulemeester uit Moregem.  Dit echtpaar bezat eigendommen te Heuver-
Eine, Petegem, Bevere, Kruishoutem en uiteraard te Moregem in de Ronsenere 110. De 
voormelde Franchois Vande Woestijne (x Anna Dierins) was een zoon van Hendrik Vande 
Woestijne en Joozijne Vander Bauwheede. Franchois’ zuster Willemijne Vande Woestijne 
huwde met met Franchoys Van Meerhaghe (XII.2). Ook hier treffen we alweer een kluwen 
van endogame familierelaties aan. 
 
 

XII.6.   ARENT VAN MEERHAGHE 
 
Arent (Arnold) Van Meirhaeghe werd omstreeks 1540-1545 te Wortegem geboren als zoon 
van Pieter en Arijne Vande Wiele (XI.4).  Arent huwde met ADRIAENE BLAUBLOMME, 
dochter van Jan.  In 1578 was Arent borg voor het sterfhuis van zijn schoonzuster Joanna 
Blaublomme die met Loy Vanden Heede fs Jan uit Nokere gehuwd was 111. Hun kinderen te 
Wortegem geboren omstreeks 1565-1570: 
 
1.   JULIAENE VAN MEIRHAEGHE, 

 
Zij huwde met JOORIS SPILEER, zoon van Jooris, en ze overleed te Wortegem op 5 
mei 1626. 

 
2.  ELISABETH VAN MEIRHAEGHE,  

 
Van haar vonden we geen spoor terug.  Wellicht was zij het niet bij naam genoemde kind 
van Arent dat door de wolven gebeten werd en naderhand aan zijn verwondingen 
overleed. 

                                                           
106 SAO, SVGO, deel 31, f°219 v. 
107 SAO, SVGO, deel 32, f° 210 v. 
108 SAO, SVGO, deel 34, f° 66 v - 67 r. 
109 SAO, SVGO, deel 24, f° 167 v. 
110 SAO, SVGO, deel 27, f° 66 r/v; deel 27, f° 79 r-80 r ; deel 30, f° 46 r/v; deel 31, f° 41v - 42 r. 
111 SAO, SVGO, deel 31, f° 190 v - 191r. 
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3.   JOANNA VAN MEIRHAEGHE, 
 
Janneke Van Meirhaeghe huwde met JONAS BLAUBLOMME, zoon van Gillis.  Merken 
we op dat de moeder van de bruid ook al een Blaublomme was. Te Wortegem werden 
minstens zes kinderen geboren:  
 
a. Michiel Blaublomme 
b. Pierijne Blaublomme, huwde Lieven De Waele. 
c. Gillis Blaublomme, geboren op 8 december 1609. 
d. Joanna Blaublomme 
e. Godelieve Blaublomme 
f. Anna Blaublomme 
 
Joanna Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 12 juli 1624. Haar staat van goed 
werd op 29 oktober 1624 overgebracht door de weduwnaar 112. Jonas Blaublomme 
overleed te Wortegem in oktober 1627. Zijn staat van goed werd op 9 april 1629 
overgebracht door zijn kinderen 113. Ook in de Acten&Contracten van Oudenaarde werd 
zijn staat van goed op diezelfde datum geacteerd in het bijzijn van zoon Michiel 114. 
 

4.   ANNA VAN MEIRHAEGHE, 
 
Zij huwde achtereenvolgens met  JACQUES VAN BRABANT fs Jan en  FRANS 
VANDER STRAETEN fs Lieven.  Uit haar beide huwelijken werden te Wortegem de 
volgende kinderen geboren: 
 
a. Jan Van Brabant 
b. Jacob Van Brabant 
c. Frans Van Brabant 
d. Michiel Van Brabant, geboren op 25 september 1609. 
e. Pieter Van Brabant 
f. Arent Van Brabant, geboren op 5 maart 1612 en overleden in 1642. 
g. Elisabeth Van Brabant, geboren op 18 april 1613, huwde Frans Callant. 
 
h. Gillis Vander Straeten 
i. Martijne Vander Straeten 
 
Tanneke Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 10 maart 1642. Haar staat van goed 
werd op 13 februari 1643 overgebracht door haar echtgenoot 115. 
 

5.   PIETER VAN MEIRHAEGHE,     volgt onder XIII.7 
 
Op 27 mei 1563 verschenen Jaspaert De Tollenaere, kannunik in Doornik, Arent Van 
Meerhaghe en Olivier Bette voor de schepenen van Oudenaarde om er de pacht van de 
Tienden van het kapittel van Wortegem te laten registreren.  Zij pachtten deze tienden voor 
een periode van 6 jaar en een som van 13 ponden groot van Jaspaert De Tollenaere, 
priester, archidiacre van Brugge en kannunik te Doornik.  Pieter Van Meerhaghe fs Loys en 
Arent Blaublomme stelden zich borg 116. 
 
 

                                                           
112 SAO, SVGO, deel 42, f° 79 v, min. 172. 
113 SAO, SVGO, deel 45, f° 93 r, min. 184. 
114 SAO, A&C, deel 53, f° 21. 
115 SAO, SVGO, deel 59, f° 109 r, min. 220. 
116 SAO, A&C, deel 53, f 21. 
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Arent Van Meerhaghe erfde van zijn vader 24 honderdlands.  In 1572 bezat hij te Wortegem 
op het gehucht Audtmooreghem, een hofstede met meer dan 3 bunder land.  Hij pachtte van 
mijnen heere van Lucij 12 bunder land, van Jonkvrouw Florencie Van Rechem 5 bunder en 
van Jan Chiers één vierendeel meersch 117. In totaal had Arent dus zo’n 30 hectaren 
landbouwland in gebruik en daarmee behoorde hij zeker tot de topklasse binnen het dorp.  In 
1571 was hij dan ook schepen van Walem en in 1576 was hij, gewapend met zijn busse of 
geweer, tiendeman van een peloton weerbare mannen 118.  Arent Van Meerhaghe overleed – 
nauwelijks 40 jaar oud - te Wortegem omstreeks 1583 119.  
 
 
SAMENVATTING : 

 
• Waren er in de IX-de generatie slechts twee stamhouders met mannelijk nageslacht – 

Fransois en Lodewijck Van Meerhaghe - dan wordt dit aantal in de X-de generatie meer 
dan verdrievoudigd tot zeven.  Dat cijfer wordt echter meteen gerelativeerd door het feit 
dat vier van hen geen mannelijk nageslacht hadden in de XI-de generatie.  

• De XI-de generatie telde zes stamhouders waarvan er twee geen mannelijke 
nakomelingen voorbij de XII-de generatie hadden.  Deze zes stamhouders brachten 
samen 23 (geregistreerde) kinderen voort: 14 jongens (waarvan een viertal ongehuwd 
of kinderloos overleed) en 9 meisjes.  

• Ook de XII-de generatie telde zes stamhouders - waarvan er twee geen blijvend 
nageslacht hadden – die samen 22 (geregistreerde) kinderen hadden: 11 jongens 
(waarvan er twee als kind overleden) en 11 meisjes.  Uit deze 11 jongens van de XIII-de 
generatie kwamen zeven stamhouders voort die het geslacht Van Meirhaeghe de 17de 
eeuw binnenloodsten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
117 SAG, Cohieren 20° Penning, Wortegem, 80/342, A° 1569, f° 52 v; A° 1571, f° 4 v; A° 1572, f 45. 
118 RAR, Kasselrij Oudenaarde, nr 704, Wortegem. 
119 SAO, SVGO, deel 32, f° 240 v - 241r. 
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GENERATIE  XIII 

 
 
 
Met deze dertiende generatie overschrijden we, zij het in omgekeerde richting, de voor de 
genealoog altijd moeilijk te nemen drempel van de 17de naar de 16de eeuw.  Pas vanaf deze 
periode – eerste kwart/helft van de 17de eeuw - beschikken we immers over de 
parochieregisters waarin de dorpsgeestelijkheid de dopen, huwelijken en overlijdens van hun 
parochianen registreerde.  Deze parochieregisters zijn uiteraard een onschatbaar 
werkinstrument.  Ze vormen een goudmijn aan precieze informatie  i.v.m. de plaats en de 
datum en soms zelfs het uur van geboorte, huwelijk en overlijden van onze voorouders, 
gegevens die we tot nu toe enkel bij benadering konden bepalen.  Voor de periode 1600 – 
1800 hebben we de parochieregisters van alle dorpen uit het Oudenaardse systematisch 
uitgekamd, er alle Van Meirhaeghes (diverse schrijfwijzen) uitgeplukt, op gezinsfiches 
verzameld en in kaart gebracht 120.  Het gaat hier om zo’n 1050 Van Meirhaeghes waarvan 
er slechts een handvol, meestal vrouwelijke, naamgenoten vooralsnog niet konden 
geïdentificeerd worden. We consulteerden de parochieregisters van de hiernavolgende 
dorpen en meteen hebben we ook een overzicht van waar de Van Meirhaeghes tijdens de 
17de en 18de eeuw woonden : te Wortegem, Ooike, Petegem/Oudenaarde, Elsegem, 
Moregem, Nokere, Kruishoutem, Wannegem-Lede, Mullem, Zingem, Huise, Asper, 
Ouwegem, Oudenaarde, Ename, Eine, Bevere, Waregem, Anzegem, Tiegem, Kaster, 
Ingooigem, Zulzeke, Schorisse, Berchem, Ronse, Olsene, Machelen, Petegem/Deinze. 
 
De onderstaande tabel bevat, voor de periode 1600-1800, per gemeente, het totaal aantal 
geboorten, huwelijken en overlijdens van Van Meirhaeghes die in de parochieregisters van 
voormelde dorpen geregistreerd staan.  Deze telling gebeurde aan de hand van de 
alfabetische klappers of naamlijsten bij deze parochieregisters.  De gemeenten zijn, op basis 
van het aantal geboorten, in dalende volgorde gerangschikt, zodat er een soort hitparade 
ontstaat van de dorpen waar de meeste Van Meirhaeghes leefden.  Het moet gezegd dat 
deze cijfers verre van compleet zijn en zeker niet volledig de realiteit weerspiegelen, 
aangezien de parochieregisters in het ene dorp bv. vanaf 1600 en in een ander dorp pas 
vanaf 1650 bijgehouden werden of bewaard bleven.  Ook zijn er in die registers vaak 
leemtes en ontbrekende (Nokere), zwaar beschadigde of onleesbare bladzijden 
(Kruishoutem, Wannegem-Lede).  Desondanks geeft onderstaande tabel ons toch een idee 
omtrent de geografische spreiding en de numerieke aanwezigheid van de Van Meirhaeghes 
in het Oudenaardse gedurende de 17de en de 18de eeuw.  
                      
Zoals gezegd leefden de Van Meirhaeghes uit eerste XII generaties (1200-1600) op een 
handjevol uitzonderingen na – de tak Oudenaarde -  allen binnen de dorpsgrenzen van 
Wortegem.  Tijdens de 17de en de 18de eeuw steekt Wortegem met 22 % van de geboorten 
nog steeds met kop en schouders boven de rest uit, doch vanaf de XIIIde generatie wordt het 
dorp echt te klein om iedereen een levenskans te garanderen. De Van Meirhaeghes 
verspreidden zich dan ook vanuit de bakermat over de dorpen van de toenmalige kasselrij 
van Oudenaarde. In de top tien noteren we naast de buurdorpen van Wortegem – Ooike (12 
%), Anzegem (9,7 %), Petegem (6,2) en Nokere - ook een nieuwe, snel groeiende kern te 
Huise (14,8 %) die zal uitwaaieren over buurdorpen als Ouwegem (5,3 %), Zingem en Asper.   
 
 
 
 
 
 
                                                           
120 De parochieregisters van de betreffende gemeenten werden op microfilm geraadpleegd in het Algemeen 
Rijksarchief Brussel.  
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     Geboorten  Huwelijken  Overlijdens     
       1600 – 1800 

 
Gemeente Doopsels Huwelijken Overlijdens 
Wortegem 234 91 159 

Huise 155 47 123 
Ooike 126 68 90 

Anzegem 95 23 55 
Petegem-Oudenrde 65 28 45 

Ouwegem 56 21 29 
Zingem 47 21 29 

Wannegem-Lede 46 22 29 
Nokere 38 37 20 

Kruishoutem 30 8 11 
Mullem 19 7 14 
Kaster 18 5 12 
Bevere 16 15 16 

Eine 15 8 11 
Oudenaarde 14 7 9 

Asper 14 8 11 
Waregem 14 3 5 
Schorisse 10 4 6 
Berchem 8 4 5 
Elzegem 6 7 2 
Ename 6 1 1 
Olsene 5 1 3 

Petegem-Deinze 3 3 1 
Moregem 2 9 4 
Tiegem 2 4 3 

Machelen 2 0 1 
Ronse 1 3 0 

Zulzeke 0 1 1 
 
 
Zonder in detail te treden vestigen we de aandacht op de verhouding tussen geboorte- en 
sterftecijfers. Te Wortegem waren er 159 overlijdens op 234 geboortes.  Dit betekent dat er 
voor elk sterfgeval slechts 1,33 kinderen geboren werden. Te Huise is het nog frappanter:  
op 155 geboortes waren 123 overlijdens, d.w.z. dat voor elk sterfgeval amper 1,2 kinderen 
geboren werden.  Die hoge sterftecijfers  neutraliseerden bijna het aantal geboorten en de 
familie groeide dus slechts in beperkte mate aan. Hoewel deze cijfers vertekend zijn wegens 
de onvolledigheid (vb doop- en overlijdensregisters die niet over precies dezelfde periodes 
werden bijgehouden), geven ze toch een beeld van de erg hoge sterfteratio, en daar is 
vooral de kindersterfte voor verantwoordelijk. 
 
In de loop van de 17de eeuw ontstaat ook een nieuwe trend in de naamgeving waarvan het 
geven van de dubbele voornaam één van de opvallendste is : Petrus Franciscus, Joannes 
Franciscus, Joanna Maria, Maria Anna, Maria Catharina, Dorothea Genoveva etc.  De 
namen werden in de parochieregisters in hun Latijnse vorm genoteerd.  Uiteraard werden, op 
een occasionale uitzondering na, niet die Latijnse namen maar wél hun Vlaamse vorm door 
de betrokkenen gebruikt: Jan i.p.v. Joannes, Pieter (Pier) i.p.v. Petrus, Fransoois  (Francies, 
Cies) i.p.v. Franciscus, Gillis i.p.v. Egidius, Joos (Joes) i.p.v. Judocus, Joozijne i.p.v. Judoca, 
Janneke i.p.v. Joanna, Arijne i.p.v. Arnolda etc. 
 
In wat hierna volgt behandelen we de zeven stamhouders uit de XIIIde generatie -  Pieter, 
Jan, Frans, Roegier, Olivier, Lodewijck en Pieter Van Meirhaeghe – en hun compleet 
nageslacht tot op het einde van de 18de eeuw.  Hoewel het perfect mogelijk is om (sommige 
van) deze zeven stamlijnen via de 19de en de 20ste eeuw tot op vandaag door te trekken, is 
het binnen het bestek van deze publicatie een onmogelijke taak om dit te doen, laat staan 
om het levensverhaal van elk stamhouderpaar net zo uitgebreid en gedetailleerd te 
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reconstrueren zoals we dat voor Van Meirhaeghes van de eerste XII generaties gedaan 
hebben.  Zo zou het alleen al ondoenbaar zijn om alle informatie die de economisch erg 
actieve Van Meirhaeghes in de Registers van de Wettelijke Passeringen van Wortegem 
(waarin alles en nog wat geregistreerd staat inzake kopen&verkopen, leningen, 
erfverdelingen, testamenten, bestuurlijke en justitiële zaken etc) achterlieten, hier in extenso 
te behandelen. Het is ook gewoon onmogelijk om alleen al de ruim 400 boedelbeschrijvingen 
of staten van goed integraal te citeren of zelfs maar beknopt samen te vatten. Een drastische 
selectie drong zich dus op. Voor de geïnteresseerde vorser rest er, alleen al in het rijke 
Stadsarchief Oudenaarde, beslist nog een half mensenleven werk te verrichten om deze 
familiegeschiedenis nog gedetailleerder uit te werken. Ons objectief was een gedetailleerde 
geschiedenis te schrijven van het geslacht Van Meirhaeghe tussen 1200 en 1600 én van de 
Kanegemse tak - waartoe we zelf behoren - vanaf 1600 tot op vandaag. Om bovenvermelde 
redenen behandelen we de hiernavolgende generaties dan ook schematisch in wat een 
graatgenealogie genoemd wordt..   
 
We vragen enig voorbehoud voor sommige gegevens die hierna volgen. Er is immers een 
aantal redenen aan te voeren waarom precieze identificatie van de betrokkenen vaak 
problematisch was, ondanks de databases die de parochieregisters toch wel vormen.  Eerst 
en vooral groeit de stamboom in de 17de en vooral in de 18de hoe dan ook aan. Bovendien 
vindt die groei grotendeels plaats binnen de beperkte ruimte van éénzelfde dorp (Wortegem, 
Ooike, Huise).  Een derde factor die identificatie bemoeilijkt is het frekwent voorkomen van 
homoniemen, d.w.z. dat kinderen uit al die Van Meirhaeghe-gezinnen vaak dezelfde 
voornaam droegen.  Men koos al bij al uit een beperkte voorraad van doopnamen: zo is het 
aantal kinderen dat Jan, Pieter, Joos, Arent, Maria, Anna, Joanna of Catharina heet, niet te 
tellen. Bovendien waren heel wat huwelijken, echtverbintenissen tussen bloedverwanten en 
zelfs tussen partners die allebei de naam Van Meirhaeghe droegen… Een door genealogen 
vaak gebruikt hulpmiddel om een persoon of echtpaar te identificeren, is het peter- en 
meterschap over de kinderen.  Traditioneel waren het de grootouders van de dopeling die 
het peter- en meterschap over de eerstgeborenen op zich namen. De broers en zusters van 
de ouders werden dan weer peter en meter van de overige kinderen.  Op basis van deze 
gegevens kan men vaak reeds bij benadering het gezin reconstrueren waaruit de ouders van 
de boreling voortkwamen.  Dit is uiteraard een des te betrouwbaarder hulpmiddel naarmate 
de ouders geen bloedverwanten zijn en de familienaam binnen de parochie niet al te vaak 
voorkomt.  Nu is dit zeker niet het geval bij de Van Meirhaeghes die te Wortegem, te Ooike 
of te Huise leefden : ze waren er erg talrijk aanwezig én ze huwden binnen een beperkt 
kringetje van families die op den duur allemaal met elkaar verwant waren. We vinden zelfs 
verschillende echtparen Van Meirhaeghe x Van Meirhaeghe, wiens Van Meirhaeghe-
kinderen op hun beurt met een Van Meirhaeghe huwden! (zie: XIII.1.1.b.4 en XIII.2.2.b.1.d)  
Het spreekt vanzelf dat de combinatie van al deze factoren het soms extra moeilijk maakt om 
in dit familiekluwen, waarbij ouders, grootouders, nonkels en tantes, zowel van de vaderlijke 
als van de moederlijke zijde, vaak zowel dezelfde voornaam als dezelfde familienaam 
droegen, nog precies te weten wie nu in feite wie is.  Op den duur was het allemaal familie 
en honkstronk, zoals de oude zegswijze luidt. Waar twijfel was, werd dat met een (?) 
aangeduid.  
 
Om het andere of latere zoekers makkelijk te maken, behandelen we dus de zeven 
stamhouders van de XIIIde generatie met inbegrip van hun kinderen en kleinkinderen uit de 
XIVde en XVde generatie én hun nakomelingen uit de XVIde, XVIIde, XVIIIde  en zelfs uit de 
XIXde generatie, waarbij de drempel van het jaar 1800 bereikt of overschreden wordt.  Zo kan 
iedereen die via de registers van de Burgerlijke Stand (20ste en 19de eeuw) en de 
parochieregisters (18de en 17de eeuw) zijn persoonlijke voorouderreeks kan uitbouwen tot 
omstreeks 1750-1800, probleemloos zijn tak op de Van Meirhaegheboom enten en krijgt 
hij/zij de generaties I tot en met XIII meteen cadeau.  Iedere zoeker zal dus in principe zijn 
rechtstreekse Van Meirhaeghe-voorvader terugvinden tussen de Van Meirhaeghes van de 
XIIIde generatie. We zijn uiteraard altijd bereid om ons persoonlijk familiearchief ter 
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beschikking te stellen en de geïnteresseerde verder te helpen.  De zeven stamhouders van 
de XIIIde generatie zijn overigens allen redelijk dichte familie van elkaar.  Zoals onderstaande 
stamtafel uitwijst zijn ze immers allen achterkleinkinderen van Lodewijck Van Meerhaghe 
(X.6) en dus achterneven van elkaar: 
 

 
 Lodewijck  

X.6     
 
 
 

   Roegier   Jan    Pieter 
     XI.2  XI.3    XI.4 
 
 
 Franchoys    Willem    Franchoys       Arent 
    XII.2     XII.3      XII.4                        XII.6 
 
 
 
   Pieter             Jan         Frans            Roegier   Olivier     Loys       Pieter 
     XIII.1             XIII.2              XIII.3               XIII.4                XIII.5         XIII.6                   XIII.7     
    
                                            
 
Vier zonen van Roegier Van Meirhaeghe (zie : XIII.4) behoren bij de eersten in vier eeuwen 
familiegeschiedenis die de kasselrij Oudenaarde (Oost-Vlaanderen) verlaten, om zich in het 
Brugse Vrije en in de kasselrij Kortrijk, meer bepaald in het Tieltse (Kanegem, Ruiselede, 
Tielt, Egem, Pittem) te vestigen en zo de West-Vlaamse tak van de stamboom te 
grondvesten.  Aangezien de auteur zelf tot die Kanegemse tak behoort, heeft hij de 
geschiedenis van deze tak gedetailleerd bestudeerd en in kaart gebracht tot voorbij de 
drempel van de 21ste eeuw.  De genealogie van deze West-Vlaamse tak wordt in Deel II van 
dit boek behandeld.  Verder noteren we nog twee Van Meirhaeghes die uitgeweken zijn naar 
Waarschoot in het Meetjesland en twee stamgenoten die in het Zeeuws-Vlaamse dorpje 
Groede gesignaleerd worden.   Volgens De Flou wordt er in 1617 ene Jan Van Meirhaeghe 
genoemd in de rentendisch van het polder- en kustdorp Klemskerke 121. Voor zover wij 
konden nagaan missen we in het Oudenaardse geen spoorloze Jan Van Meirhaeghe die in 
aanmerking zou kunnen komen voor eventuele emigratie naar dit kustdorp.   
 
Uit wat volgt zal blijken dat de meeste Van Meirhaeghes, qua status en vermogen, de 
rampzalige tweede helft van de 16de eeuw redelijk ongeschonden overleefd hebben. Ze 
bleven behoren tot de klasse der gegoede landbouwers en dorpsnotabelen en we treffen hen 
veelvuldig aan in de functie van baljuw, schepen, burgemeester, griffier, armenmeester en  
koster of als priester, kloosterzuster, begijn etc. Ze huwden nog steeds met partners uit die 
andere gefortuneerde familieclans - De Schietere, Van Cauwenberghe, Vanden Dorpe, 
Vande Woestijne, Dhuyvettere, Vanden Dijcke, Van Quickelberghe, Vande Wiele, De Curte, 
Chiers e.a. - en we noteren voor het eerst ook een aantal huwelijken Van Meirhaeghe x Van 
Meirhaeghe, huwelijken waarvan de partners uiteraard bloedverwanten waren. Velen lieten 
zich ook, zoals de plaatselijke adel dat al eeuwen deed, in plaats van op het kerkhof in kerk 
zelf begraven - sepultus in templo, sepulta in ecclesia - wat eveneens een onbetwistbaar 
statussymbool was.  Zij die verhuisden naar Huise en Kanegem deden het sociaal-
economisch minder goed en daalden een paar sporten van de maatschappelijke ladder af. 
Het zou enkele generaties duren voor we hun nazaten weer in de plaatselijke openbare 
ambten en besturen zullen aantroffen.  Het lijkt erop dat hoe verder men zich van de 

                                                           
121 K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie, Brugge, 1934, Deel X, p.  290, 291. 
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bakermat (Wortegem-Ooike) verwijderde, des te minder welvarend men werd. Of beter 
gezegd: de minder gegoeden zochten andere oorden op om hun dagelijks brood te 
verdienen.  Het is in ieder geval zo dat de Van Meirhaeghes die dicht bij de bakermat bleven 
wonen, de meest welvarenden waren en bleven en dat zeker tot het einde van de 19de eeuw.  
Zo heette de burgemeester van Ooike van 1870 tot 1884 nog altijd François Van Merhaeghe, 
was Kamiel Van Meirhaeghe van 1901 tot 1918 burgemeester van Mullem, zetelde Desiré 
Van Merhaeghe ( 1893) in de gemeenteraad van Elsegem etc.  Wel tekent er zich vanaf het 
einde van de 18de eeuw en zeker tijdens de 19de eeuw een algemene neerwaartse spiraal en 
sociale nivellering af en verdiende een meerderheid niet meer de kost als landbouwer 
(eigenaar of pachter), maar als landwerkman, arbeider of domestique en/of in de 
huisweefnijverheid als wever of spinster. 
 
Wat de schrijfwijze van de familienaam betreft, kozen we voor de eerste XII generaties 
(1200-1600) voor de uniforme schrijfwijze Van Meerhaghe omdat deze het dichtst de 
oorsponkelijke vorm benadert.  Vanaf de XIIIde generatie opteerden we voor de eenvormige 
schrijfwijze Van Meirhaeghe, omdat deze spellingsvorm vandaag de dag in Vlaanderen het 
meest voorkomt. 
 
 

XIII.1.   PIETER VAN MEIRHAEGHE 
 
Pieter Van Meirhaeghe werd omstreeks 1560 te Wortegem geboren als oudste zoon van 
Franchoys Van Meerhaghe en Arijne Waelkens (XII.2). Op 6 december 1586 verschenen 
Franchoys Van Meerhaghe fs Roegier en zijn oudste zoon uit zijn eerste huwelijk, Pieter Van 
Meirhaeghe, voor de schepenen van Oudenaarde.  Franchoys verklaarde er de som van 73 
pond, 6 schellingen en 8 deniers schuldig te zijn aan zijn zoon, som die voortkwam uit de 
erfenis van diens moeder Arijne Waelkens.  Verder leverde Franchoys aan zijn zoon twee 
coyen, een vuelen ende een vercken voor de prijs van 20 pond groot. Pieter ontving ook nog 
in grane ghedosschen (gedorst) ende onghedosschen, met hoy, stroo ende alle meubelen 
binnen huuse, dit alles geschat op 30 pond groot.  Pieter mocht vanaf dat ogenblik over dit 
goed beschikken tot zijnen gheliefen als zijn eyghen en propre goet nu ende inder 
eeuwicheyt.  Vader Franchoys bleef zijn zoon nog 23 pond 6 schellingen 8 deniers schuldig 
122. Op 22 november 1590 ondertekende Pieter samen met zijn vader het pachtcontract van 
het hof van Walem, dat hij een tijdlang samen met zijn vader uitbaatte. 
 
Pieter Van Meirhaeghe huwde te Wortegem in oktober 1595 met JOOZIJNE NAESSENS, 
dochter van Jan Naessens en Adriana Prindaels. De Naessens vormden in het Oudenaardse 
een wijdvertakt en vermogend geslacht. Zij was wellicht reeds de tweede echtgenote van 
Pieter en een stuk jonger dan hem.  Joozijne Naessens overleed te Wortegem op 15 januari 
1665.   
 
De allervroegste parochieregisters van Wortegem vermelden twee doopsels van telkens een 
puer of kind van hen, m.b. op 25 maart 1597 en op 13 februari 1601, waarbij grootvader 
Franchoys en groottante Agnees Van Meirhaeghe het peter- en meterschap waarnemen 123.  
De pastoor noteerde in die beginperiode nog niet de voornaam van de boreling-dopeling. Uit 
andere bronnen weten we dat Pieter en Joozijne minstens vier kinderen hadden die tussen 
1595 en 1605 ter wereld kwamen:  Frans, Lyoen, Arijne en Anna Van Meirhaeghe.  Deze 
kinderen verkochten op 7 mei 1642 aan Arendt Dhuyvettere een partij weideland gelegen 
inden Hoohouck te Nokere, 10 honderdlands groot, voor de som van 16 pond groot : onterft 
voor bailliu ende schepen(en) vande prochie van Nokeren ter Borcht Franchs ende Lyoen 

                                                           
122 SAO, A&C, deel 70, f° 280 v. 
123 Om dit notenapparaat niet nodeloos te overbelasten verwijzen voor alle geboorten, huwelijken en overlijdens 
naar de parochieregisters van de betreffende parochies/gemeenten, waarvan de microfilms zich bevinden in het 
Rijksarchief  Ronse, nu Kortrijk, het Rijksarchief Beveren en het Algemeen Rijksarchief Brussel. 
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Van Merhaeghe, Arijntgen Van Merhaeghe wede(we) van Anth(oniu)s De Schiettere 
geassysteert met Anths De Schiettere fs Anths haeren zone, P(iete)r Van Cauwenberghe 
thuwel(yck) hebbende Tanneken Van Merhaghe, alle filij Pieters 124.  
 

 
 

wettelijke passeringen Nokere 1642 
 

1. FRANS VAN MEIRHAEGHE 
 
Franciscus of Frans Van Meirhaeghe werd geboren te Wortegem op 25 maart 1597 en 
werd genoemd naar zijn grootvader.  Hij huwde omstreeks 1624 met ELISABETH VAN 
QUICKELBERGHE, dochter van Arent en zijn eerste echtgenote Maria Hellebauts (zijn 
tweede echtgenote was Margriete Van Belleghem).  Het echtpaar vestigde zich in het 
naburige Ooike, waar Elisabeth Van Quickelberghe overleed  op 24 mei 1644   Haar 
staat van goed werd op 13.12.1644 overgebracht door haar echtgenoot 125. Frans Van 
Meirhaeghe overleed te Ooike op 30 oktober 1646. Geen van beiden werd vijftig jaar 
oud. Frans’ staat van goed, die 12 bladzijden beslaat, werd op 21.3.1647 overgebracht 
door Lyoen Van Meirhaeghe, broer van de overledene 126.  Die stond eveneens borg voor 
de wezen Pieter (23 jaar), Arent (21 jaar), Marie, Anna, Arijnke, Margriete en Lisbette 
Van Meirhaeghe.  Toeziende voogd was Jooris Van Quickelberghe, broer van moeder. 
Er volgde nog een verdeling van het sterfhuis op 20.7.1648 127. 
 
De kinderen van Frans Van Meirhaeghe en Elisabeth Van Quickelberghe werden te 
Ooike geboren  : 
 
a. Pieter Van Meirhaeghe, geboren te Ooike circa 1624.   

 
Sieur (mon-sieur, heer) Pieter Van Meirhaeghe huwde omstreeks 1645 met Jonkvrouw 
Janneke De Curte. Zij werd geboren te Huise als dochter van Joos De Curte en Catharina De 
Vrieze, herenboeren die te Huise op het gehucht Boeregem woonden en verder nog twee 
hofsteden bezaten en gronden te Ouwegem, Zingem, Asper en Mullem.  Nog twee andere 
kinderen van Joos De Curte huwden met telkens een dochter van Frans Van Meirhaeghe en 
Elisabeth Van Quickelberghe : Gillis De Curte met Marie Van Meirhaeghe (zie verder: c) en 
Joos De Curte met Elisabeth Van Meirhaeghe (zie verder : h), zodat we hier van een triple 
alliance mogen spreken. De overige twee dochters Marie en Anna De Curte huwden 
respectievelijk met Frans Gijselinck en met Frans Vanden Dijcke, baljuw van Ooike en zoon 
van Jan Vanden Dijcke en Janneke Vande Weghe (zie XIII.1.2. Lyoen Van Meirhaeghe). 
 
Pieter Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 31.7.1671 (47 j). Zijn staat van goed werd op 
14.10.1671 door zijn weduwe overgebracht 128.  Er volgde nog een verdeling van het sterfhuis 

                                                           
124 RAR, Oud Gemeentearchief Nokere (OGN), deel 65, f° 13, dd 7.5.1642. 
125 SAO, SvGO, deel 61, f° 19, min. 223. 
126 SAO, SvGO, deel 64, f° 146 v, min. 230. 
127 SAO, SvGO, deel 67, f° 252 v, min. 236. 
128 SAO, SvGO, deel 88, f° 210 v – 215 r, min. 310. 
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op 18.7.1698 129. Janneke De Curte overleed te Ooike op 31.7.1706. Haar staat van goed 
werd op 19.4.1707 overgebracht door oudste zoon Frans Van Meirhaeghe 130.    
 
De acht kinderen van Pieter Van Meirhaeghe en Janneke De Curte werden te Ooike geboren:   
 
1. Petronilla Van Meirhaeghe, geboren ca.1646.   
2. Judoca Van Meirhaeghe, geboren ca.1648. 
3. Joanna Van Meirhaeghe,  geboren op 18.6.1650. 

 
4. Frans Van Meirhaeghe, geboren op 23.7.1652.   

 
Sieur of Heer Frans Van Meirhaeghe was reeds 44 jaar oud toen hij omstreeks 1696 
huwde met Eerzaeme of Jonkvrouw Suzanna Wandele. Zij was de dochter van Adriaen 
Wandele en Livina Heusse.  Haar overgrootvader Joos Wandele was baljuw van Huise en 
hoogpointer van de Kasselrij Oudenaarde.  Ook haar vader Adriaen Wandele was baljuw 
van Huise en tevens openbaar notaris bij de Raad van Vlaanderen. Haar oom Joos 
Wandele was pastoor te Waregem 131.  
 

 
 

staat van goed Sieur Frans Van Meirhaeghe 1720 
 

De acht kinderen van Frans Van Meirhaeghe en Suzanna Wandele te Ooike geboren:  
 
a. Heer en Meester Ferdinand Van Meirhaeghe ° ca 1697; in de staat van goed van zijn 

vader uit 1720 wordt hij omschreven als theologant seminarist int collegie des 
bisdoms van Ghendt.  Hij werd onderpastoor te Destelbergen waar hij overleed in 
december 1761. Zijn staat van goed werd op 1.7.1766 voorgedragen door zijn zuster, 
jonkvrouw Ferdinandine Van Meirhaeghe 132. 

 
b. Adriana Van Meirhaeghe ° 30.1.1700; zij huwde te Ooike op 10.5.1731 met Frans 

Domien DHuyvetter, ° Huise 8.1.1709 als zoon van Joos en Elisabeth Van 
Wonterghem.  Zijn moeder was de dochter van Joos Van Wonterghem en Judoca 
Van Meirhaeghe (zie ook: XIII.1.2.a).  Bruid en bruidegom waren dus in de 4de graad 
verwant. Hun enig kind te Ooike geboren : Ferdinandine Maria Theresia DHuyvetter (° 
11.10.1734; huwde te Ooike op 13.6.1763 met Jan-Baptiste De Ruyck). Frans 
Domien DHhuyvetter overleed te Ooike op 22.8.1766.  Adriana Van Meirhaeghe 
overleed een jaar later te Ooike op 28.11.1767 en werd er in de kerk begraven 133. 

 
c. Maria Magdalena Van Meirhaeghe ° 16.1.1702,  18.8.1702 (7 maand). 
d. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 30.5.1703. 
e. Ferdinanda Van Meirhaeghe  ° 24.6.1704; ongehuwd overleden na 1761; jonkvrouw 

Ferdinanda Van Meirhaeghe was de enige universele erfgenaam van haar broer-
priester Ferdinand Van Meirhaeghe. 

 
                                                           
129 SAO, SvGO, deel 96, f° 302, min. 417. 
130 SAO, SvGO, deel 99, f° 241r-242r, min 438. 
131 G. ALGOET, Judocus Wandele, pastoor van Waregem (1682-1691), JB Gaverstreke, jrg 3, 1975 , p. 7-18. 
132  SAO, SvGO, deel 131, f° 36, min. 740. 
133 Met dank aan mevr. Imelda Dhuyvetter (Gent) die intens genealogisch onderzoek verrichtte naar het geslacht 
Dhuyvetter en aanverwante geslachten zoals de Van Cauwenberghes, Vande Wieles, De Curtes e.a. en een en 
ander in eigen beheer publiceerde, o.m. De Familie Dhuyvetter te Kruishoutem van de 14de tot de 21ste eeuw, 
2004. 
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f. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° 17.4.1707; priester-kapelaan in het kasteel van de 
heer van Welle te Olsene 134. Hij overleed op 34-jarige leeftijd te Olsene op 9.8.1741 : 
obijt rev. adm. dominus Petrus Van Merhaeghe sacerdos et cappellanus in castro 
praenobilis domini de Welle. 

 
g. Sieur Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 29.6.1711; hij huwde te Huise op 20.5.1733 met 

Jonkvrouw Dorothea Genoveva Landrieu, geboren te Huise op 15.1.1707 als dochter 
van Olivier Landrieu en Maria Goeminne. Bruidegom en bruid waren in de 3de en 4de 
graad verwant. De bruid was al eens eerder gehuwd geweest met Sieur Pieter Jacob 
Thienpondt fs Sieur Pieter, met wie ze kinderen had, o.m. Sieur Emmanuel 
Thienpondt en Jan Baptiste Thienpondt, griffier en pracazijn te Zingem. Haar zuster, 
Cecilia Landrieu huwde met Pieter-Jan Van Meirhaeghe (XIII.1.1.a.5.e). Dit zeer 
vermogend echtpaar vestigde zich te Huise, waar Sieur Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 
burgemeester was en  waar hun vijf kinderen geboren werden, waarvan er drie als 
kind overleden:  

 
1.  Frans Van Meirhaeghe ° 23.7.1735,  13.12.1735 (5 maanden). 
2. Ferdinandina Van Meirhaeghe ° 22.2.1737,  Mullem, 25.3.1784 (47j); zij huwde 

te Mullem op 17.10.1759 met Laurens De Winne fs Jan; zij overleed op 47-jarige 
leeftijd te Mullem op 25.3.1784; hun kinderen : Charles De Winne, notaris, 
burgemeester van Wortegem 1808-1825, huwde Barbara Theresia Van 
Meirhaeghe (fa Arnold x Barbara Tavernier, zie verder XIII.7.10.d.2.g); Marie 
Christine De Winne x Joseph Van Kerckhove, Asper; Marie Sabine De Winne x 
Jan-Baptiste De Groote, Asper; Isabella Rosalia De Winne x Joos Van Lancker, 
Asper; Marie Françoise De Winne en Ferdinandine De Winne 135.   

3. Sieur Ferdinand Van Meirhaeghe ° 22.3.1739, ongehuwd  te Huise op 5.4.1788 
(49 j). Hij was griffier van de heerlijkheid van Zijldegem te Kruishoutem en prijzer 
van de stad Oudenaarde. De staat van goed van deze suikernonkel werd op 
13.6.1788 overgebracht door halfbroer Sieur Jan-Baptiste Thienpondt 136. 

4. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° 8.9.1741,  te Huise op 9.11.1744 (3 j 2 m). 
5. Philippe Jacob Van Meirhaeghe ° 17.3.1744,  te Huise op 30.10.1744 (8 m).   
 
Jan-Baptiste Van Meirhaeghe overleed op 34-jarige leeftijd te Huise op 30.11.1744. 
Zijn staat van goed werd op 12.7.1748 overgebracht door zijn weduwe 137. Dorothea 
Landrieu huwde nog een derde maal met Sieur Jacobus Van Damme fs Lowijs, 
weduwnaar van Maria Magdalena Landrieu fs Jan. Uit haar derde huwelijk werd nog 
een dochter geboren. Jacobus Van Damme overleed te Mullem op 28.1.1770. Zijn 
staat van goed werd op 31.7.1770 overgebracht door Sieur Emanuel Thienpondt uit 
Heurne, enig kind uit haar eerste huwelijk van de weduwe 138. Dorothea Genoveva 
Landrieu overleed te Heurne op 9.6.1782. Haar staat van goed werd op 10.9.1782 
overgebracht door zoon Ferdinand Van Meirhaeghe 139. 

                                                           
134 Jan Piers, heer van Welle, gehuwd met Margaretha Lanckhals. 
135 E. VAN DE KAUTER, Staten van Goed van Asper en Zingem, 1989, deel 2 : 1756-1797, p. 289 (reg. 232, nr 
61 f° 210 v); p. 298 (reg. 233, nr 1, f° 1); p 302 (reg. 233, nr 21, f° 121). 
136 SAO, SvGO, deel 149, f° -, min. 968. 
137 SAO, SvGO, deel 118, f° 228 v, min. 595. 
138 SAO, SvGO, deel 133, f° -, min. 776. 
139 SAO, SvGO, deel 144, f° -, min. 910. 
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grafzerk Jan-Baptiste Van Merhaeghe x Dorothea Genoveva Landrieu 
 

h. Anna Maria Van Meirhaeghe ° ca 1713, zij werd begijn.   
 
Heer / Sieur Frans Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 1.9.1719. Zijn staat van goed 
werd op 5.1.1720 overgebracht door de weduwe 140  Jonkvrouw of Eerzaeme Suzanna 
Wandele overleed te Ooike op 4.12.1730. Haar staat van goed werd op 13.4.1731 
overgebracht door haar zoon, heer en meester Ferdinand Van Meirhaeghe, onderpastoor 
van Destelbergen 141. Op 29.7.1732 volgde nog een finale verdeling van het sterfhuis 142. 
 

5. Pieter Van Meirhaeghe geboren op 9.10.1654 als zoon van Pieter en Joanna De Curte. 
 
Pieter Van Meirhaeghe huwde te Ooike op 18.6.1679 met Maria De Coninck fa Vincent. 
Het echtpaar vestigde zich te Nokere waar hun kinderen geboren werden: 
 
a. Petronilla Van Meirhaeghe ° ca 1681; zij huwde omstreeks 1702 met Sieur Gheeraert 

Boonaert fs Gheeraert, weduwaar van Joosijne Maes met wie hij twee dochters had.  
Het echtpaar Boonaert-Van Meirhaeghe vestigde zich te Bevere waar hun zeven 
kinderen werden geboren : Joos Boonaert (° 27.3.1703); Jan Boonaert (° 19.4.1704); 
Willem Boonaert (° 23.12.1706); Geeraert Boonaert (° 5.2.1709); Jacob Boonaert (° 
21.1.1711); Maria Ludovica Boonaert (° 18.8.1715) en Petronilla Francisca Boonaert 
(° 20.1.1718).  Gheeraert Boonaert overleed te Bevere op 29.10.1740. Zijn staat van 
goed werd op 13.12.1741 voorgedragen door weduwe Petronilla Van Meirhaeghe 143. 
Op dat ogenblik waren nog vier kinderen in leven. Petronilla Van Meirhaeghe overleed 
twee jaar later te Bevere op 1.11.1743 (62 j).  

                                                           
140 SAO, SvGO, deel 103, f° 118, min. 473. 
141 SAO, SvGO, deel 109, f° 226 v, min. 524. 
142 SAO, SvGO, deel 109, f° 269 v, min. 524 
143 SAO, SvGO, deel 113, f° 247 v, min. 562. 
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b. Frans Van Meirhaeghe ° 19.12.1683; hij huwde te Nokere op 7.5.1709 met Elisabeth 
Vanden Abeele, dochter van Pieter en Margriete Vander Meersch.  Te Nokere werden 
vier kinderen geboren :  

 
1. Frans Van Meirhaeghe ° 13.9.1710; hij huwde te Wannegem-Lede op 17.1.1742 

met Maria Anna De Jaeghere; hun kinderen te Wannegem-Lede geboren :  
 

a. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe ° 15.8.1743,  6.2.1744 (6 mnd). 
b. Petronilla Francisca Van Meirhaeghe ° 24.1.1745.  
c. Maria Catharina Van Meirhaeghe ° 24.9.1747.  
d. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe ° 12.2.1750; hij huwde te Kaster in 1788 

met Rosalia Augustina Martroye uit Anseroeul; hun kinderen :  
 
1. Amalia Van Meirhaeghe ° Nokere 13.3.1789 en  Nokere 21.2.1819; zij 

huwde Pieter Vanden Abeele; hij hertrouwde met Lucie Van Meirhaeghe ° 
Ouwegem, fa Pieter-Frans en Joanna Minnaert. 

2. Petronilla Van Meirhaeghe ° Nokere 9.5.1791; zij huwde te Nokere op 
18.11.1829 met Jan-Baptiste De Schampheleire ° Ouwegem 21.3.1796.  

3. Rosalia Van Meirhaeghe ° Ouwegem 5.11.1793; zij huwde te Nokere op 
20.6.1832 met Charles-Louis Baert ° Waregem 5.7.1799. 

4. Lucie Van Meirhaeghe, ° ca 1795. 
5. Juliana Van Meirhaeghe, ° Ouwegem 7.5.1796; zij huwde te Nokere op 

9.11.1825 met Maximilaen Notebaert ° Heurne 12.9.1792. 
 
Rosalie Martroye overleed te Ouwegem op 18.7.1796. Pieter-Frans Van 
Meirhaeghe overleed te Nokere op 30.12.1813. 

 
e.  Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 2.1.1752.  
f. Petrus Josephus Van Meirhaeghe ° 11.5.1754; hij huwde te Wannegem-Lede 

op 4.12.1787 met Regina Isabella De Clercq; hun kinderen :  
 
1. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° Wannegem-Lede  4.4.1788; werkman; hij 

huwde  te Nokere op 22.5.1811 met Marie Sophie De Ruijck ° Wortegem 
10.11.1792, fa Benedict en Maria Joanna Taelman. Nageslacht te Ooike, 
Nokere en Wortegem : Zacharias V.M. (° O. 11.12.1813; huwt te 
Wortegem 13.11.1850 Antonia Pamelaire ° Anzegem 2.1.1807); Sophie 
V.M. (° O. ca 1815; buitenechtelijke kind : Auguste V.M. ° Waregem 
3.4.1846,  6.5.1846); Petrus V.M. (° N. 17.12.1816; Ronse); Charles 
Louis V.M. (° N. 4.11.1819); Francisca V.M. (° N. 24.2.1823); Lucia V.M. 
(° N. 8.12.1825,  N. 22.3.1826); Jan-Baptiste V.M. (° N. 26.12.1826;  
huwt te Ronse op 21.5.1856 met Colette Virginie Gilleman; nageslacht te 
Ronse); Auguste V.M. (° W. 7.10.1830); Henri V.M. (° W. 16.1.1834,  
4.2.1834); Marie Sophie De Ruyck  Ooike 29.4.1846; Pieter Frans Van 
Meirhaeghe  Ooike op het gehucht Merhaegstraat op 23.9.1849. 

2. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° Wannegem-Lede 10.8.1789; werkman; hij 
huwde te Deerlijk 24.9.1831 met Sophie Baert ° Anzegem 9.4.1808. 

3. Pieter Joseph Van Meirhaeghe ° 21.4.1793 en  Huise 13.12.1842; hij 
huwde te Huise op 24.9.1817 met Maria Catharina De Clercq met wie hij 
in de 3de graad verwant was; nageslacht te Huise. 

4. Victor Van Meirhaeghe ° Wortegem 23.4.1796 en   Wannegem-Lede 
23.7.1874; landsman; hij huwde te Wannegem-Lede 3.5.1820 met 
Rosalie Dhondt,  Wannegem-Lede 27.1.1848. Nageslacht te Wannegem 
-Lede. 

5. Maria Catharina Van Meirhaeghe, ° ca 1798; dienstmeid te Oudenaarde, 
zij huwde met Seraphin Standaert. 

6. Anna Catharina Van Meirhaeghe, ° ca 1800; zij huwde met Charles Tack, 
kleermaker te Huise. 

7.  Amelie Van Meirhaeghe, ° Ouwegem ca 1803; zij huwde met Pieter 
Verbrugghen en Frederic De Sloovere; zij  Wortegem 18.1.1848. 
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Petrus Josephus Van Meirhaeghe overleed te Nokere op 15.2.1815; Regina 
De Clercq overleed te Olsene op 18.3.1841. 
 

g. Maria Francisca Van Meirhaeghe ° 27.12.1756 en  Nokere 11.12.1823, 
ongehuwd.   

h. Ferdinanda Van Meirhaeghe ° 14.3.1764. 
 

2. Petronilla Van Meirhaeghe  ° 22.6.1712, ongehuwd te Nokere op 5.1.1786 (74 j). 
3. Joos Van Meirhaeghe ° 27.8.1715,  ongehuwd te Nokere op 2.7.1790 (75 j). 
4. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 24.6.1726.  
 
Elisabeth Vanden Abeele overleed op 60-jarige leeftijd te Nokere op 22.11.1749. 
Frans Van Meirhaeghe overleed te Nokere op 23.8.1754.  Hij werd 71 jaar oud. 
 

c. Ferdinand Van Meirhaeghe ° te Nokere op 19.3.1686 als zoon van Pieter en Marie De 
Coninck. Hij overleed op 26-jarige leeftijd te Bevere op 2.11.1711. 

d. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° te Nokere op 2.10.1687 als zoon van Pieter en Marie 
De Coninck.. 

 
Maria De Coninck overleed te Nokere op 1.9.1688.  Haar staat van goed werd door de 
weduwnaar overgedragen op op 17.3.1690 144.  Weduwnaar Pieter Van Meirhaeghe 
hertrouwde twee jaar later te Eine op 27.10.1690 met Maria Vander Straeten fa Gillis.  Te 
Eine werd minstens één kind geboren : 
 
e. Sieur Pieter Jan Van Meirhaeghe, ° op 29.9.1691.  Hij huwde te Huise op 1.2.1724 

met Jonkvrouw Cecilia Francisca Landrieu, geboren te Huise op 30.1.1703 als 
dochter van Sieur Olivier Landrieu  en Maria Goeminne, kleindochter van Heer 
Jacques Landrieu (zie: XIII.1.1.a.4.g).  (Pieter-) Jan Van Meirhaeghe was 
burgemeester van Eine.  Hun tien kinderen werden te Eine geboren:  

 
1 Pieter Jan Frans Van Meirhaeghe ° 4.12.1724 en te Eine overleden op 

17.12.1792; hij huwde een eerste maal te Bevere op 29.4.1768 met Joanna 
Vander Stichelen en een tweede maal te Eine op 24.5.1776 met achternicht Anna 
Maria Carola Vander Straeten ° Eine 14.4.1737 als dochter van Joos en Joozijne 
Vijvens, kleindochter van Frans Vander Straeten en Anna Vander Haeghen uit 
Wortegem en achterkleindochter van Jacobus Vander Straeten en Joozijne Van 
Meirhaeghe uit Wortegem (zie : XIII.1.2.a). Pieter Jan Frans Van Meirhaeghe was 
burgemeester van Eine, waar hij overleed op 17.12.1792.  Zijn echtgenote 
overleed aldaar op 29.8.1811. Geen nageslacht uit beide huwelijken. 

2 Jan Frans Van Meirhaeghe ° 7.11.1726 en er overleden op 25.10.1751 (25 jaar). 
3 Jan Guillaeme Franciscus  Van Meirhaeghe ° 18.6.1729 en te Bevere overleden 

op 2.5.1786 (57 jaar); hij was burgemeester van Bevere; hij huwde te Bevere op 
13.9.1772 met Petronilla Vander Stichelen fa Jan en weduwe van Joseph 
Goeminne; hun huwelijk bleef kinderloos; op 10.6.1774 bracht Guillaeme Francies 
Van Meirhaeghe de staat van goed over van Sieur Joseph Goeminne fa Joos, die 
in een eerste huwelijk getrouwd was met Maria Anna Vande Woestijne fa Sieur 
Joos 145. 

4 Anna Maria Francisca Van Meirhaeghe ° 20.1.1731; zij huwde te Eine op 
19.9.1757 met Sieur Pieter Jan Maebe fs Jan. Hij was burgemeester van 
Ouwegem. Anne Marie Francoise Van Meirhaeghe overleed te Ouwegem op de 
heerlijkheid van Huijsgaever 26.8.1761 (30 j). Haar staat van goed werd op 
22.6.1762 overgebracht door de weduwnaar 146. Deze hertrouwde met Petronilla 
Devriese fa Jan, die op 23.4.1791 op de heerlijkheid van Huijsgaever te 
Ouwegem overleed. Haar staat van goed werd op 9.7.1791 overgebracht door 
weduwnaar Sieur Pieter-Jan Maebe. 

5 Joanna Catharina Van Meirhaeghe ° 21.11.1733 en er  op 3.6.1734 (6 maand). 

                                                           
144 SAO, SvGO, deel 94, f° 311 v, min. 378. 
145 SAO, SvGO, deel 136, f° -, min. 813. 
146 SAO, SvGO, deel 127, f° 308 r, min. 696. 
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6 Constantinus Van Meirhaeghe ° 22.5.1735 en aan een besmettelijke ziekte te 
Eine overleden op 1.11.1760 (25 jaar).  

7 Frans Van Meirhaeghe ° 7.3.1738.  
8 Maria Catharina Van Meirhaeghe ° 3.9.1740; zij huwde te Eine op 18.5.1764 met 

Pieter Jacob Verhaest.  
9 Ferdinandina Van Meirhaeghe ° 16.5.1743 en er  op 20.3.1776 (33 jaar); zij 

huwde te Eine op 23.1.1773 met Jan Lieven Vander Schueren.  
10 Maria Philippina Van Meirhaeghe ° 10.10.1746; zij huwde te Eine op 25.5.1771 

met Pieter Frans Steuperaert.  
 
Cecilia Francoise Landrieu overleed te Eine op 25.3.1775 (72 j). Haar staat van goed 
werd op 22.9.1775 overgebracht door de weduwnaar 147. Heer Pieter Jan Van 
Meirhaeghe overleed te Eine op 5.11.1779 (88 j).  Zijn staat van goed werd op 
17.12.1779 overgebracht door zoon Pieter Jan Francies Van Meirhaeghe. Diezelfde 
dag werd ook de verdeling geregeld tussen de kinderen en kleinkinderen en Cecile 
Francoise Landrieu 148.  

 
Pieter Van Meirhaeghe overleed te Nokere in oktober 1696 (42 j).  Zijn staat van goed 
werd op 13 december 1701 overgebracht door weduwe Marie Vander Straeten 149. Zij 
overleed te Eine op 27.12.1744.  

 
6. Jan Van Meirhaeghe, geboren op  22.6.1656 als zoon van Pieter en Joanna De Curte.   

 
Hij huwde te Waregem op 25.5.1692 met Joanna Dhuyvetter, dochter van Steven en 
Magdalena Salens. Haar ouders waren pachters van de Sint-Janshoeve op de Spitaelweg 
te Waregem 150.  Jan Van Meirhaeghe woonde als landbouwer in de Desselgemstraat te 
Waregem op het goed Ter Hoogen Damme dat hij omstreeks 1698 geërfd en 
overgenomen had van zijn schoonvader Steven Dhuyvetter 151.  Hij werd tot de categorie 
grote gebruikers gerekend. Hij was ontvanger van de wijk De Schaeghstraete te Anzegem 
en legde in die functie de purgatieve rekening voor dd. 18.11.1698 i.v.m. de ommestelling 
van 12.5.1694. Jan Van Meirhaeghe overleed te Waregem op 25.3.1707. Zijn staat van 
goed werd overgebracht door Jan Boulaere fs Philip, met wie Janneke Dhuyvetter 
inmiddels hertrouwd was 152. 
 
De kinderen van Jan Van Meirhaeghe werden, op het oudste na, te Waregem geboren:  
 
a. Joanna Van Meirhaeghe, ° Anzegem, 2.8.1693; zij huwde een eerste maal met Jan 

Vande Meulebroecke fs Gillis, weduwnaar van Petronilla Van Steenbrugghe;  hij 
overleed te Kerkhove op 11.5.1742; zijn staat van goed werd op 21.4.1744 
overgebracht door de weduwe, die inmiddels hertrouwd was met Antoon Bluzet fs Jan 
153. 

  
b. Jan Van Meirhaeghe, °  29.9.1695; hij huwde te Kaster op 12.1.1726 met Joanna 

Plancquaert fa Willem, weduwe van Adriaen Morieu ( Kaster 14.6.1725) fs Gerard, 
weduwnaar van Anna Moerman. De staat van goed van Adriaen Morieu werd op 
30.4.1728 overgebracht door Jan Van Meirhaeghe, die inmiddels met de weduwe 
hertrouwd was 154. Dit huwelijk bleef kinderloos. Joanna Plancquaert overleed te 
Kaster op 14.4.1736. Haar staat van goed werd op 5.4.1737 overgebracht door Jan 
Van Meirhaeghe 155.  De weduwnaar hertrouwde te Avelgem op 1.7.1736 met Maria 
Catharina De Cock fa Jan-Baptiste; het echtpaar vestigde zich te Kaster waar hun 

                                                           
147 SAO, SvGO, deel 137, f° -, min. 826. 
148 SAO, SvGO, deel 141 f° -, min. 874; vd. idem. 
149 SAO, SvGO, deel 97, f° 296 r, min. 425. 
150 M. DELMOTTE, De evolutie van de Waregemse bevolking tussen 1440-1698, JB, jrg 2, 1974 , p. 180. 
151 E. DUCATTEEUW & M. DEBROUWERE, De Sint-Pietersheerlijkheid op Desselgem, Beveren, Waregem en 
Deerlijk : de Waregemse achterlenen, JB Gaverstreke, jrg 3, 1975 , p. 97. 
152 SAO, SvGO, deel 101, f° 9 r, min. 451. 
153 SAO, SvGO, deel 115, f° 168, min. 574. 
154 SAO, SvGO, deel 107, f° 111, min. 502. 
155 SAO, SvGO, deel 112, f° 31, min. 544. 
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acht kinderen - waarvan er drie met een De Rijcke uit Elsegem huwden - geboren 
werden :  

 
1. Petrus Ignace Van Meirhaeghe ° 2.6.1737; hij huwde te Elsegem op 31.5.1764 

met Joanna / Maria Theresia De Rijcke, ° Elsegem als dochter van Jan en Maria 
Joanna Harraut; op 10.7.1767 bracht Pieter Ignace Van Meirhaeghe de staat van 
goed over van zijn schoonouders die te Elsegem overleden, resp. in 1764 en 1762 
156; het echtpaar Van Meirhaeghe – De Rijcke vestigde zich te Elsegem - en vanaf 
1775 te Berchem - waar hun kinderen geboren werden:  

 
a. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 20.5.1765,  20.5.1765 (0 d). 
b. Isabella Rosa Van Meirhaeghe ° 26.7.1766; zij huwde te Berchem op 

7.2.1792 met Petrus Vande Casteele.  
c. Frans Ignace Van Meirhaeghe ° 17.11.1768;  Moen 11.10.1834, ongehuwd. 
d. Maria Theresia Van Meirhaeghe ° 5.6.1771; op 11.6.1793 werd van haar te 

Berchem een buitenechtelijk kind geboren: Francisca Van Meirhaeghe,  
15.4.1794 (1 j). 

e. Maria Josepha Van Meirhaeghe ° 21.7.1773;  Sint-Denijs 25.9.1843 (70 j). 
f. Pieter Ignace Van Meirhaeghe ° 28.10.1775 en  Sint-Denijs 18.3.1846 (71 j); 

landbouwer, koopman, herbergier; hij huwde te Sint-Denijs op 9.5.1810 met 
Rosalie Vromant ° Sint-Denijs 3.7.1789; nageslacht te Sint-Denijs; Rosalie 
Vromant  te Sint-Denijs op 24.7.1822 en Pieter Ignace Van Meirhaeghe 
hertrouwde te Sint-Denijs op 22.1.1828 met Barbara Theresia Lesecq; 
nageslacht te Sint-Denijs. 

g. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 16.2.1778;  Berchem 20.4.1781 (3 j). 
h. Joanna Van Meirhaeghe ° 31.3.1779; zij (?) had een buitenechtelijk kind, 

Remondus Van Meirhaeghe, ° Sint-Denijs 29.5.1807 die resp. in 1834 en 
1837 te Moen huwde met Maria Francisca Gheysens en Rosalie Lamarcq, 
waarvan nageslacht te Moen. 

i. Antoon Van Meirhaeghe ° 13.9.1780. 
j. Maria Van Meirhaeghe ° 31.7.1784; zij huwde te Moen op 7.10.1807 met 

Marin Vroman ° Sint-Denijs 17.12.1786. 
 
Petrus Ignace Van Meirhaeghe pachtte in 1785 het goed Ter Donckt te Berchem. 
In 1793 was hij schepen te Berchem. Hij overleed te Moen op 4.1.1808 (70 j).  Zijn 
weduwe Maria Theresia De Rijcke overleed te Moen op 16.1.1816. 
 

2. Emmanuel Joseph Van Meirhaeghe ° 6.10.1738,  7.11.1738 (1 mnd). 
 
3. Simon Petrus Van Meirhaeghe ° 31.10.1739; hij huwde te Elsegem op 7.5.1765 

met Maria Anna De Rycke; zij overleed te Berchem op 2.4.1781 (37 jaar); dit 
echtpaar vestigde zich achtereenvolgens te Elsegem, Waregem en, net als broer 
Pieter Ignace Van Meirhaeghe, te Berchem. Hun kinderen : 

 
a. Simon Petrus Van Meirhaeghe, ° Elsegem 17.7.1765. 
b. Maria Theresia Van Meirhaeghe ° Waregem 25.8.1766 en  19.11.1766. 
c. Maria Rosa Van Meirhaeghe, ° Waregem 9.4.1769. 
d. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe, ° Waregem 5.12.1770. 
e. Maria Catharina Van Meirhaeghe ° Berchem 2.9.1776. 
f. Maria Anna Van Meirhaeghe ° Berchem 11.12.1779;  19.6.1782 (2,5 jaar). 
g. Ignace Van Meirhaeghe, tweelingbroer, ° Berchem 11.12.1779;  2.1.1780 

(3w). 
 

4. Isabella Joanna Van Meirhaeghe ° 10.3.1741; zij huwde te Avelgem resp. in 1768 
en 1777 met Pieter Joseph Merlin en met Adriaen Bijttebier. 

 

                                                           
156 SAO, SvGO, deel 131, f° 382, min. 750. 
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5. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe ° 2.1.1743; hij huwde te Elsegem op 2.3.1770 
met Maria Catharina De Rijcke fa Jan; het echtpaar vestigde zich te Kaster waar 
hun zoon geboren werd: 

 
a. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe ° 6.6.1770. 
 
Petrus Franciscus Van Meirhaeghe overleed drie maanden na de geboorte van 
zijn zoontje op 27-jarige leeftijd te Kaster op 16.9.1770. Zijn staat van goed werd 
op 10.4.1772 overgebracht door de weduwe 157. Maria Catharina De Rijcke 
overleed op 29.5.1775 op het Goed Ter Donckt te Berchem. Haar staat van goed 
werd op 9.3.1781 overgebracht door Pieter Ignace Van Meirhaeghe, oom 
paterneel en eveneens uitbater van Ter Donckt (zie supra) 158. 

 
6. Maria Josepha Van Meirhaeghe ° 18.2.1744 en  28.3.1746 (2 j).  
7. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 20.7.1745 en  18.7.1769 (24 j).  
8. Emmanuel Joseph Van Meirhaeghe ° 11.11.1746. 
 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Kaster op 6.3.1746 (50 j) en werd er in de kerk 
begraven Zijn staat van goed werd op 12.3.1748 overgebracht door zijn weduwe 159. 
Maria Catharina De Cock hertrouwde met Pieter-Jan De Poortere.  Zij overleed te 
Berchem op 23.1.1794 (83 jaar). 
 

c. Maria Anna Van Meirhaeghe, ° 13.9.1698 als dochter van Jan Joanna Dhuyvetter; zij 
overleed op 16.6.1710 (11 j). 

 
d. Joos Van Meirhaeghe, ° 27.3.1701 als zoon van Jan Joanna Dhuyvetter; hij (?) huwde 

te Wannegem-Lede op 4.4.1731 met Isabella Vergucht fa Arnold; het echtpaar 
vestigde zich te Kruishoutem waar hun kinderen geboren werden :   

 
1. Petrus Van Meirhaeghe ° 22.2.1732.  
2. Petrus Van Meirhaeghe ° 23.3.1733. 
3. Frans Van Meirhaeghe ° 9.8.1735. 
4. Maria Francisca Van Meirhaeghe ° 9.2.1737.  
5. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 9.11.1739. 
 
Joos Van Meirhaeghe overleed op 40-jarige leeftijd te Kruishoutem op 5.9.1741. Zijn 
staat van goed werd op 12.6.1742 overgebracht door zijn weduwe 160. Zij hertrouwde 
met Pieter Craeye fs Antoon. 

 
e. Joanna Van Meirhaeghe, ° 31.1.1703. 
f. Pieter-Frans Van Meirhaeghe, ° 26.12.1705 en  op 26.1.1706 (1 m). 
g. Ferdinand Van Meirhaeghe ° 15.6.1707. 
 

7. Jonkvrouw Anna Van Meirhaeghe, geboren op 21.1.1658 als dochter van Pieter en 
Joanna De Curte.  Zij huwde te Anzegem op 29.9.1680 met Heer Ferdinand De Schietere, 
zoon van Antoon, hoogpointer van de Kasselrij van Oudenaarde, baljuw van de 
heerlijkheid van Hemsrode, baljuw van Groot Bulcke te Anzegem én baljuw van de 
heerlijkheid van Bellegem te Waregem. Ferdinand De Schietere volgde zijn vader op in de 
functie van hoopointer van Oudenaarde en als baljuw van Anzegem. Hij was de uitbater 
van het Goed ten Heede 161.  Hun negen kinderen werden te Anzegem geboren:  
 
a. Antonia De Schietere ° 25.10.1681; huwde Jean Benoit, ontvanger, griffier.  
b. Antoon De Schietere ° 8.2.1683, luitenant-baljuw van Hemsrode.  
c. Ferdinand De Schietere ° 3.1.1685.  
d. Pieter-Frans De Schietere ° 4.4.1687.  

                                                           
157 SAO, SvGO, deel 135, f° -, min. 792. 
158 SAO, SvGO, deel 143, f° -, min 890 (datum  svg : 3.6.1775). 
159 SAO, SvGO, deel 118, f° 139 v, min. 593. 
160 SAO, SvGO, deel 114, f° 10, min 565. 
161 A. de SCHIETERE de LOPHEM, Histoire de la Famille de Schietere,  parsim. 
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e. Nicasius De Schietere ca 1689.  
f. Joos De Schietere ° 13.3.1691.  
g. Jan Frans De Schietere ° 7.10.1693.  
h. Marie De Schietere ° ca 1694.  
i. Alexander-Joseph De Schietere ° 4.2.1696, baljuw.  
 
Heer Ferdinand De Schietere overleed te Anzegem op 2.10.1706. Zijn staat van goed 
werd op 30.3.1708 overgebracht door zijn weduwe 162. Op 24.11.1730 vond nog een 
verdeling bij leven plaats van het sterfhuis 163. Jonkvrouw Anna Van Meirhaeghe overleed 
te Anzegem op 12.1.1737 (78 j) en werd in de kerk begraven, naast haar echtgenoot die 
dertig jaar eerder te Anzegem overleden was. De verdeling van de nalatenschap werd op 
15.4.1738 geregeld 164.    

 
8. Jonkvrouw Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren op 1.4.1661 als dochter van Pieter Van 

Meirhaeghe en Joanna De Curte en kleindochter van Joos De Curte en Catharina De 
Vrieze. Zij huwde met Sieur Frans Van Cauwenberghe, geboren te Nokere op 8.2.1666 
als zoon van Pieter Van Cauwenberghe en Joanna Vanden Dijcke, als kleindochter van 
Frans Vanden Dijke en Anna De Curte en als achterkleindochter van Joos De Curte en 
Catharina De Vrieze (zie XIII.1.1.a).  Bruidegom en bruid waren dus bloedverwanten in de 
2de en 3de graad.  Te Wannegem-Lede werden drie kinderen geboren :  

 
a. Pieter-Jan Van Cauwenberghe ° 1694 en  4.3.1727. 
b. Frans Van Cauwenberghe ° 18.11.1696.  
c. Joanna-Catharina Van Cauwenberghe ° 11.1.1699.  
d. Ferdinand Van Cauwenberghe ° 2.11.1700.  
 
Sieur Frans Van Cauwenberghe woonde op de hoeve De Keete te Wannegem-Lede 165.  
Hij was kerkmeester én burgemeester van Wannegem-Lede. Het echtpaar bezat ook 
gronden te Ooike, Eine, Zingem, Huise en Kruishoutem. Frans Van Cauwenberghe 
overleed te Wannegem-Lede op op 17.7.1719.  Zijn staat van goed werd op 5.1.1720 
overgebracht door zijn weduwe 166. Jonkvrouw Elisabeth Van Meirhaeghe overleed er op 
26.5.1725. Hun grafsteen is vandaag de dag nog altijd aanwezig in de kerk van 
Wannegem-Lede  (zie ook infra Neef en nicht vrijen licht). 

 
b. Franciscus Van Meirhaeghe, geboren ca. 1625 als zoon van (?) Frans en Elisabeth Van 

Quickelberghe.  Hij huwde te Petegem op 20.3.1647 met Margriete Dierins fa Jan, weduwe 
van Joos Dierins fs Jan. Zij overleed te Wortegem op 31.3.1688.  Haar staat van goed werd 
op 24.12.1688 overgebracht door schoonzoon Jan Vanden Hulle fs Jooris 167. 

 
c. Arent Van Meirhaeghe geboren te Ooike ca. 1626 als zoon van Frans en Elisabeth Van 

Quickelberghe.   
 
Arent (Arnold) Van Meirhaeghe huwde te Ooike op 8.9.1650 met Willemijne De Vrieze fa 
Arent.  Hun kinderen te Ooike geboren :  
 
1. Arnold Van Meirhaeghe, geboren op 5.7.1652.  Hij is het wellicht die uitweek naar 

Waarschoot, waar hij op 22.11.1695 huwde met Joanna De Jaghere die aldaar op 
1.12.1727 in de Weststraat op 57-jarige leeftijd overleed.  Arnold Van Meirhaeghe 
overleed na 1733. 

 
2. Joanna Van Meirhaeghe, geboren op 12.11.1654. Zij huwde te Ooike op 27.2.1691 met 

Joos Ketele en overleed te Oudenaarde op 8.3.1713. 
 

                                                           
162 SAO, SvGO, 30.3.1708, min. 441. 
163 SAO, SvGO, deel 109, f° 4, min 516. 
164 SAO, SvGO, minuut 1010, akte 2. 
165 J. GOEMINNE, De Keete en haar bewoners te Wannegem-Lede, Bijdragen tot de Geschiedenis der stad 
Deinze, Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, Jaargang 30, 1963, p. 37-74. 
166 SAO, SvGO, deel 103, f° 114 v – 118 r, min. 473. 
167 SAO, SvGO, deel 94, f° 193, min. 374. 
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3. Anna Van Meirhaeghe, tweelingzuster van Joanna, geboren op 12.11.1654.  Zij huwde te 
Wannegem-Lede op 14.2.1692 met Ferdinand Dhuyvettere. Hij werd  te Kruishoutem 
geboren op 10.2.1664 als zoon van Joos Dhuyvetter en Margriete Wasteau 168. Anna Van 
Meirhaeghe overleed te Mater op 28.4.1702 . Haar staat van goed werd op 13.2.1703 
overgebracht door de weduwnaar 169. 

 
4. Sieur Frans Van Meirhaeghe, geboren op 26.2.1656.  Heer Frans Van Meirhaeghe huwde 

te Bevere op 28.4.1703 met de 26 jaar jongere Jonkvrouw Petronilla Van Meirhaeghe, 
geboren te Ooike op 10.11.1682 als dochter van Frans Van Meirhaeghe en Judoca Van 
Meirhaeghe (XIII.2.6.c). Dit is dus een huwelijk van een Van Meirhaeghe met een Van 
Meirhaeghe, waarbij de ouders van de bruid eveneens een echtpaar Van Meirhaeghe - 
Van Meirhaeghe vormden... Zowel bruidegom als bruid waren betachterkleinkinderen van 
Franchoys Van Meerhaghe (XII.2): zie stamtafel.  

 
 

Franchoys Van Meerhaghe  
XII.2. 

 
 

  Pieter XIII.1                Jan XIII.2  
 
 
    Frans    Arent            Joos  
 
 
    Arent        Christiaen  
 
 
        Frans V Meirhaeghe        Judoca V Meirhaeghe 
 
   

      Frans Van Meirhaeghe   oo        Petronilla Van Meirhaeghe 
 

 
Hun kinderen te Ooike geboren: 
 
a. Sieur Pieter Frans Van Meirhaeghe, ° 20.7.1704; hij huwde te Ooike (ook te 

Petegem/Oudenaarde ingeschreven) op 15.1.1736 met Petronilla Tollenaer fa Jacob, 
weduwe van Sieur Pieter De Meulemeester fs Adriaen die te Petegem overleed op 
9.4.1735. Zijn staat van goed werd op 31.8.1736 overgebracht door Pieter Frans Van 
Meirhaeghe, die inmiddels met de weduwe was hertrouwd 170.  Hun zeven kinderen 
werden duidelijk gespreid te Petegem/Oudenaarde geboren:  

 
1. Maria Joanna Van Meirhaeghe ° 8.10.1737 en  te Moregem op 13.3.1796 (58 j); 

zij huwde te Petegem/Oudenaarde (ook ingeschreven te Ooike) op 16.6.1762 met 
Jan De Ruijck fs Jacob die te Moregem  op 8.10.1782. Zijn staat van goed werd 
op 4.7.1783 door Jan-Baptiste De Clerck, die inmiddels met de weduwe was 
hertrouwd 171. Zij hertrouwde immers te Moregem op 19.1.1783 met Jan-Baptiste 
De Clerck fs Martin uit Moregem.  Op 3.3.1777 werd Jan De Ruyck als 
bediendelijk leenman aangesteld over een leen te Eine dat zijn echtgenote Maria 
Joanna Van Meirhaeghe toewam.  Haar vader Pieter Frans verhief datzelfde leen 
op 23.2.1734 als audsten hoor feodal van zijn vader Frans Van Meirhaeghe.  
Deze had op 1.10.1720 dit leen verheven als hoor feodal van Jan Ketels fs Sieur 
Joos Ketele die het verwierf na de dood van zijn moeder Joanna Van Meirhaeghe. 
Dit leen was een eeuw eerder op 18.10.1679 verheven door Frans Van 

                                                           
168 I. DHUYVETTER & H. MEIRHAEGHE, Het Geslacht Dhuyvetter in en om Kruishoutem, Heem- en 
Geschiedkundige Kring Hultheim, Kruishoutem, jaarboeken 2008, 2009 en 2010, drie afleveringen. 
169 SAO, SvGO, deel 98, f° 66 v, min. 428. 
170 SAO, SvGO, deel 111, f° 169 v, min. 541. 
171 SAO, SvGO, deel 145, f° -, min. 922. 
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Meirhaeghe over het sterfhuis van Arent Van Meirhaeghe, zijn vader, ende by 
verdeelinghe angechavelt aen Jonkvrouw Joanna Van Meirhaeghe, echtgenote 
van Sieur Joos Ketele tot Audenaerde 172.  

 
2. Petronilla Van Meirhaeghe ° 25.12.1739; zij huwde te Petegem op 9.2.1768 met 

Pieter Jan De Cock. Hun huwelijk bleef kinderloos. Petronilla Van Meirhaeghe  
te Petegem op 15.9.1794 (54 j). De verdeling van de nalatenschap gebeurde op 
18.9.1795 173. 

 
3. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 25.3.1742 en  te Petegem op 4.5.1743 (1 j). 
  
4. Elisabeth (Isabella) Van Meirhaeghe ° 24.8.1744; zij (?) huwde met Jan De Cock 

fs Jan; zij  te Tiegem op 5.3.1783. Haar staat van goed werd op 8.8.1783 
overgebracht door weduwnaar Jan De Cock 174. Er is sprake van twee kinderen : 
Isabelle (8j) en Marie Francoise De Cock (4 j). 

  
5. Joos Van Meirhaeghe ° 26.2.1747 en  als 16-jarige te Petegem op 23.2.1763 

waar hij met de hoogste dienst begraven werd. 
 

6. Carolina Van Meirhaeghe ° 20.1.1750; zij huwde te Petegem/Oudenaarde (ook te 
Bevere ingeschreven) op 9.9.1772 met Willem De Cock fs Pieter, weduwnaar van 
Maria Francisca Vanden Abeele. Te Bevere werden van hen tien kinderen 
geboren. Willem De Cock  te Bevere op 14.7.1792. Zijn staat van goed werd op 
26.1.1793 overgebracht door Caroline Van Meirhaeghe175. Op dat ogenblik waren 
er nog één minderjarig kind uit zijn eerste en vier uit zijn tweede huwelijk in leven. 
Caroline Van Meirhaeghe  te Bevere op 16.1.1794 (44 j). 

 
7. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 18.9.1752; zij (?) huwde te Petegem op 

10.11.1772 met Pieter Joseph Notebaert. 
 

Petronilla Tollenaer overleed te Petegem op 23.3.1754. Haar staat van goed werd op 
24.11.1755 door de weduwnaar overgebracht 176. Pieter Frans Van Meirhaeghe 
overleed te Petegem op 10.10.1775 (71 j). Zijn staat van goed werd op 6.5.1777 
overgebracht door schoonzoon Jan De Ruyck 177 
 

b. Arent Van Meirhaeghe ° 14.9.1709 en er als kind overleden op 27.5.1716 (6 j, 8m). 
c. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 13.8.1713.  Zij huwde te Ooike op 11.2.1732 met Sieur 

Pieter Jan Minnaert fs Jan, met wie ze in de 4de graad verwant was. Hij was schepen 
(1742-1748) en bugemeester van Moregem (1768-70).  Hun acht kinderen werden te 
Moregem geboren tussen 1734 en 1750. Maria Anna Van Meirhaeghe overleed op 
38-jarige leeftijd te Moregem op 5.7.1751 (38 j). Haar staat van goed werd op 
27.4.1753 overgebracht door de weduwnaar 178. Pieter Jan Minnaert hertrouwde met 
Maria/Anna Carolina De Moor fa Adriaen. Op 29.12.1758 werd de verdeling van de 
nalatenschap geregeld tussen de kinderen uit zijn eerste huwelijk 179. Pieter Jan 
Minnaert overleed te Moregem op 28.8.1773. Zijn staat van goed werd op 22.3.1774 
overgebracht door zijn weduwe 180. Zij was toen reeds hertrouwd met Emmanuel 
Dhuyvetter fs Antoon. Op 9.12.1774 werd de verdeling van de nalatenschap geregeld 
tussen Anna Carolina De Moor en de elf kinderen en/of kleinkinderen van haar eerste 
echtgenoot Pieter-Jan Minnaert uit zijn beide huwelijken 181.  

                                                           
172 Annales du Cercle Archéologique et Historique d’ Audenaerde, 1926, 7, 1, Leenboek Eine, p. 75-76 ; 1928, 7, 
3, p. 294. 
173 SAO, SvGO, verdeling, min. 1007, akte 52. 
174 SAO, SvGO, deel 145, f° -, min. 924. 
175 SAO, SvGO, deel 152, f° -, min. 994. 
176 SAO, SvGO, deel 123, f° 232 v, min. 644. 
177 SAO, SvGO, deel 139, f° -, min. 844. (overleed volgens svg op 21.12.1775). 
178 SAO, SvGO, deel 122, f° 128 v, min. 629. 
179 SAO, SvGO, deel 125, f° 263 v, min. 664. 
180 SAO, SvGO, deel 136, f° -, min. 811. 
181 SAO, SvGO, deel 137, f° -, min. 819. 
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d. Jonkvrouw Joanna Francisca Van Meirhaeghe ° 2.11.1718. Zij huwde te Ooike op 
29.4.1735 met Sieur Pieter Jan De Schietere, met wie ze in de vierde graad verwant 
was.  De bruidegom werd te Wortegem geboren op 2.2.1715 als zoon van Sieur 
Philippe De Schietere en Maria Anna Van Cauwenberghe en als kleinzoon van 
Antoon De Schietere en Joanna Van Meirhaeghe (zie.XIII.1.2.h.2.). Pieter Jan De 
Schietere was baljuw van de heerlijkheid van Basseye en van de heerlijkheid van 
Wortegem. Hun tien kinderen werden te Ooike geboren:  

 
1. Josephus De Schietere ° 5.2.1737 en er overleden op 1.4.1737 (2 m).  
2. Maria Anna De Schietere ° 24.1.1738; zij huwde met Frans Van Rechem.  
3. Josephus De Schietere ° 11.10.1739 en er overleden op 28.1.1740 (3 m).  
4. Joanna Catharina De Schietere ° 22.3.1741; zij huwde met Corneel Van Rechem. 
5. Anna Louise De Schietere ° 5.1.1743; zij huwde met Bartholomeus Goeminne.  
6. Pieter Joseph De Schietere ° 18.9.1744; hij huwde 1° x met Ferdinandine Van 

Cauwenberghe (fa Ferdinand en Maria Francisca Dhuyvettere);  huwde 2° x met 
Maria Theresia De Wever en huwde een 3° x met Isabella Rosa De Coninck.  

7. Maria Franscisca De Schietere ° 26.2.1746 en overleden op 20.6.1746 (4 m). 
8. Jan-Baptiste De Schietere ° 3.8.1747 en als kind overleden.  
9. Jan-Baptiste De Schietere ° 9.5.1752.  
10. Pieter Antoon De Schietere ° 24.9.1756.  
 
Sieur Pieter Jan De Schietere overleed te Ooike op 12.3.1755 en werd er in de kerk 
begraven. Zijn staat van goed werd op 21.1.1757 overgebracht door Joanna 
Francoise Van Meirhaeghe, die inmiddels, zeven maanden na de dood van haar man, 
te Ooike op 14.10.1755 hertrouwd was met Sieur Petrus Judocus Van Rechem fs 
Judocus.  Op 3.3.1769 deelden haar kinderen in de nalatenschap van hun grootvader 
Sieur Philippe De Schietere 182. Jonkvrouw Joanna Francisca Van Meirhaeghe 
overleed te Ooike op 1.7.1782 (63 j). Haar staat van goed werd op 7.10.1783 
overgebracht door de weduwnaar. Zij bezat een hoeve te Ooike en 22 hectaren 
eigendom te Wortegem, Moregem, Petegem en Nokere.  Op dezelfde datum staan 
nog twee verdelingen genoteerd tussen de acht erfgenamen van Joanna Francoise 
Van Meirhaeghe uit haar beide huwelijken183.  Op 10.2.1784 volgde een finale 
verdeling tussen de acht kinderen van Jonkvrouw Joanna Francoise Van Meirhaeghe 
uit haar beide huwelijken 184. 

 
e. Judocus Van Meirhaeghe ° 17.3.1721. Sieur Judocus Van Meirhaeghe overleed 

ongehuwd in de abdij van Ename op 5.10.1761. Zijn staat van goed werd op 
18.12.1761 overgebracht door zijn moeder, jonkvrouw Petronilla Van Meihaeghe 185. 
Op dezelfde dag werd de verdeling geregeld. 

 
f. Jonkvrouw Isabella Judoca Van Meirhaeghe ° 24.10.1728.  Zij huwde te Ooike op 

19.7.1752 met Sieur Pieter Frans Ketele fs Sieur Matthijs. Eén van hun vijf kinderen, 
Mathieu Ketele, ° Ooike 5.2.1765, werd advocaat, notaris, stadssecretaris van de stad 
en de kasselrij Oudenaarde en voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Van 
1800 tot 1811 – tijdens het Frans bewind – was hij burgemeester van Oudenaarde. Hij 
huwde in 1803 met Sophie Raepsaet, dochter van Jan Jozef Raepsaet en Maria 
Bauwens 186. Op 13.1.1784 noteren we een verdeling van goederen tussen Sieur 
Pieter Francois Ketele en de acht kinderen van zijn schoonzuster Joanna Francoise 
Van Meirhaeghe, weduwe Sieur Pieter Jan De Schietere en Sieur Pieter Judocus Van 
Rechem 187. 

 
 

                                                           
182 SAO, SvGO, deel 132, f° -, min. 765. 
183 SAO, SvGO, deel 145, f° -, min. 925; verdelingen : ibidem. 
184 SAO, SvGO, deel 146, f° -, min. 930. 
185 SAO, SvGO, deel 127, f° 178, min. 691; deel 127, f° 182 v, min. 691. 
186 W. T’HOOFT, Zwart Goud, een zoektocht naar steenkool in het Oudenaardse (1807-1818), HGOKO, dl 42, 
2005, boekdeel 1, p. 387. 
187 SAO, SvGO, deel 146, f° -, min. 929. 
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Sieur of heer Frans Van Meirhaeghe (fs Arent en Willemijne De Vrieze) was baljuw van 
Ooike. Hij was ook ontvanger van belastingen van Bevere. Er liep een aantal processen 
tegen hem en aanvechtingen van zijn ingediende rekeningen door de hoogpointers van 
kasselrij Oudenaarde, die o.m.  posten in zijn rekeningen van de jaren 1723-1728 
betwistten 188. Dertig jaar eerder - in 1690 - werd hij al eens juridisch vervolgd wegens 
overspel met Margriete Van Loosveldt, de echtgenote van Jan Van Maldeghem uit 
Wortegem 189. 
 
Sieur Frans Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 1.1.1734 (78 j).  In de staat van goed 
van het sterfhuis, dd. 5 en 6.4.1734 is er, naast de leengoederen te Aughem en te Eine en 
een reeks renten en obligaties, sprake van o.m. de volgende cijnsgoederen: een hofstede 
te Ooike van 3 vierendelen en 50 roeden gelegen aan de Meirhaeghestraat, de 
Beirenbulck groot 3 vd te Ooike, gronden te Nokere op de Capellecauter en bos te 
Nokere, gronden te Mullem en te Huise 190. Het echtpaar blijkt tijdens hun huwelijk 137 
percelen grond gekocht te hebben.  Na de dood van haar man, kocht de weduwe nog een 
hofstede, genaamd het Steenen Goed, te Moregem. Frans had overigens heel wat 
gronden en renten gekocht van zijn zusters en broers, waarvan er twee uitgeweken waren 
naar een andere streek. Op 14.10.1735 volgde de verdeling tussen de vijf kinderen 191. 
Het mag duidelijk zijn dat het echtpaar Van Meirhaeghe - Van Meirhaeghe er warmpjes 
inzat. Weduwe Petronilla Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 4.3.1763 en werd in de 
kerk begraven. Haar staat van goed werd op 19.4.1763 overgebracht door de kinderen. 
Dezelfde dag werd ook de verdeling geregeld tussen de vier staken van het sterfhuis 192.  
 

5. Anna Maria Van Meirhaeghe, geboren op 3.2.1658. 
 

6. Sieur Gillis Van Meirhaeghe, geboren op 1.10.1659.  Net als zijn broer Arnold treffen we 
Heer Gillis Van Mherhaeghe te Waarschoot aan, waar hij griffier was.  Hij volgde er 
Guillaume Du Bois op die van 1687 tot 1699 griffier was geweest. Gillis verwierf de griffie, 
die  Waarschoot en een gedeelte van Sleidinge en Lovendegem omvatte, op 14 
december 1699 voor een termijn van 25 jaar.  Daarvoor moest hij het eenmalig bedrag 
van 7200 gulden neertellen, plus een jaarlijkse retributie van 300 gulden.  In die functie 
maakte hij o.m. de rekening op van datgene wat in 1711 en 1712, ten tijde van de oorlog, 
aan de geallieerden geleverd werd. Op 23 mei 1717 stuurde de amman van Waarschoot 
de klerk van griffier Gillis Van Meirhaeghe met een opdracht naar Oostwinkel.  Gillis Van 
Meirhaeghe oefende zijn griffiersfunctie uit tot aan zijn overlijden op 17.8.1723. Hij bleef 
ongehuwd 193.  

 

 
                 staat van goed Gillis Van Meirhaeghe Waarschoot 1725 

 
Zijn staat van goed werd op 27.4.1725 voor de oppervoogden van Oudenaarde 
overgebracht door zijn schoonbroer Sr. Ferdinand Dhuyvetter 194.  Daaruit blijkt dat Gillis 
woonde in eene schoone en welgheleghen behuysde ende beplante hofstede ghestaen 
ende gheleghen binnen de prochie van Waerschoot by de kercke al waer den overledene 
ghestorven is. In deze boedelbeschrijving wordt uitvoerig gesproken over de bedienynghe 
vande officien vande greffie die Gillis op 23 maerte 1699 vercreghen had. 

 
 
                                                           
188 RAR, H. VAN ISTERDAEL, Inventaris Bevere, leenhof en schepenbank, nrs 205, 206, 573, 836, 837, 841. 
189 RAR, H. VAN ISTERDAEL, Archieven Isselmoregem, nr. 33. 
190 SAO, SvGO, deel 110, f° 285, min. 536. 
191 SAO, SvGO, deel 111, f° 34, min. 539. 
192 SAO, SvGO, deel 128, f° -, min. 703; verdeling : ibidem. 
193 H. NOTTEBOOM, Feodaal Oostwinkel, Appeltjes van het Meetjesland, 1987, nr 38, p. 60-61. 
194 SAO, SvGO, deel 105, f° 208 v, min. 491. 
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7. Maria Catharina Van Meirhaeghe, geboren op  28.1.1662. 
  
Arent Van Meirhaeghe (fs Frans x Elisabeth Van Quickelberghe) overleed te Ooike in oktober 
1674. Zijn staat van goed werd op 2.8.1675 overgebracht door zijn weduwe 195. Willemijne De 
Vriese overleed aldaar op 10 januari 1677. Haar staat van goed werd op 29.4.1678 
overgebracht door de voogden van de zes weeskinderen 196. Er volgden nog twee verdelingen 
van het sterfhuis resp. op 20.3.1683 en 24.11.1684 197. 
  

d. Maria Van Meirhaeghe, geboren circa 1628 als dochter van Frans en Elisabeth Van 
Quickelberghe.   Zij huwde te Ooike op 23.8.1648 met Gillis Decurte, zoon van Joos en 
Catharina De Vrieze.  Hun dochter : Catharina De Curte, ° Huise op 31.7.1652. Marie Van 
Meirhaeghe overleed geen jaar later in april 1653. Haar staat van goed werd op 16.12.1653 
door de weduwnaar overgebracht 198. Gillis De Curte, griffier van Huise, hertrouwde na de 
dood van Marie Van Meirhaeghe te Wortegem op 2.8.1654 met Janneke Vanden Dijcke fa 
Gillis. Hij overleed te Huise op 24.4.1684. Zijn staat van goed werd op 6.6.1684 overgebracht 
door Janneke Vanden Dijcke 199. 
 

 
e. Anna Van Meirhaeghe, geboren circa 1630 als dochter van Frans en Elisabeth Van 

Quickelberghe.  Zij trad binnen in het klooster van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. 
 

f. Judoca Van Meirhaeghe, geboren op 10.1.1632 als dochter van Frans en Elisabeth Van 
Quickelberghe. 

 
g. Arnolda Van Meirhaeghe, geboren op 27.10.1633 als dochter van Frans en Elisabeth Van 

Quickelberghe. Omstreeks 1651 betaalde de oudste zoon, Pieter Van Meirhaeghe, 1563 
ponden parisis voor de definitieve aanvaarding van zijn zuster Arnolda in het klooster van de 
Zwarte Zusters en 2000 pond aan de abdis van Maagdendale voor zijn andere zuster Anna 
Van Meirhaeghe.  Iedere intrede ging gepaard met een familiefeest.  Pieter Van Meirhaeghe 
betaalde 109 lb.p. voor rode wijn, Oosterse hammen en zes zilveren vorken, een geschenk 
voor het klooster ter gelegenheid van het intredefeest. Men moest dus wel degelijk rijk zijn om 
in het klooster van Petegem of Maagdendale de geloften van armoede te kunnen afleggen 200. 

 
h. Margriete Van Meirhaeghe, geboren op 30.12.1634.  Zij huwde te Ooike op 22.10.1655 met 

Heer Judocus Van Damme, zoon van Sieur Jan.  Zij schonken aan de kerk van Ooike een 
zilveren rococo-monstrans met vergulde ster becost hebbende hondert ponden grooten 
vlaams en twee zilveren ampullen met schaal.  Op het voetstuk van de monstrans staat 
gegraveerd : Ick ben ghegeven aen de kercke van Oycke door H. Dr. Joos Van Damme Hr 
van Boterdaele mede over sijn huysvrawe Margriete Van Merhaghe fa Franc. bij de kercke 
aenghenomen over haer siele een gesonghen jaerghetijde met uytdeelen (van) een gulden 
aen den arm(en), anno 1702 201. Het echtpaar overleed te Wannegem-Lede : Margriete Van 
Meirhaeghe op 19.4.1701(76 j) en Joos Van Damme op 5.10.1703. 

 
i. Elisabeth Van Meirhaeghe,  geboren op 9.8.1636 als dochter van Frans en Elisabeth Van 

Quickelberghe.   Zij huwde te Ooike op 6.2.1657 met Judocus De Curte, zoon van Joos en 
Catharina De Vrieze. Er is hier sprake van een double alliance, want de zuster van Elisabeth, 
Maria Van Meirhaeghe (zie d.), huwde met de broer van Judocus, Gillis De Curte. Het 
echtpaar vestigde zich te Huise, waar op 31.7.1662 hun dochter Catharina De Curte geboren 
werd. Te Wannegem-Lede werd op 30.10.1657 nog een dochter geboren: Francisca De 
Curte. Elisabeth Van Meirhaeghe overleed te Huise op 6.4.1663; ze werd geen 27 jaar oud..  
Haar staat van goed werd op 14.9.1663 overgebracht door Joos De Curte 202. De erfenis 

                                                           
195 SAO, SvGO, deel 89, f° 262 v, min. 325. 
196 SAO, SvGO, deel 90, f° 284 r, min. 336. 
197 SAO, SvGO, deel 93, f° 19 r, min. 356; deel 93, f° 149 v, min. 359. 
198 SAO, SvGO, deel 73, f° 102 v, min. 248. 
199 SAO, SvGO, deel 93, f° 100, min. 358 (volgens svg overleden op 25.2.1684). 
200 R. CASTELAIN, Kinderen en hun opvoeding in de kasselrij Oudenaarde tijdens het ancien regime (1500-
1800), 1979, p. 131-132. 
201 Ooike in Woord en Beeld. 
202 SAO, SvGO, deel 81, f° 156 r – 159 r, min. 276. 
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spreekt van een hele reeks renten, van gronden te Huise - o.a. één bunder land bij Huysse 
kercke - en van een hofstede en gronden te Wortegem. Over het weeskind Gillekin De Curte 
worden twee ooms van moederszijde aangesteld: Pieter Van Meirhaeghe en Joos Van 
Damme. Nageslacht te Wannegem-Lede. Judocus De Curte hertrouwde met Petronilla 
Bauters fa Pieter en overleed te Huise op 26.8.1671. Zijn staat van goed werd op 5.4.1672 
overgebracht door Gabriel Delagrange, die inmiddels met weduwe Petronilla Bauters 
hertrouwd was. 
 

 
staat van goed Elisabeth Van Meirhaeghe 1663 

  
2.   LYOEN VAN MEIRHAEGHE 

 
Lyoen (Leon, Lioen) Van Meirhaeghe werd geboren te Wortegem omstreeks 1600 als 
zoon van Pieter en Joozijne Naessens. Hij huwde te Wannegem-Lede op 4 oktober 1636 
met MAGDALENA VANDEN DIJCKE. Zij werd geboren te Wannegem-Lede op 21 juni 
1618 als dochter van Jan Vanden Dijcke en Janneke Vande Weghe en stamde uit een 
zeer gefortuneerd geslacht waar we het eerder al over hadden (zie XI.3). In de verdeling 
van de goederen tussen de zeven kinderen van Jan Vanden Dijcke en Janneke Vande 
Weghe is sprake van een viertal hofsteden en gronden te Wannegem, Ooike, Zingem, 
Maria-Latem, Nederzwalm, Kruishoutem en Waregem 203.  Lyoen erfde via zijn 
echtgenote een behuisde hofstede van vijf bunder te Ooike geheten den Caes. Bij zijn 
huwelijk had hij een bruidschat van 570 pond groot ontvangen. Zijn schoonzusters 
Elisabeth en Passchijntje Vanden Dijcke waren religieuze int cleyn baghinhof te Gent 204.  
Zijn schoonbroer Gillis Vanden Dijcke was anno 1659 griffier van de heerlijkheid van 
Walem. 
 
Lyoen Van Meirhaeghe was erg actief inzake het kopen en verkopen van onroerend 
goed.  Getuigen daarvan niet alleen de talloze vermeldingen in de registers van de 
Wortegemse schepenbank, maar ook in het Fonds Rekenhof Brussel : zo koopt hij op 
4.4.1645 een partij grond van Jan Van Assche; op 23.3.1648 grond van Joos Vander 
Schelden en op 30.10.1651 grond van Joozijne tKint 205. Deze drie stukken land 
ressorteerden onder de heerlijkheid van Finnis. 
 
Lyoen en zijn echtgenote overleden allebei te Wortegem in december 1658, Lyoen op 5 
december en Magdaleene op 17 december. Dat ze zo kort na elkaar overleden kan op 
een besmettelijke ziekte wijzen die het gezin teisterde. Op basis van hun staat van goed 
dd. 9.4.1659 mogen we hen gefortuneerd noemen 206.  De erfenis omvatte immers, naast 
een lange lijst van een 60-tal renten en obligaties, vijf behuisde hofsteden en meer dan 
40 hectaren land dat hoofdzakelijk gelegen was te Wortegem op Walemkouter en 
Cauborrekouter, in Wiskensveld en Eesterbeke, maar ook te Nokere, Petegem, Ooike en 
Anzegem.  Op 24.7.1660 volgde nog een verdeling van het sterfhuis 207 . 

                                                           
203 SAO, SvGO, deel 72, f° 3, min. 245, dd. 9.1.1652. 
204 SAO, A&C, deel 87, f° 29 v. 
205 Algemeen Rijksarchief Brussel (ARB), Rekenhof, nr. 19535, p. 27; nr 19534, p. 33; nr 19533, p. 30. 
206 SAO, SvGO, deel 77, f° 116 v, min. 261. 
207 SAO, SvGO, deel 78, f° 211 v, min. 211 v. 
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staat van goed Lyoen Van Meirhaeghe en Magdalena Vanden Dijcke 1658 
 

Lyoen Van Meirhaeghe en Magdalena Vanden Dijcke vestigden zich op een hoeve op 
tquartier ghenaempt de Cley te Wortegem, waar minstens elf kinderen geboren werden : 
 
a. Joozijne Van Meirhaeghe, geboren op 6.1.1638.  

 
Jonkvrouw Joozijne (Judoca) Van Meirhaeghe huwde een eerste maal te Wortegem op 
23.2.1659 met Sieur of Heer Jacobus of Jaecques Vander Straeten, geboren te Eine op 
4.2.1637 als zoon van Sr. Frans Vander Straeten, baljuw van de heerlijkheid van Walem, en 
Joanna De Pourcq.  Jaecques Vander Straeten was in 1661 schepen van Walem.  
Hun acht kinderen werden te Wortegem geboren: Joanna Vander Straeten (° 15.1.1660); 
Joozijne Vander Straeten (° 19.10.1661); Pieter Vander Straeten (° 7.2.1663, baljuw van 
Walem en Ooike, huwde met Jacoba Vander Haeghen weduwe van Arnold Van Meirhaeghe 
XIII.7.10.b); Arijne Vander Straeten (° 2.6.1664, huwde met Lieven Van Cauwenberghe en 
Karel Trowaen); Frans Vander Straeten (° 10.1.1666; huwde te Wortegem op 24.4.1694 met 
Anna Vander Haeghen); Jan Vander Straeten (° 11.11.1669); Anna Vander Straeten (° 
18.4.1671, zij huwde Jan Minnaert) en Joanna Vander Straeten (° 28.9.1672).   
 
Jaecques Vander Straeten overleed  te Wortegem op 30.10.1674. Zijn staat van goed werd op 
26.7.1675 overgebracht door de weduwe 208. Joozijne Van Meirhaeghe hertrouwde binnen het 
jaar te Wortegem op 6.9.1675 met Sieur Joos Van Wonterghem, burgemeester van 
Wortegem in 1701, zoon van Pieter Van Wonterghem en Joanna Du Gardijn, weduwe van Jan 
Van Cauwenberghe. Te Wortegem werden nog vier kinderen geboren : Judocus Van 
Wonterghem (° 22.6.1676); Elisabeth Van Wonterghem (° 24.8.1677, huwde 1ste x Pieter De 
Craeye; hun dochter Anna Maria Craeye huwde in 1731 te Wannegem-Lede met Joseph Van 
Cauwenberghe; (zie ook infra Neef en nicht vrijen licht);  huwde 2de x Joos Dhuyvetter; hun 
zoon Frans Domien Dhuyvetter huwde Adriana Van Meirhaeghe); Antoon Van Wonterghem (° 
3.6.1679) en Judocus Van Wonterghem (° 30.4.1681).  Sr. Joos Van Wonterghem overleed te 
Wortegem op 15.3.1713. Zijn staat van goed werd op 17.11.1712 overgebracht door de 
weduwe 209.  Op 3.12.1717 vond er een verdeling plaats tussen de kinderen van dochter 
Elisabeth Van Wonterghem, na de dood van haar grootouders Joos en Joosijntje Van 
Meirhaeghe 210. Op 14.12.1714 volgde de verdeling van het sterfhuis 211 . De verdeling van de 
nalatenschap gebeurde op 12.2.1715, kort voor de dood van Joozijne 212. Joozijne Van 
Meirhaeghe overleed te Wortegem op 16.5.1715 (77 j). Haar staat van goed werd op 
13.12.1715 overgebracht door haar zonen Pieter en Frans Vander Straeten 213.  

 
 

                                                           
208 SAO, SvGO, deel 89, f° 260 v, min. 325. 
209 SAO, SvGO, deel 101, f° 235, min. 459. 
210 SAO, SvGO, deel 102, f° 258 v, min. 467; deel 102, f° 265 v, min. 467. 
211 SAO, SvGO, deel 101, f° 352 v, min. 461. 
212 SAO, SvGO, deel 102, f° 10, min. 462. 
213 SAO, SvGO, deel 102, f° 80, min. 463. 
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b. Pieter Frans Van Meirhaeghe, geboren op 14.3.1640.  
 
Pieter Frans Van Meirhaeghe huwde te Wortegem op 18.2.1662 met Joanna Vande 
Woestijne. De bruid werd te Wortegem geboren op 27.10.1639 als dochter van Heer Joos 
Vande Woestijne en Maria Dugardyn.  Pieter Frans Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 
7.7.1701 (61 j). Joanna Vande Woestijne overleed er op 27.2.1710.  Beiden werden, net als 
hun kinderen, in de kerk begraven. Hun staat van goed werd op 11.4.1710 overgebracht door 
zoon Pieter Van Meirhaeghe 214. Hun acht kinderen werden te Wortegem geboren :  
 
1. Pieter Van Meirhaeghe, geboren ca. 1663. Hij huwde een 1ste x met Joanna Vander 

Stichelen, dochter van Jan en Joozijne Van Meirhaeghe (XIII.2.2.b.1). Hun kinderen 
werden te Wortegem geboren:  
 
1. Jan Van Meirhaeghe ° 13.5.1709; hij (?) huwde met Joanna Bruneeuw, met wie hij te 

Wortegem acht kinderen had :  
 
1. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 31.8.1749;  Wortegem 2.1.1776 (26 j). 
2. Ferdinanda Van Meirhaeghe ° 24.8.1751; zij huwde te Wortegem op 16.2.1773 

met Antoon Van Honacker; hun 10 kinderen werden tussen 1774 en 1791 te 
Wortegem geboren; Ferdinanda  Wortegem 18.2.1832. 

3. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 7.7.1753;  Wortegem 28.1.1763 (9 j 6 m). 
4. Joanna Catharina Van Meirhaeghe ° 13.7.1755.   
5. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 8.11.1756; zij huwde te Wortegem op 5.2.1783 met 

Pieter Frans De Stoop; hun zeven kinderen werden tussen 1784 en 1793 te 
Wortegem geboren. Maria Anna Van Meirhaeghe  Wortegem op 2.6.1794 (38 j). 

6. Judocus Van Meirhaeghe ° 27.1.1759;  
7. Livinus Van Meirhaeghe ° 12.10.1761;  Wortegem 18.9.1782 (21 j). 
8. Isabella Van Meirhaeghe ° 5.1.1764.  

 
2. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 15.1.1711.  
3. Joos Van Meirhaeghe ° 4.1.1713.  
4. Francisca Van Meirhaeghe ° 27.10.1714.  
5. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 19.8.1716.  
 
Joanna Vander Stichelen overleed te Wortegem op 17.1.1718 en werd er in de kerk 
begraven. Haar staat van goed werd op 28.6.1718 overgebracht door de weduwnaar 215. 
Pieter Van Meirhaeghe hertrouwde negen maanden later te Ooike op 4.10.1718 met 
Judoca Blockeel, met wie hij in de 3de graad verwant was. Ook hun kinderen werden te 
Wortegem geboren: 
 
6. Barbara Van Meirhaeghe ° 19.8.1719.  
7. Judoca Van Meirhaeghe ° 16.9.1720; zij (?) huwde te Wortegem op 26.11.1746 met 

Jan-Baptiste Putman; hun zeven kinderen werden tussen 1749 en 1763 te Wortegem 
geboren. 

8. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 22.4.1726; zij huwde te Wortegem op 3.5.1753 met 
Pieter Frans Speleers; hun kinderen werden tussen 1754 en 1766 te Wortegem 
geboren, waar Maria Anna Van Meirhaeghe overleed op 6.4.1769 (43 j). Haar staat 
van goed werd op 14.9.1770 overgebracht door de weduwnaar 216. 

 
Judoca Blockeel overleed te Wortegem op 31.10.1736. Pieter Van Meirhaeghe overleed 
na die datum. Er werden geen staten van goed aangetroffen. 

 
2. Joozijne Van Meirhaeghe geboren op 28.7.1666. 

 
 
 

                                                           
214 SAO, SvGO, deel 100, f° 259, min. 447. 
215 SAO, SvGO, deel 102, f° 334, min. 469. 
216 SAO, SvGO, deel 133, f° -, min. 776. 
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3. Frans Van Meirhaeghe geboren op 25.7.1669.  Hij huwde te Wortegem op 28.4.1699 met 
Philippa Dhulst fa Christiaen met wie hij in de 3de graad verwant was.  Zij was de weduwe 
van Philippe Vande Wiele fs Jooris die een jaar eerder in oktober 1698 te Wortegem 
overleden was. De staat van goed van laatstgenoemde werd op 23.10.1699 overgebracht 
door Frans Van Meirhaeghe, die inmiddels met de weduwe hertrouwd was 217.  Hun vier 
dochters die te Wortegem ter wereld kwamen:  
 
1. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 18.5.1700; zij huwde te Ooike op 21.2.1725 met Sieur 

Antoon Dhuyvettere, met wie ze in de 3° en 4° graad verwant was; Antoon 
Dhuyvettere, ° 12.6.1684 als zoon van Sieur Gillis Dhuyvetter en Joanna De 
Schietere,  was toen reeds weduwnaar van Maria Theresia Ketele ( 1719) en van 
Maria Francisca De Vrieze ( 1724); hun acht kinderen werden te Ooike geboren (zie 
ook infra Neef en nicht vrijen licht). Antoon Dhuyvetter overleed te Ooike op 
28.3.1748. Zijn staat van goed werd op 11.1.1752 overgebracht door Maria Anna Van 
Meirhaeghe 218. Op 8.3.1768 bracht ze de staat van goed over van haar ongehuwde 
zoon Philippe Dhuyvetter ( Wortegem 31.10.1767, 40 j) 219. Op 30.1.1787 bracht ze 
de staat van goed over van haar ongehuwde zoon Pieter Antoon Dhuyvetter ( 
Wortegem 30.1.1784, 49 j) 220. Op 3.12.1791 bracht ze ook de staat van goed over 
van haar ongehuwde zoon Ferdinand Dhuyvetter ( Wortegem 4.12.1790, 47 j) 221. 

2. Anna Van Meirhaeghe ° 25.9.1702; zij huwde te Wortegem op 5.7.1724 met Gillis 
Delrue. Anna Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 8.4.1747. 

3. Petronilla Van Meirhaeghe ° 23.2.1705. 
4. Theresia Van Meirhaeghe ° 23.2.1708.  

 
Frans Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 30.12.1709 – geen twee jaar na de 
geboorte van zijn laatste kind - en werd in de kerk begraven. Zijn staat van goed werd op 
15.1.1712 overgebracht door Jan De tavernier met wie weduwe Philippine Dhulst 
inmiddels hertrouwd was 222.  

 
4. Maria Van Meirhaeghe, geboren op 12.10.1671 en te Wortegem overleden op 17.10.1711 

(40 j) en er in de kerk begraven. Haar staat van goed werd op 15.1.1712 overgebracht 
door haar broer Pieter Van Meirhaeghe 223. 

 
5. Anna Van Meirhaeghe, geboren op 20.5.1673. Zij huwde te Wortegem op 14.11.1705 met 

Jan Van Hulle fs Jan, met wie ze in de 3de graad verwant was. Hun kinderen werden te 
Petegem/Oudenaarde geboren : Joanna Van Hulle (° 11.12.1706); Judocus Van Hulle (° 
8.7.1708); Elisabeth Van Hulle (° 15.10.1712) en Carolina Van Hulle (° 16.2.1716). Jan 
Van Hulle overleed te Wortegem op 2.4.1722. Zijn staat van goed werd op 3.7.1722 
overgebracht door weduwe Tanneke Van Meirhaeghe 224. 

 
6. Joannes Van Meirhaeghe, geboren op 7.4.1675 als zoon van Pieter Frans en Janneke 

Vande Woestijne. Hij huwde te Wortegem op 13.4.1712 met Anna Rommel, weduwe van 
Antoon Van Herzeele fs Jan die te Wortegem overleed op 16.7.1711 en met wie ze zes 
kinderen had.  Anna Rommel werd te Wortegem geboren op 13.8.1678 als dochter van 
meester chirurgijn Jan Rommel en Susanna Van Wettere 225. Hun enig kind te Wortegem 
geboren: 
 

                                                           
217 SAO, SvGO, deel 96, f° 334, min. 420. 
218 SAO, SvGO, deel 121, f° 122 v, min. 619. 
219 SAO, SvGO, deel 132, f° -, min. 756. 
220 SAO, SvGO, deel 148, f° - v, min. 959. 
221 SAO, SvGO, deel 151, f° - v, min. 989. 
222 SAO, SvGO, deel 101, f° 94 v, min. 454. 
223 SAO, SvGO, deel 101, f° 93 v, min. 454. 
224 SAO, SvGO, deel 104, f° 54 v, min 483. 
225 H. MEIRHAEGHE, Zalven en slaan, chirurgijns aan de slag in en rond Kruishoutem (17de-18de eeuw), JB 
Hultheim –Kruishoutem, 2009, p 144-162 (o.m. het geslacht Rommel, een dynastie van chirurgijns). 
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1. Maria Joanna Van Meirhaeghe ° 23.9.1713.  Zij werd in 1762 beëdigd vroedvrouw te 
Wortegem 226.  Zij huwde te Wortegem op 10.11.1736 met Jan Saelens, zoon van 
Jooris en Joanna Vanden Dorpe. Uit hun huwelijk werden tussen 1738 en 1757 twaalf 
kinderen geboren. Omstreeks 1763 woonde het gezin bij de Meulecauter. Jan Saelens 
overleed te Wortegem op 9.4.1780; zijn staat van goed werd op 26.6.1781 
overgebracht door zijn weduwe 227.  Maria Joanna Van Meirhaeghe overleed aldaar op 
11.11.1782.  Haar staat van goed werd op 17.12.1782 overgebracht door haar zoon 
Joseph Saelens 228. 

 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Wortegem kort na de geboorte van zijn dochtertje. Anna 
Rommel huwde nog een derde maal te Wortegem op 16.4.1714 met Frans Van 
Nieuwenborgh. Uit dit huwelijk werden nog twee kinderen geboren. Anna Rommel 
overleed te Wortegem op 21.1.1760. Haar staat van goed werd op 4.7.1760 overgebracht 
door haar kinderen 229. 

 
7. Gillis Van Meirhaeghe, geboren op 13.4.1677 als zoon van Pieter Frans en Janneke 

Vande Woestijne.  Hij huwde te Wortegem op 20.6.1705 met Judoca Van Meirhaeghe, 
geboren te Wortegem op 14.3.1681 als dochter van Arent Van Meirhaeghe en Jacoba 
Vander Haeghen. Alweer een huwelijk tussen naamgenoten.  Gillis Van Meirhaeghe 
overleed op 34-jarige leeftijd te Wortegem op 22.7.1710 en werd in de kerk begraven. Zijn 
staat van goed werd op 13.2.1711 overgebracht door Frans Minnaert, met wie de weduwe 
inmiddels hertrouwd was 230.  Judoca Van Meirhaeghe hertrouwde te Wortegem op 
19.11.1710 met Frans Minnaert fs Loys en overleed te Wortegem op 6.5.1745. Haar staat 
van goed werd op 20.5.1747 overgebracht door zoon Jan Van Meirhaeghe 231.   Op 
20.5.1747 volgde een verdeling tussen de kinderen en kleinkinderen van Joozijntje Van 
Meirhaeghe. Tenslotte noteren we op diezelfde dag de verdeling van goederen tussen 
zoon Jan Van Meirhaeghe en de twee kinderen van zijn broer Pieter Van Meirhaeghe 232. 
(zie ook :  XIII.7.1.10.c.3). 

 
De vijf kinderen van Gillis Van Meirhaeghe en Judoca Van Meirhaeghe te Wortegem 
geboren :  

 
1. Jan Van Meirhaeghe ° 3.11.1705 en als kind overleden. 
  
2. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 30.9.1706.  Hij (?) huwde op 1.10.1737 te Wortegem 

met Joozijne Vanden Houtte fa Jan.  Hun twee kinderen te Wortegem geboren :  
 
 

1. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 29.1.1739; hij huwde te Wortegem op 2.5.1771 
met Joanna Catharina De Pourcq, ° Wortegem 3.2.1749 als dochter Ferdinand en 
Maria Francisca Van Cauwenberghe en  Wortegem 29.4.1774. Hun twee 
kinderen te Wortegem geboren: 

 
a. Coleta Van Meirhaeghe ° 24.1.1773 en  op 9.10.1793 (20 jaar); op 

29.10.1782 deelden o.m.  Coleta en haar broer Pieter Joseph in de erfenis 
van haar grootouders De Pourcq 233. 
 

b. Pieter Joseph Van Meirhaeghe ° 13.4.1774 en  op 18.2.1853; hij huwde te 
Wortegem met zijn achternicht Joanna Theresia Van Meirhaeghe ° Wortegem 
16.2.1777 als dochter van Pieter Frans Van Meirhaeghe en Joanna Catharina 

                                                           
226 H. MEIRHAEGHE & Hilde De Steur, Van de Ierse vroedvrouw en de versgemaakte baby; vroedvrouwen in 
Groot Kruishoutem in de 18de eeuw;  Kruishoutemse Heem- en Geschiedkundige Kring Hulthaeim, Jaarboek 
2012, p. 127-164. 
227 SAO, SvGO, deel 143, f° -, min. 893. 
228 SAO, SvGO, deel 144, f° -, min. 916. 
229 SAO, SvGO, deel 126, f° 183, min. 679. 
230 SAO, SvGO, deel 101, f° 5 v, min. 451. 
231 SAO, SvGO, deel 117, f° 272 v, min. 588. 
232 SAO, SvGO, deel 117, f° 280 v, min. 588. 
233 SAO, SvGO, deel 144, f° -, min. 913. 
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Tavernier (zie: XIII.1.2.b.7.e.4.a).  De overgrootouders van de bruidegom 
waren overigens ook al naamgenoten : Gillis Van Meirhaeghe x Judoca Van 
Meirhaeghe. Hun kinderen te Wortegem geboren : Francisca V.M. (° 
18.10.1796; kreeg een buitenechtelijk kind Rosalie V.M ° W. 29.10.1821; 
huwde te Wortegem op 24.8.1825 met Charel Velghe fs Jan-Baptiste x Maria 
Joanna Coorevits); Joanna Catharina V.M. (° 20.8.1803,  27.11.1830); 
Amelie V.M. (° 26.10.1805,  24.7.1841); Jan-Baptiste V.M. (° 21.3.1808,  
12.4.1815). Joanna Theresia Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 
23.2.1826 (47 j); Pieter-Joseph Van Meirhaeghe overleed aldaar op 18.2.1853 
(77 j). 

 
Joanna Catharina De Pourcq overleed aan de gevolgen van de bevalling van haar 
tweede kind te Wortegem op 29.4.1774. Haar staat van goed werd op 7.4.1775 
overgebracht door de weduwnaar 234. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe  hertrouwde 
een jaar later te Ooike op 4.7.1775 met Joanna Catharina Dhuyvetter fa Joos en 
Catharina De Tavernier.  Uit dit tweede huwelijk werden te Wortegem nog 
minstens vijf kinderen geboren: 
 
c. Judocus Ferdinand Van Meirhaeghe ° 14.8.1776 en overleden te Deerlijk op 

4.9.1838; landbouwer, geletterd; hij huwde te Waregem op 26.11.1806 met 
Maria/Joanna Catharina Teerlynck ° te Waregem op 16.11.1785 als dochter 
van Joseph Teerlynck en Isabella Kint. Ze hadden minstens tien kinderen die 
tussen 1807 en 1825 te Waregem en te Deerlijk geboren werden. 

d. Isabella Rosa Van Meirhaeghe ° 28.12.1777. 
e. Sophie Van Meirhaeghe ° 19.11.1784; zij huwde te Wortegem op 18.2.1806 

met Charles Bekaert en overleed te Sint-Eloois-Vijve op 30.9.1832 als 
weduwe van Jacques Merlier 235. 

f. Frans Van Meirhaeghe ° 6.10.1788 en er  op 16.12.1788 (2 mnd). 
g. Maria Sabina Van Meirhaeghe ° 15.12.1789 en  te Waregem op 28.1.1829 

(40 j) als bijzondere. 
 
Jan-Baptiste Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 27.12.1792 (53 j).  Zijn 
weduwe Joanna Catharina DHuyvettere hertrouwde te Wortegem op 29.10.1793 
met Charles Louis Lombaert fs Pieter-Jan. 
 

2. Joozijne Van Meirhaeghe ° 16.4.1740. Zij overleed ongehuwd te Wortegem op 
20.9.1762 (22 j). Haar staat van goed werd op 3.2.1764 overgebracht door Sieur 
Pieter Van Rechem, executeur testamentair 236. 

 
Pieter Jan Van Meirhaeghe overleed drie weken vóór de geboorte van zijn tweede 
kind te Wortegem op 25.3.1740 (34 j) en werd in de kerk begraven. Zijn staat van 
goed werd op 20.10.1741 overgebracht door Jacobus Delanghe fs Jan, met wie 
weduwe Joozijne Vanden Houtte inmiddels hertrouwd was 237. Jacobus Delanghe 
overleed te Wortegem op 3.10.1752. Een maand later – op 2.11.1752 - overleed ook 
Joozijne Vanden Houtte. Hun staat van goed werd op 23.7.1754 overgebracht door 
Jan Delanghe, broer van de overledene 238. 
 

3. Frans Van Meirhaeghe ° 2.2.1709 en zijn tweelingbroer: 
4. Jan Van Meirhaeghe ° 2.2.1709, beiden als boreling overleden.  
 
5. Jan Van Meirhaeghe ° 28.8.1710. Hij huwde te Wannegem-Lede op 13.2.1747 met 

Anna Maria Vanden Bogaerde fa Jan.  Hun vier kinderen te Wortegem geboren :  
 

1. Maria-Catharina Van Meirhaeghe ° 24.2.1748,  vóór 1772. 
                                                           
234 SAO, SvGO, deel 137, f° -, min. 823. 
235 M. DELMOTTE, Verkiezingen, politiek en openbare opinie te Sint-Eloois-Vijve en in de Gaverstreek tijdens de 
jaren 1795-1836, JB Gaverstreke Waregem, jrg 14, 1986, p 290. 
236 SAO, SvGO, deel 128, f° -, min. 711. 
237 SAO, SvGO, deel 113, f° 226, min. 562. 
238 SAO, SvGO, deel 123, f° 22 v, min. 637. 
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2. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 2.5.1750  en overleden te Bevere op 15.11.1810 

(60 j), brouwer; hij huwde te Bevere op 5.5.1776 met de twaalf jaar oudere Joanna 
Catharina Van Cauwenberghe. Zij was weduwe van Christoffel Van Damme ( ° 
Wambrechies 8.8.1704 en te Bevere overleden op 17.1.1776).  Uit haar eerste 
huwelijk werden te Bevere zeven kinderen geboren. Joanna Catharina Van 
Cauwenberghe werd geboren te Ooike 26.12.1738 als dochter van Ferdinand en 
Maria-Francisca Dhuyvetter en de kleindochter van Frans Van Cauwenberghe en 
Elisabeth Van Meirhaeghe (zie ook infra Neef en nicht vrijen licht).  Hun enig – 
naamloos - kind kwam te Bevere ter wereld op 19.10.1779 en overleed de 
volgende dag. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe overleed te Bevere op 15.11.1810 60 
j). Joanna Catharina Van Cauwenberghe overleed te Wannegem-Lede op 
20.1.1817. 

 
3. Joanna Catharina Van Meirhaeghe ° 10.2.1752; zij huwde te Nokere op 29.5.1770 

met Joseph De Pourcq met wie ze in de 3de graad verwant was. Hun zes kinderen 
werden tussen 1773 en 1787 te Nokere geboren : Jan-Joseph (° 15.10.1773); 
Ferdinanda (° 9.1.1775); Jan-Baptiste (° 18.4.1778); Maria Sabina (° 31.1.1781); 
Joanna Theresia (° 28.3.1784) en Frans De Pourcq (° 17.9.1787). Joanna 
Catharina Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 17.10.1795 (43 j). 

 
4. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° 2.12.1753; hij huwde te Wortegem op 23.4.1776 

met Joanna Catharina De Tavernier, bijzondere, met wie hij in de 3° graad 
verwant was; de bruid, ° Wortegem 3.3.1757, was immers de dochter van Frans 
Tavernier en Elisabeth Van Hulle en de kleindochter van Jan Van Hulle en Anna 
Van Meirhaeghe.  Hun tien kinderen werden te Wortegem en te Nokere geboren: 
 
a. Joanna Theresia Van Meirhaeghe ° Wortegem 16.2.1777; zij huwde met haar 

achterneef en naamgenoot Pieter Joseph Van Meirhaeghe (zie hiervoor : 
XIII.1.2.b.7.b.1.b). 

b. Jan Frans Van Meirhaeghe ° Wortegem 28.8.1778. 
c. Jan Baptiste Van Meirhaeghe ° Wortegem 6.8.1779. 
d. Joanna Judoca Van Meirhaeghe ° 31.12.1781;  Waregem op 2.1.1850; zij 

huwde met Domien Daman. 
e. Pieter Joseph Van Meirhaeghe ° Wortegem 28.3.1784; hij diende in de legers 

van Napoleon; landbouwer Cley; hij huwde te Wortegem op 3.3.1821 met 
Amelie De Stoop,  fa Pieter en Anna Louise Verhoost; hun kinderen te 
Wortegem geboren : Francisca V.M. (° 3.2.1822; x Anzegem 28.11.1855 met 
Charles-Louis Vlieghe); Rosalie V.M. (° 24.2.1824,  24.8.1843); Melanie 
V.M. (° 6.5.1825); Ivo V.M. (° 3.12.1827); Pieter-Joseph Van Meirhaeghe   
Anzegem op 27.1.1862; Amelie De Stoop  Anzegem op 25.4.1854. 

f. Philippe Van Meirhaeghe ° Nokere 8.5.1786;  Nokere op 18.5.1786. 
g. Frederik Van Meirhaeghe ° Nokere 12.3.1787;  Kortrijk op 31.1.1854; 

herbergier, werkman, geletterd; hij huwde te Bissegem op 2.8.1817 Coleta 
Coolsaet, ° Bissegem 2.10.1792. Nageslacht te Bissegem en te Kortrijk. 

h. Rosalia Van Meirhaeghe °  Nokere 11.11.1789 en er  op 1.2.1790. 
i. Jan Van Meirhaeghe ° 26.11.1790. 
j. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° Nokere 11.1.1792, drie maanden na het 

overlijden van zijn vader, en   te Waregem op 30.7.1848; herbergier, 
werkman, geletterd; hij huwde te Nokere op 12.5.1813 met Sophie 
Parmentier, ° Nokere 3.10.1793 als dochter van Pieter Frans Parmentier en 
Fernande Balcaen. Nageslacht te Nokere, Waregem, Deerlijk en Ingooigem. 

 
Pieter Frans Van Meirhaeghe overleed te Nokere op 8.10.1791 (38 j). Joanna 
Catharina De Tavernier overleed te Nokere op 30.12.1713. 
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Anna-Maria Vanden Bogaerde en Jan Van Meirhaeghe overleden binnen een jaar te 
Wortegem, respectievelijk op 26.12.1754 en op 23.10.1755 (45 j). Hun staat van goed 
werd op 7.9.1756 door de voogden van de drie kinderen overgebracht 239. 
 

8. Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren op 31.8.1678 als dochter van Pieter Frans en 
Janneke Vande Woestijne. 

 
c. Olivier Van Meirhaeghe, geboren op 1.1.1642 en als kind overleden vóór 1659. 

 
d. Jan Van Meirhaeghe, geboren op 25.11.1643. 

 
e. Arijne Van Meirhaeghe, geboren circa 1646. 

 
Arijne (Arnolda) Van Meirhaeghe huwde te Petegem op 25.11.1663 met  Franciscus 
Cnockaert.  Hun zeven kinderen werden te Petegem geboren:  Joanna Cnockaert (° 
6.3.1665); Petronilla Cnockaert (° 3.9.1667); Pieter Cnockaert (° 14.6.1669); Maria Cnockaert 
(° 25.3.1672); Anna Cnockaert (° 12.3.1675); Joanna Cnockaert (° 23.3.1679) en Judoca 
Cnockaert (° 20.4.1680). Frans Cnockaert en Arijne Van Meirhaeghe overleden te Petegem 
respectievelijk op  28.11.1691 op 21.12.1722. Er werden geen staten van goed aangetroffen. 

 
f. Anna Van Meirhaeghe,  geboren circa 1648. 
 
g. Willemijne Van Meirhaeghe, geboren circa 1650. 

 
h. Joanna Van Meirhaeghe, geboren op 7.1.1652. 

 
Joanna of Janneke Van Meirhaeghe huwde te Anzegem op 19.5.1675 met heer Antoon De 
Schietere, zoon van Antoon en Maria D’Hulst, schepen van de heerlijkheid van Hemsrode te 
Anzegem.  Hun kinderen te Anzegem geboren :  
 
1.  Antoon De Schietere geboren op 7.5.1676 en ongehuwd overleden. 
 
2.  Philippe De Schietere, geboren op 26.11.1680. Hij huwde te Nokere op 26.4.1704 met zijn 

nicht Maria Anna Van Cauwenberghe, dochter van Pieter Jan Van Cauwenberghe, 
burgemeester van Nokere, en van Catharina Van Meirhaeghe. Ze kregen dispensatie 
wegens bloedverwantschap in de 2de en 3de graad.  Te Wortegem werden hun zeven 
kinderen geboren.  Hun zoon Pieter Jan De Schietere (°1715) huwde met Joanna 
Francisca Van Meirhaeghe. Bij zijn overlijden te Wortegem op 16.7.1767 bezat Philippe De 
Schietere o.m. 15 hofsteden en 75 hectaren land. Hij werd in de kerk van Wortegem 
begraven. 

 
Eerzaeme Antoon De Schietere overleed te Anzegem op 10.10.1693. Zijn staat van goed 
werd op 9.7.1694 overgebracht door zijn weduwe 240. Janneke Van Meirhaeghe hertrouwde 
anderhalf jaar later te Wortegem op 6.4.1695 met naamgenoot en bloedverwant Judocus Van 
Meirhaeghe fs Arent (zie XIII.7.10.e), koster van Wortegem en weduwnaar van Joozijne 
Vander Haeghen. Beiden overleden binnen de maand te Wortegem : Joos Van Meirhaeghe 
op 7.5 en Janneke Van Meirhaeghe op 8.6.1728.  Hun staat van goed werd op 19.11.1728 
overgebracht door zoon Arnaut Van Meirhaeghe 241. 
 

i. Maria Van Meirhaeghe, geboren op 26.3.1653. 
 

j. Leon Van Meirhaeghe, geboren op 5.8.1654 en vóór 1659 als kind overleden. 
 

k. Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren op 3.9.1655.   
 

Zij huwde met Jan Van Damme die te Wannegem-Lede overleed op 5.4.1706. Elisabeth Van 
Meirhaeghe overleed te Bevere op 21.3.1731. 

                                                           
239 SAO, SvGO, deel 124, f° 87 v, min. 650. 
240 SAO, SvGO, deel 96, f° 12, min. 401 (volgens svg overleden op 3.12.1693). 
241 SAO, SvGO, deel 107, f° 215, min. 506. 
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l. Magdalena Van Meirhaeghe, geboren op 10.7.1657.   

 
Zij huwde met Jan De Coninck fs Karel, griffier van Wannegem in 1715, ontvanger van de 
ommestellingen. Hun kinderen werden te Nokere geboren : Frans De Coninck (° 1687); 
Joseph De Coninck (°1688); Elisabeth De Coninck (° 1692) en Catharina De Coninck (° 1695). 
 

3.   ARIJNE VAN MEIRHAEGHE 
 
Arijne (Arnolda) Van Meirhaeghe werd te Wortegem geboren omstreeks 1600.  Zij huwde 
met ANTOON DE SCHIETERE, zoon van baljuw Antoon De Schietere en Arnolda Vande 
Wiele, kleinzoon van Willem Vande Wiele en Joanna Van Meirhaeghe.  Hun kinderen te 
Wortegem geboren : 
 
a. Antoon De Schietere, geboren ca 1620. Hij was baljuw van de heerlijkheid Basseye en Oud-

Moregem. Hij huwde te Nokere op 27.9.1644 met  Maria De Steur, dochter van Jan De Steur 
fs Andries en Anna Tjobbels fa Pieter wonende te Nokere.   Hun dochter, Joanna De 
Schietere, huwde te Kruishoutem op 19.3.1669 met Gillis Dhuyvettere met wie ze in de 4de 
graad verwant was; laatstgenoemden waren de ouders van Antoon Dhuyvetter die huwde met 
Maria Anna Van Meirhaeghe (zie supra: XIII.1.2.b.3.a). 

b. Arijne De Schietere, geboren op  4.10.1622. Zij huwde achtereenvolgens met Laurent Vilet 
en met Pieter Cabilliau. 

c. Philippe De Schietere, geboren op 29.3.1626. Hij studeerde theologie aan de Universiteit 
Leuven en werd in 1649 te Gent priester gewijd. Hij werd pastoor van Waregem en de Sint-
Michielsparochie te Gent.  Philippe De Schietere overleed op 14.3.1684. 

d. Joozijne De Schietere,  geboren op 15.4.1629. Zij huwde achtereenvolgens met Gillis 
Cnockaert en met Jan De Meulemeester. 

e. Joanna De Schietere, geboren op 23.2.1633. Zij huwde met Christiaen DHulst. 
f. Pieter De Schietere, geboren op 27.6.1637, schepen van Oudenaarde. Hij huwde met Anna 

Van Coppenolle, weduwe van Thomas De Bie, schepen van Oudenaarde (zie X.4.4). 
g. Arnold De Schietere, geboren op 5.5.1641. Hij huwde te Gent in de Sint-Baafskerk op 

21.1.1663 met Willemijne Van Meirhaeghe, dochter van Joos. Bruidegom en bruid kregen 
dispensatie wegens bloedverwantschap in de 3de graad.  Ze vestigden zich te Eine.  Hun zoon 
Antoon De Schietere (° 12.5.1664) huwde met Marie Van Cauwenberghe (zie ook infra Neef 
en nicht vrijen licht). Arnold De Schietere overleed in 1668. Zijn staat van goed werd op 
11.9.1668 overgebracht door Gillis De Vrieze fs Adolf, met wie Willemijne Van Meirhaeghe 
inmiddels hertrouwd was 242. Willemijntje Van Meirhaeghe overleed te Eine op 7.10.1693. 
Haar staat van goed werd op 12.3.1694 overgebracht door haar zoon Antoon De Schietere 
243. Op 29.3 en 17.5.1695 volgden nog twee verdelingen 244. 

 
Antheunis De Schietere, schepen van Walem anno 1638-1640, overleed te Wortegem op 
16.8.1641 kort na de geboorte van zijn laatste kind.  Zijn staat van goed werd op 
20.12.1641 overgebracht door Arijne Van Meirhaeghe 245. Zij overleed te Wortegem op 
13.2.1655. Haar staat van goed werd op 30.4.1655 overgebracht door haar  Antheunis 
De Schietere en heer en meester Philippe De Schietere, pastoor van Waregem 246. De 
erfenis omvatte o.m. 34 hectaren land te Anzegem, Wortegem en Ingooigem. 
 

4.   ANNA VAN MEIRHAEGHE 
 
Zij werd geboren omstreeks 1605 en huwde te Wortegem op 27.9.1631 met PIETER 
VAN CAUWENBERGHE, schepen van Nokere ter Borcht.  Hij was de zoon van Jan Van 
Cauwenberghe en Joozijne De Meester, de kleinzoon van Gillis Van Cauwenberghe, 
baljuw te Wannegem, en Janneken Vanden Dijcke (dochter van Jan Vanden Dijcke en 

                                                           
242 SAO, SvGO, deel 85, f° 202 v, min. 294. 
243 SAO, SvGO, deel 95, f° 355 v, min. 399. 
244 SAO, SvGO, deel 96, f° 95 r, min 405; deel 96, f° 110 v, min 406. 
245 SAO, SvGO, deel 57, f° 219 r, min. 216. 
246 SAO, SvGO, deel 74, f° 118 v, min. 251. 
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Lisbette Vande Wiele), de achterkleinzoon van Willem Van Cauwenberghe en Lisbette 
Vander Ponten en de betachterkleinzoon van Daneel Van Cauwenberghe en Passchijne 
Dierins 247.  Het echtpaar vestigde zich te Nokere op de Tjoenshoek op een hoeve van 28 
hectaren, waar hun kinderen geboren werden: 
 
1.   Judoca Van Cauwenberghe, geboren op 19.4.1632 en overleden te Nokere op 10.7.1676. 
      Zij huwde te Nokere op 7.2.1651 met Gillis Damman. 
2.   Pieter Frans Van Cauwenberghe, geboren op 8.10.1635 en overleden op 26.10.1635 (3 w). 
3.   Jan Van Cauwenberghe, geboren op 13.2.1637 en overleden op 15.8.1650 (13 j). 
4.  Pieter Van Cauwenberghe, geboren op 23.12.1639.  Hij huwde te Wannegem-Lede op 

31.12.1662 met Joanna Vanden Dijcke, dochter van Frans Vanden Dijcke en Anna De Curte 
en kleindochter van Joos De Curte en Catharina De Vrieze (zie XIII.1.1.a + XIII.1.1.a.8). Het 
echtpaar vestigde zich op de voormelde hoeve te Nokere.  Zij hadden drie zonen (zie ook infra 
Neef en nicht vrijen licht) :  

 
a.  Pieter Jan Van Cauwenberghe ° 30.8.1663, 24.5.1724, landbouwer op het 

Dammanshof, gelegen op de Lindenhoek te Nokere; hij huwde achtereenvolgens met 
Catharina Van Meirhaeghe  ( 1696) en met Adriana Wandele (zie ook XIII.3.2.a.1). 

b. Frans Van Cauwenberghe ° 1666,  1719; hij huwde met Elisabeth Van Meirhaeghe en 
vestigde zich op de hoeve De Keete te Wannegem-Lede. 

c. Ferdinand Van Cauwenberghe ° 20.4.1685. 
 

5.  Joanna Van Cauwenberghe, geboren op 10.8.1642. Zij huwde te Nokere met Jacobus De 
Vrieze. Ze overleed te Huise in 1691. 

6.   Michael Van Cauwenberghe, geboren op 19.7.1646. 
7.   Maria Van Cauwenberghe, geboren op 25.10.1647. 
 
De Van Cauwenberghes vormden te Nokere en buurdorpen een toonaangevend geslacht 
dat er jarenlang de plaatselijke openbare functies uitoefende. In 1571 was ene Gillis Van 
Cauwenberghe baljuw van Wannegem-Lede. Jan Van Cauwenberghe was schepen van 
Nokere-ter-Borcht in 1615; Pieter Van Cauwenberghe, echtgenoot van Anna Van 
Meirhaeghe, was er schepen in 1662; Pieter Jan Van Cauwenberghe, gehuwd met 
Catharina Van Meirhaeghe, was burgemeester van Nokere in 1717. Zijn zoon Ferdinand 
Van Cauwenberghe werd er eveneens burgemeester en diens broer Frans Van 
Cauwenberghe, gehuwd met Elisabeth Van Meirhaeghe, was burgemeester van 
Wannegem-Lede.  Over een recordaantal consanguïne huwelijken binnen deze clan : zie 
ook infra Neef en nicht vrijen licht. 
 
Anna Van Meirhaeghe overleed te Nokere, als weduwe, op 4.10.1676. Haar staat van 
goed werd op 22.1.1677 overgebracht door zoon Pieter Van Cauwenberghe 248.  
 
 

XIII.2.   JAN VAN MEIRHAEGHE 
 
Jan Van Meirhaeghe werd omstreeks 1570 te Wortegem geboren als zoon van Franchoys 
Van Meerhaghe en Willemijne Vande Woestijne (XII.2). Hij was baljuw van Ooike.  Jan Van 
Meirhaeghe huwde omstreeks 1600 met JOOZIJNE ARDENOIS, dochter van Joos.  Zij was 
een nakomelinge van stamvader Pietre Hardenoys van Petighem die op 8 mei 1405 het 
poorterschap van Oudenaarde kocht 249. Bij zijn inschrijving staat genoteerd dat de baljuw 
van Petegem kwam melden dat Pieter Hardenoys nog het beste hoofd schuldig was aan de 
Heer van Namen.  Zou Pieter Ardenois, zoals de naam al laat vermoeden, uit de Ardennen 
afkomstig geweest zijn?  
                                                           
247 Stamreeks Van Cauwenberghe, Pieter Van Cauwenberghe, Internet. http://users.pandora.be/pieter.van 
Cauwenberghe/genealogie/asterpapas.html.  
248 SAO, SvGO, deel 90, f° 110 v, min. 331. 
249 P. VAN BUTSELE, GPO, p 221, f 145. 

http://users.pandora.be/pieter.van%20Cauwenberghe/genealogie/asterpapas.html
http://users.pandora.be/pieter.van%20Cauwenberghe/genealogie/asterpapas.html
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Jan Van Meirhaeghe overleed te Ooike in mei 1630. Zijn staat van goed werd op 12.9.1630 
overgebracht door Joozijne Arndenois, zijn weduwe 250. Het echtpaar Van Meirhaeghe-
Ardenois vestigde zich te Ooike waar hun kinderen tussen 1600 en 1615 geboren werden: 
 
1. FRANS VAN MEIRHAEGHE 

 
Frans (Fransciscus, Franchois) Van Meirhaeghe werd geboren te Ooike omstreeks 1600 
als zoon van Jan en Joozijne Ardenois.  Hij huwde te Petegem/Oudenaarde op 28 
augustus 1627 met WILLEMIJNE TEERLINCK, dochter van Joos Teerlinck  Hun 
kinderen: 
 
a.   Joanna Van Meirhaeghe, geboren te Petegem op 19.5.1629.   

 
Janneke Van Meirhaeghe huwde te Petegem op 9.9.1651 met Pieter Van Butsele. Hun 
kinderen werden te Petegem geboren: Joanna Van Butsele (° 14.10.1651) en Frans Van 
Butsele (° 5.4.1653). 

 
b. Jan Van Meirhaeghe, geboren te Petegem op 25.1.1631. 

 
Wellicht is hij de Jan Van Meerhage die gehuwd was met Aernoudijntje Del Vael (Arnolda, 
Arijne, Harijntje; De Vale, Der Vale, Der Vael, Der Volent, Tervalent) die van Elsegem of 
Kerkhove afkomstig was. We treffen het echtpaar aan in Groede, een dorpje in West-
Zeeuws-Vlaanderen, bij Sluis.  In 1665 wordt hij als arbeider vermeld in een capitale 
schatting te Groede-Baarzande. Op 26.7.1670 was Jan van Merage er getuige bij de 
ondertrouw van Tanneke Del Vael  met Adriaen Liets uit Sint-Denijs-Boekel. Op 3.7.1676 
verwierven Jan Van Meerhagen en Harinchtije De Vael te Groede, na catechisatie, door 
belijdenis het lidmaatschap van de protestantse Nederduits Gereformeerde kerk 251. Van hen 
werden minstens drie kinderen geboren; bemerk de leemte van 20 jaar tussen de geboorte 
van de tweeling en die van Eva, waarin nog een tiental kinderen kunnen geboren zijn : 
  
1. Jan Van Meirhaeghe, gedoopt te Cadzand op 5.1.1659. 
2. Joanna Van Meirhaeghe, tweelingzuster van Jan. 
3. Eva Van Meirhaeghe, ° te Groede in juni 1679 en er overleden op 25.10.1679. 
 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Groede omstreeks 1680. Zijn weduwe, Aernoudijntje Del 
Vael, zal nog vier keer in het huwelijksbootje stappen. Ze huwde te Groede op 24.9.1681 
met Adriaen Dircx, weduwnaar van Josijntje Cornelis, die bij Nieuwerhaven in Baarsande 
woonde.  Hun huwelijkscontract werd op 29.8.1681 verleden bij notaris Jan Gillissen van 
Cruijningen uit Breskens 252. Ze hertrouwde op 17.12.1684 te Groede met poeijlenier Laurus 
IJemant, weduwnaar van Josijntje Van Rijckeghem; hij overleed in 1689. Ze huwde een 
vierde maal te Groede op 8.1.1690 met schutter Hendrick Snoup, weduwnaar van Annetje 
De Grave. Arijntje Del Vael huwde tenslotte een vijfde maal te Groede op 7.7.1696 met 
soldaat Jan Verhassel (Van Hassel), een Brabander die op 13.2.1718 te Groede begraven 
werd. Arijntje Del Vael overleed op 85-jarige leeftijd te Groede op 18.9.1716. 

 
c. Willemijne Van Meirhaeghe, geboren. circa 1633. 

 
Willemijne Van Meirhaeghe huwde te Petegem/Oudenaarde op 18.5.1659 met Ferdinand 
Ronsse, weduwnaar van Joanna Libbrecht. Hun zes kinderen werden te Petegem geboren: 
Jan Ronsse (° 18.11.1662); Jacobus Ronsse (° 6.10.1665); Pieter Ronsse (° 22.8.1668; 
burgemeester van Petegem); Maria Ronsse (° 22.1.1672); Judocus Ronsse (° 28.1.1675) en 
Jan Balthasar Ronsse (° 8.1.1681).  Hun twee jongste zonen studeerden in 1691 en ’92 de 

                                                           
250 SAO, SvGO, deel 46, f° 7, min. 187. 
251 Drs H. J. PLANKEEL, Leiden, www.grijsbaard.nl ; Groede, Lidmaten 1629-1696; de overige informatie over 
deze Hollandse Van Meirhaeghes werd mij door de hr. Plankeel via e-mail verstrekt, waarvoor veel dank. 
252 Notariële acten van notaris Jan Gillissen van Cruijningen uit Breskens, Zeeuws Archief Middelburg, nr 179, zv 
2154, n 35. Internetbron. 

http://www.grijsbaard.nl/
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waalsche of Franse taal bij een schoolmeester te Oudenaarde. Ferdinand Ronse overleed te 
Petegem op 20.3.1692 en werd er in de kerk begraven. Willemijne Van Meirhaeghe overleed 
te Petegem op 30.1.1695.  
 

d. Maria Van Meirhaeghe 
 

Willemijne Teerlinck overleed te Petegem/Oudenaarde op 30 september 1661. Haar 
staat van goed werd op 24.1.1662 overgebracht door haar echtgenoot 253.  Frans Van 
Meirhaeghe overleed aldaar op 8 oktober 1671. Zijn staat van goed werd op 23.10.1671 
overgebracht door schoonzoon Pieter Van Butsele 254. 

 
2. JOOS VAN MEIRHAEGHE 

 
Joos (Judocus) Van Meirhaeghe werd geboren te Ooike omstreeks 1602, als zoon van 
Jan en Joozijne Ardenois. Hij huwde een eerste maal te Wortegem op 8 september 1628 
met JOANNA VANDEN BERGHE, dochter van Joos, en weduwe van Arent Maebe. Zij 
overleed te Wortegem in november 1646. Haar staat van goed werd op 12 januari 1649 
overgebracht door weduwnaar Joos Van Meirhaeghe 255.  
 
Joos hertrouwde met ADRIANA TSJOBBELE, geboren te Nokere als dochter van 
Thomaes en Barbara Baert. Zij werd wellicht genoemd naar haar tante, Adriaene Baert, 
die met Roegier Van Meirhaeghe gehuwd was (zie verder XIII.4 Roegier Van 
Meirhaeghe). Zij was de weduwe van Pieter De Tavernier, die te Wortegem overleden 
was in november 1646 en wiens staat van goed ze had  op 1 juli 1647 overgebracht 256.  
 
Adriana Tsobbels overleed te Wortegem in oktober 1667. Haar staat van goed werd op 
6.3.1668 overgebracht door haar  kinderen 257. Op dezelfde dag werd de verdeling van 
het sterfhuis van Pieter De Tavernier geregeld 258. Op 13.5.1670 volgde nog een 
verdeling tussen de vijf erfgenamen van Pieter De Tavernier en Adriana Tsobbels 259. 
 
Op 13 december 1633 verscheen Joos Van Meirhaeghe fs Jan voor de baljuw van 
Walem, Jan Vanden Dijcke, en zijn schepenen Frans Du Gardijn, Antoon De Schiettere 
en Jan Vanden Hecke, over zichzelf en de mede-erfgenamen ten sterfhuse van Jan Van 
Merhaeghe zijnen vaerdre saligher, om één vierendeel land op Waelem den cauter aan 
de audenaertschen voetwech en Cabbooters Stede, te verkopen aan Frans Van 
Meirhaeghe fs Frans (XIII.3.3 en 4) en dat voor de som van 53 pond 18 schellingen 4 
groten 260. Joos Van Merhaeghe fs Jan uit Wortegem huurde op 5 december 1648 van 
ridder Frederick Van Masselaere, heer van Herseaux, een korenwindmolen te Ooike en 
gaf zijn woning in pand die gelegen was op het Spey te Pamele 261.  Op 22 februari 1661 
werd door Joos Van Merhaeghe fs Jans een vierendeel land te Wortegem voor de som 
van 7 ponden 10 schellingen groot sinabelic vercocht aan Pieter Van Meirhaeghe fs 
Lyoens. De toenmalige baljuw heette Fransoys Vanden Dijcke en de schepenen: Pieter 
Vande Wiele, Raes De Coninck, Gillis Van Meirhaeghe, Joos Wante en Gillis Vanden 
Dijcke. 
 
De kinderen van Joos Van Meirhaeghe en Janneke Vanden Berghe werden te Wortegem 
geboren:  

                                                           
253 SAO, SvGO, deel 80, f° 271, min. 271. 
254 SAO, SvGO, deel 88, f° 222 r, min. 311. 
255 SAO, SvGO, deel 68, f° 178 r, min. 239. 
256 SAO, SvGO, deel 65, f° 163 v, min. 232. 
257 SAO, SvGO, deel 85, f° 124 r, min. 292. 
258 SAO, SvGO, deel 85, f° 122 v, min. 292. 
259 SAO, SvGO, deel 87, f° 109 r, min. 302. 
260 RAR, OGW, Wettelijke Passeringen, boek 14, f° 131 v. 
261 SAO, A&C, deel 89, f° 155. 
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a. Jan Van Meirhaeghe, geboren op 26.5.1629 en te Huise overleden op 10.7.1686 (57 j). 
 
b. Christiaen Van Meirhaeghe, geboren op 3.8.1630. Hij was baljuw van Ooike. Christiaen Van 

Meirhaeghe huwde een 1ste x te Ooike op 20.10.1652 met Anna De Craene, dochter van 
Jacques De Craene en Arijntje Mestdagh. Zij had nog een zuster, Martina De Craene, die 
gehuwd was met Gillis Windele. Toen laatstgenoemde in 1668 overleed, werd schoonbroer 
Christaen Van Meirhaeghe als voogd aangesteld over de vijf weeskinderen Windele 262. Anna 
/ Tanneke De Craene overleed te Ooike op 19.3.1691. Haar staat van goed werd op 
15.7.1703 overgebracht door Christiaen Van Meirhaeghe 263 . Op 6.11.1703 volgde de 
verdeling 264. 
 
De weduwnaar hertrouwde te Ooike op 9.5.1694 met Livijne Vlaeminck, weduwe van Frans 
De Stoop. Toen laatstgenoemde omstreeks 1694 kinderloos overleed, werd zijn staat van 
goed op 27.1.1695 overgebracht door Eerzaeme Christaen Van Meirhaeghe, die inmiddels 
met de weduwe hertrouwd was.  
 
In 1676 werd hij door Pieter Tavernier, Gillis Van <aembeke en consoorten, inwoners van 
Ooike, voor het gerecht gedaagd vanwege excessieve onkostenstaten die Christiaen als 
baljuw had ingediend 265. Dit was niet de enige keer dat hij met het gerecht in aanraking 
kwam.  Op 26.2.1707 werd immers een bevelschrift van de Raad Van Vlaanderen aan 
Christiaen Van Meirhaeghe gestuurd om de achterstallige pachten vanwege het pachtgoed 
Huisgaver te betalen aan heer Jacques Maximiliaen Vander Meeren 266.  Christiaen Van 
Meirhaeghe overleed te Ooike op 22.9.1716 (86 j). Zijn staat van goed werd op 7.5.1717 
overgebracht door zijn zoon Jan Van Meirhaeghe 267.  

 
Kinderen van Christiaen Van Meirhaeghe en Anna De Craene te Ooike geboren:  

 
1. Joozijne Van Meirhaeghe, geboren op 10.9.1653 als dochter van Christiaen en Anna De 

Craene. Zij huwde een eerste maal te Ooike op 6.11.1674 met haar neef en naamgenoot 
Frans Van Meirhaeghe, zoon van Arent en Arijne Provoost (zie XIII.2.6). Hun kinderen 
werden te Ooike geboren, o.m.: 

 
a.  Anna Van Meirhaeghe ° 26.3.1678 en  op 19.9.1678 (6 m). 
b. Frans Van Meirhaeghe ° 5.7.1679. 
c. Judocus Van Meirhaeghe ° 2.3.1681 en  op 7.4.1681 (1 m). 
d. Petronilla Van Meirhaeghe ° 10.11.1682; zij huwde in 1703 te Bevere met bloedverwant 

en naamgenoot Frans Van Meirhaeghe (zie XIII.1.1.b.4).   
 
Frans Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 17.1.1683. Zijn staat van goed werd op 
25.5.1683 door weduwe Joozijne Van Meirhaeghe 268. Zij hertrouwde negen maanden 
later op 30.10.1683 te Ooike met Jan Vander Stichelen, met wie ze nog vier kinderen had 
die te Ooike geboren werden: 1. Pieter Jan Vander Stichelen (° 29.10.1684); 2. Anna 
Maria Vander Stichelen (° 19.4.1686); 3. Joanna Maria Vander Stichelen (° 31.1.1688, zij 
huwde omstreeks 1707 met Pieter Van Meirhaeghe) en 4. Anna Vander Stichelen (° 
23.2.1694).  Jan Vander Stichelen overleed te Bevere op 2.7.1722. Zijn staat van goed 
werd op 8.6.1723 overgebracht door zijn weduwe 269. Joozijne Van Meirhaeghe overleed 
te Bevere op 21.1.1737 (83 j). 
 

2. Adriana Van Meirhaeghe, geboren op 25.5.1655 als dochter van Christiaen en Anna De 
Craene. Zij huwde te Ooike op 24.7.1678 met Sebastiaen Vanden Borre fs Gillis met wie 
ze tien kinderen had die te Ooike geboren werden: Gillis Vanden Borre (° 22.3.1681; x 

                                                           
262 SAO, SvGO, deel 85, f° 162 v, min. 293. 
263 SAO, SvGO, deel 98 f° 108, min. 429. 
264 SAO, SvGO, deel 98, f° 119, min. 429. 
265 Algemeen Rijksarchief, Internet, Inventaris Archief Heerlijkheid Ooike, 3. 
266 RAG, J. Buntinx, Inventaris Archief Raad van Vlaanderen, nr. 2052. 
267 SAO, SvGO, deel 102, f° 221 v, min. 467. 
268 SAO, SvGO, deel 93, f° 50 v, min. 357. 
269 SAO, SvGO, deel 105, f° 35, min. 486. 
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Barbara Dhuyvetter fa Gillis en Anne Marie Vander Elstraete); Christiaen Vanden Borre (° 
4.1.1683); Pieter Jan Vanden Borre (° 13.3.1684); Frans Vanden Borre (° 3.6.1686); Maria 
Vanden Borre (° 3.5.1688); Jan Vanden Borre (° 7.4.1690); Anna Vanden Borre (° 
9.11.1691 ); Anna Vanden Borre (° 10.3.1693 ); Sebastiaen Vanden Borre (° 4.11.1695) 
en Anna Vanden Borre (18.4.1698). Adriana Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 
22.10.1708 (53 j). Haar staat van goed werd op 28.3.1710 overgebracht door haar 
echtgenoot 270. Sebastiaen Vanden Borre overleed er op 24.9.1715 en werd er in de kerk 
begraven. Zijn staat van goed werd op 24.4.1716 overgebracht door Jacquemijntje 
Vlaeminck, met wie de overledene hertrouwd was.  

 
3. Judocus Van Meirhaeghe, geboren op 1.9.1657 als zoon van Christiaen en Anna De 

Craene. 
 
4.  Willem Van Meirhaeghe, geboren ca. 1658 als zoon van Christiaen en Anna De Craene.  

Hij huwde te Ooike op 15.2.1684 met Maria Francisca Gyselinck fa Frans, met wie hij in de 
4de graad verwant was. Ze vestigden zich te Wannegem-Lede, waar hun kinderen geboren 
werden : 
 
a. Maria Francisca Van Meirhaeghe  ° 30.12.1684; zij (?) huwde te Petegem op 

18.5.1707 met Jacobus De Waele en ze overleed te Anzegem op 2.4.1744. 
b. Pieter Van Meirhaeghe ° 18.11.1686. 
 
De parochieregisters van Wannegem-Lede bevatten leemtes tussen 1686 en 1696 waarin 
nog een viertal kinderen kunnen geboren zijn, misschien ook Jan die onmiddellijk volgt: 
 
c. Jan Van Meirhaeghe ° ca 1690.  Leemte van 6 jaar na deze geboorte. 
d. Anna Van Meirhaeghe  ° te Oudenaarde op 16.8.1696, waar het gezin heen was 

gevlucht om aan de Franse legers te ontsnappen : propter gallos profugorum. 
 
Maria Gyselinck overleed op 30.9.1696. Haar staat van goed werd op 15.9.1699 
overgebracht door de weduwnaar 271. Willem / Guillaeme Van Meirhaeghe hertrouwde te 
Elsegem op 8.12.1699 met Alexandrina Overlee en vestigde zich te Ouwegem waar nog 
drie kinderen geboren werden: 
 
e. Maria Isabella Van Meirhaeghe ° 6.12.1700; zij huwde te Bevere op 14.1.1720 met 

Frans Vande Wiele. Te Bevere werden volgende kinderen geboren : Willem (° 
1.11.1720); Pieter Frans (° 18.12.1723) en Judoca Vande Wiele (° 15.2.1727). 

 
f. Pieter (Jan Joseph) Van Meirhaeghe ° 6.2.1703; hij huwde op 30.4.1728 te Kaster 

met Joanna Isebaert fa Jan; hun kinderen te Anzegem geboren: 
 

1. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 26.12.1729; hij huwde te Berchem op 6.2.1759 met 
Antonia Cecilia Verpoort dochter van Jan-Frans; hun kinderen te Anzegem 
geboren: 
 
a.   Jan Frans Van Meirhaeghe ° 19.4.1760. 
b. Maria Sabina Van Meirhaeghe ° 28.4.1762; zij huwde te Petegem op 

17.10.1786 met Dionysius De Vos. 
c. Willem Van Meirhaeghe ° 26.10.1764. 
d. Pieter Antoon Van Meirhaeghe ° 20.6.1766. 
 

2. Ferdinand Van Meirhaeghe ° 19.3.1733 en  Anzegem op 11.11.1801; hij huwde 
te Anzegem op 17.6.1766 met Joanna Theresia Baert die kort na het huwelijk 
overleed, want tien maanden later hertrouwde Ferdinand op 30.4.1767 met Maria 
Anna Verschuere fa Jacobus, die te Anzegem  op 25.3.1793 (54 j). Hun 
kinderen te Anzegem geboren :  
 

                                                           
270 SAO, SvGO, deel 100, f° 254 v, min. 447. 
271 SAO, SvGO, deel 96, f° 328 v, min. 419. 



 64 

a. Isabella Rosa Van Meirhaeghe ° 31.1.1768; zij (?) huwde te Anzegem op 
21.5.1791 met Pieter Jan Coussement; nageslacht te Petegem. 

b. Constantia Theresia Van Meirhaeghe ° 2.9.1769. 
c. Pieter Frans Van Meirhaeghe ° 7.12.1770. 
d. Pieter Joseph Van Meirhaeghe ° 6.8.1772. 
e. Jan Antoon Van Meirhaeghe ° 24.7.1775;  te Anzegem op 16.7.1783 (8 j). 
f. Gabriël Van Meirhaeghe ° 28.8.1779;  te Anzegem op 17.1.1794 (12 j 4 m). 
g. Victoria Van Meirhaeghe ° 14.1.1783;  te Anzegem op 17.10.1784 (1 j 9 m). 

 
3. Maria Josepha Van Meirhaeghe ° 25.4.1737 en  Anzegem op 15 messidor An 6 

of 3.7.1798; zij huwde te Anzegem op 17.6.1766 met Joos Van Hulle.  
 
4. Willem Van Meirhaeghe ° 2.9.1742 en  Kaster 25.11.1795 (53 j); hij huwde te 

Kaster op 2.10.1771 met Maria Joanna Vanden Herreweghe; hun kinderen te 
Kaster geboren : 

 
a. Jan Baptiste Van Meirhaeghe ° 25.7.1772  te Kaster op 28.4.1846 (74 j); 

dagloner, wever; hij huwde Maria Therese Windels uit Marke; nageslacht te 
Kaster. 

b. Ferdinandina Van Meirhaeghe ° 12.12.1773;  te Kaster op 21.5.1782 (9 j). 
c. Rosalina Van Meirhaeghe ° 17.11.1775. 
d. Pieter Van Meirhaeghe ° 6.10.1777;  op 20.1.1779 (1 j 3 m). 
e. Theresia Van Meirhaeghe ° 28.12.1779;  te Tiegem 22.11.1830 (51 j). 
f. Catharina Van Meirhaeghe ° 17.4.1782;   te Kaster op 5.12.1784 (2 j 8 m). 
g. Regina Van Meirhaeghe ° 23.3.1784;   te Kaster op 23.9.1795 (10 j 6 m). 
h. Carolina Van Meirhaeghe ° 21.2.1788;  te Kaster op 20.9.1795 (7 j 7 m). 
i. Constantia Van Meirhaeghe ° 26.1.1792;  te Wannegem-Lede 30.1.1829; zij 

huwde te Huise op 21.2.1821 met Pieter Jan De Vrieze. 
 

Pieter Van Meirhaeghe overleed te Anzegem op 21.12.1742 (39 j). Joanna Isebaert 
overleed te Anzegem op 5.1.1767 (64 j). 

  
Guillaeme (Willem) Van Meirhaeghe overleed te Ouwegem op 10.9.1705 (47 j). Zijn staat 
van goed werd op 22.1.1706 overgebracht door zijn echtgenote Alexandrijne Overlee 272.   

 
5.   Pieter Van Meirhaeghe, geboren ca. 1663 als zoon van Christiaen en Anna De Craene.  

Wat onder XIII.1.2.b.1 gezegd wordt kan ook op deze Pieter van toepassing zijn.  
 

6.  Christiaen Van Meirhaeghe, geboren ca. 1665 als zoon van Christiaen en Anna De 
Craene.  Hij huwde te Ooike op 31.5.1694 met  Petronilla Vanden Borre fa Jan. Te Ooike 
werden drie kinderen geboren :  

 
a. Jan Van Meirhaeghe  ° 19.1.1696.  
b. Emmanuel Van Meirhaeghe ° 2.2.1699 en overleden op 21.2.1699 (19 d).   
c. Maria Anna Van Meirhaeghe ° 30.5.1700.  
 
Christiaen Van Meirhaeghe jr. overleed te Ooike op 16.6.1702 op het pachtgoed 
Huisgaver dat toebehoorde aan Jonkheer Vander Meeren. Zijn staat van goed werd op 
14.3.1704 overgebracht door Thomas Ruysschaert fs Jacques, die inmiddels met weduwe 
Petronilla Vanden Borre hertrouwd was 273. Grootvader Christiaen Van Meirhaeghe nam 
het voogdijschap waar over de beide weeskinderen. 
 

7.  Jan Van Meirhaeghe, geboren ca. 1667 als zoon van Christiaen en Anna De Craene.  
Sieur of heer Jan Van Meirhaeghe huwde te Ooike op 2.5.1693 met Maria De Kempe fa 
Jan uit Heestert. Maria De Kempe overleed te Ooike op 30.10.1743.  Haar staat van goed 
werd op 19.7.1746 overgebracht door Jan Van Meirhaeghe 274. Hijzelf overleed op 80-
jarige leeftijd te Ooike op 14.4.1747. Zijn staat van goed werd op 16.5.1747 overgebracht 

                                                           
272 SAO, SvGO, deel 99, f° 13 v, min. 434. 
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door zoon Jan-Baptiste Van Meirhaeghe, bij wie hij inwoonde 275.  Als dorpsnotabelen 
werden Jan en Maria in de kerk begraven. Te Ooike werden tien kinderen geboren : 

  
a. Joos Van Meirhaeghe ° ca 1694. 
b. Frans Bernard Van Meirhaeghe ° 25.8.1696 en  op 21.11.1696 (3 m). 

  
c. Sebastiaen Van Meirhaeghe, ° 27.11.1697 als zoon van Jan en Maria De Kempe; 

hij huwde te Nokere op 27.11.1734 met Walburga Delmeere, ° te Nokere op 
26.3.1701 als dochter van Jan Delmeere en Joanna Vander Meeren. Dit huwelijk 
bleef kinderloos. In 1763 woonde dit echtpaar op het gehucht Oud-Moregem, 
samen met dienstmeid Joanna Catharina De Stoop en  dienstknecht Emmanuel 
Ghijselinck, neefje, zoon van zus Marie Van Meirhaeghe 276.  
 
Walburga Delmeere overleed te Wortegem op 17.10.1777 (76 j). Haar staat van 
goed werd op 24.3.1778 overgebracht door haar echtgenoot 277. Sebastiaen Van 
Meirhaeghe overleed te Wortegem op 19.8.1788 (91 j) als weduwaer sonder 
lichaemelycke hoors achter te laeten. Zijn staat van goed werd op 16.9.1788 
overgebracht door schoonbroer Pieter Frans Van Meirhaeghe uit Ooike. De 
erfenis werd verdeeld onder zijn broers en zusters en/of hun kinderen, een 
dertigtal familieleden in totaal 278.  

    
d. Maria Catharina Van Meirhaeghe, ° 15.11.1700 als dochter van Jan en Maria De 

Kempe; zij huwde te Ooike op 12.11.1727 met Jan Ghijselinck fs Ghyselbrecht. 
Hun acht kinderen werden tussen 1730 en 1742 te Bevere geboren, o.a. de 
voornoemde dienstknecht Emmanuel Ghijselinck. Jan Ghijselinck overleed te 
Bevere op 5.5.1747. Zijn staat van goed werd op 23.4.1751 overgebracht door de 
weduwe 279. Marie Catherine Van Meirhaeghe hertrouwde twee maanden later te 
Bevere op 12.7.1747 met Jan Van Lancker fs Pieter. Zij overleed vier jaar later te 
Bevere op 4.6.1751(50 j). Haar staat van goed werd op 29.2.1752 overgebracht 
door Jan Van Lancker 280. 

 
e. Arent Van Meirhaeghe, ° 30.10.1702 als zoon van Jan en Maria De Kempe; hij 

huwde te Ooike op 12.6.1736 met Elisabeth Merchi, dochter van Olivier en 
Janneke De Tavernier. Het paar vestigde zich te Ename, waar hun kinderen 
geboren werden:  

 
1. Pieter Jan Van Meirhaeghe ° 3.4.1738; week uit naar Maria-Latem, 

Zwalmstreek. 
2. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 27.11.1739, .  
3. Sebastiaen Van Meirhaeghe ° 12.1.1741.  
4. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 20.8.1743, .  
5. Joanna Catharina Van Meirhaeghe ° 28.10.1747; zij huwde achtereenvolgens 

met Francies Van Maelsaecke fs Philip en met Joseph Verduren en woonde 
te Volkegem. 

6. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 14.1.1750; week eveneens uit naar Volkegem.  
7. Bernardina Van Meirhaeghe; ° ca 1753; huwde Adriaen N. 
 
Arnaut Van Meirhaeghe overleed te Volkegem op 28.1.1769 (66 j). Zijn 
echtgenote, Elisabeth Merchi overleed er drie jaar later op 25.4.1772. Hun staat 
van goed werd op 22.12.1772 overgebracht door schoonzoon Joseph Verduren 
fs Joseph 281. 

 

                                                           
275 SAO, SvGO, deel 117, f° 253 v, min. 587. 
276 SAO, Fonds Varlez, Lijst communikanten van Wortegem A° 1763. 
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281 SAO, SvGO, deel 135, f° -, min. 799. 
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f. Joanna Van Meirhaeghe ° 27.10.1704 als dochter van Jan en Maria De Kempe; 
huwde met Jan Blijau, fs Robert; dit echtpaar woonde te Melden, waar minstens 
twee kinderen geboren werden: Sebastiaen Blijau en Philippe Blijau. Na de dood 
van Joanna Van Meirhaeghe, hertrouwde Jan Blijau met Barbara De Praetere fa 
Amand. Hij overleed te Melden op 15.1.1758 op de Waerde en werd in de kerk 
begraven. 

 
g. Petronilla Van Meirhaeghe ° 27.7.1707 als dochter van Jan en Maria De Kempe 

en  op 9.8.1707 (2 weken).  
 

h. Judoca Petronilla Van Meirhaeghe ° 19.2.1709 als dochter van Jan en Maria De 
Kempe; zij huwde te Ooike op 5.5.1737 met Pieter Frans Delmeere, geboren te 
Nokere op 4.6.1705 als zoon van Jan Delmeere en Joanna Vander Meeren. Hier 
is sprake van een double alliance : zijn zuster Walburga Delmeere huwde immers 
met de broer van zijn echtgenote, m.n. met Sebastiaen Van Meirhaeghe (zie c). 
Hun kinderen werden tussen 1736 en 1751 te Nokere en te Mullem geboren : 
Sebastiaen (° 10.10.1736, x 4.11.1785 Angela Van Steenbrugghe); Walburga (° 
3.10.1738); Jan Baptiste (° 7.4.1743, x 27.11.1770 Isabella Therese De Rijcke); 
Angelina en Elisabeth (tweeling ° 15.6.1747 + Mullem 28.7. e, 13.7.1747); 
Emmanuel Delmeere (° 30.4.1751; x1 Christina Van Coppenolle, x2 Joanna 
Catharina De Schampheleire, x3 Isabella Therese Droesbeke) en Jan Francies 
Delmeere (x Josephine Goeminne,  canton den Asch 24.4.1789 282).  Frans 
Delmeere overleed te Mullem op 30.6.1764. Zijn staat van goed werd op 
21.7.1767 overgebracht door zijn weduwe 283. Judoca Petronilla Van Meirhaeghe 
overleed te Mullem op 5.5.1772 (65 j). Haar staat van goed werd op 18.5.1773 
overgebracht door zoon Jan-Baptiste Delmeere 284. 

 
i. Anna Theresia Van Meirhaeghe, ° 27.4.1713 als dochter van Jan en Maria De 

Kempe en overleden op 1.4.1732 (19 j). 
 

j. Jan (-Baptiste) Van Meirhaeghe, ° 14.5.1718 als zoon van Jan en Maria De 
Kempe; hij huwde te Elsegem op 31.10.1745 met Joanna Dhulst fa Antoon en 
Joozijne Ardenois uit Elsegem. Sieur Jan-Baptiste Van Meirhaeghe overleed te 
Ooike op 5.12.1773 en werd in de kerk begraven (55 j).  Zijn staat van goed werd 
op 24.5.1776 overgebracht door zijn weduwe 285. Hun kinderen te Ooike geboren : 

 
1. Pieter Frans Van Meirhaeghe, ° 28.9.1746; herenboer, tijdens het Frans 

regime was hij assessor en ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ooike : zie 
ook tekst kader infra; hij huwde te Ooike op 11.4.1781 met Maria Theresia 
Planckaert. Ze werd te Elsegem geboren als dochter van Andries Planckaert, 
burgemeester van Elsegem, die achtereenvolgens huwde met Florence De 
Brabander, Tanneke Ardenois en Isabella Clara Van Houtte 286. De bruid was 
al eens eerder gehuwd geweest met Sieur Pieter Joseph De Meulemeester, 
weduwnaar van Barbara Maes en van Petronille De Smet 287. Met Pieter 
Frans Van Meirhaeghe had ze minstens zes kinderen die te Ooike geboren 
werden : 
 

a. Maria Sabina Van Meirhaeghe, ° 9.8.1782 en  Ooike 15.8.1782 (1 w). 
b. Maria Sabina Van Meirhaeghe, ° 29.6.1783 en  Ooike 24.8.1790 (7 j). 
c. Pieter Frans Van Meirhaeghe, ° 19.5.1785;  Ooike 12.5.1853 (68 j); hij 

huwde Marie-Louise Van Heddeghem, ° Petegem, fa Livinus Franciscus 
en Ferdinandine Van Rechem; en  Ooike 26.10.1869; nageslacht te 
Ooike, allen geletterd :  
 

                                                           
282 SAO, SvGO, deel 146, f° -, min. 935. 
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285 SAO, SvGO, deel 138, f -, min. 834. 
286 SAO, SvGO, deel 135, f -, min. 796. 
287 SAO, SvGO, deel 144, f -, min. 906. 
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1. Justine Van Meirhaeghe, ° 12.7.1820 en Ooike 25.4.1889 (68j). 
2. Ivo, ° 3.5.1822; brouwer te Elsegem. 
3. Nathalie Van Meirhaeghe ° 2.3.1824 en Anzegem 23.6.1970 (46 j); x 

Ooike 6.6.1855 met Frederick De Pourcq fs Philip Bernard x Marie 
Victorine Van Meirhaeghe (zie 7.a), bloedverwant 3de graad; hij  
Anzegem 8.3.1867 (38 j). 

4. Petrus Franciscus Van Meirhaeghe,° 1.1.1826 en Ooike 10.2.1894 
(69 j). 

  
5. Frederik Van Meirhaeghe, ° 8.9.1827 en  Ooike 22.8.1893 (66 j); x 

Ooike 26.11.1856 Felicita Ketele fa Emmanuel, bloedverwant 3de 
graad; hun kinderen te Ooike geboren:  

 
a. Remi Van Meirhaeghe, ° 30.5.1858 en  Ooike 27.6.1859 (1 j) 
b. Remi Van Meirhaeghe, ° Ooike 11.7.1860 en Ooike 16.5.1890 

(30 j); x Kruishoutem 20.4.1887 met Euphemie Engelbeen ° 
Xhoutem 22.12.1856, fa Adolf x Sophie Goeminne; hun kinderen 
te Ooike geboren :  

 
1. Frederik Desiré Sophia Van Meirhaeghe, ° 11.5.1888  Ooike 

11.5.1888 (6 uur). 
2. Maria Frederica Sophia Van Meirhaeghe, ° 1.7.1889; x Ooike 

25.9.1909 met Paul Van Cauwenberghe, bloedverwanten in 
de 3de, 3de en 4de graad; geneesheer; hun kinderen : Jozef 
V.C. (° Xhoutem 26.7.31910 en  Ooike 16.12.1957; 
ongehuwd , burgemeester van Ooike); Pierre V.C. (° 3.9.1911, 
ongehuwd, griffier rechtbank 1ste aanleg Oudenaarde); Jan 
V.C. (° 12.2.1915,  nijveraar, x Jeanne Lebbe) en; Elisabeth 
V.C. (° 27.6.1917, x Albert Verleyen, notaris te Eine). 

3. Maria Anna Felicita Adolpha Van Meirhaeghe, ° 2.11.1890, 
postuum; x Ooike 15.5.1923 met Albert De Caluwé, ° 
Beveren-Waas 21.1.1893 en  Ooike 6.1.1950; chirurg. 

c. Desiré Van Meerhaeghe, ° 17.12.1861 en  Ooike 9.3.1886 (24j). 
 

6. Leo Van Meirhaeghe, ° 25.6.1829. 
7. Juliana Van Meirhaeghe, ° 27.5.1831. 
8. Desiré Van Meirhaeghe,  ° 2.2.1835  Ooike 2.6.1896 (61 j). 

 
d. Maria Francisca Van Meirhaeghe ° 26.5.1787. 
e. Isabella Van Meirhaeghe ° 15.4.1791. 
  

2. Maria Isabella Van Meirhaeghe ° 27.11.1748.  
3. Maria Catharina Van Meirhaeghe ° 24.12.1751.  
4. Emmanuel Van Meirhaeghe ° x .11.1753,  28.12.1754 (1 j).  
5. Maria Theresia Van Meirhaeghe ° 26.12.1755; zij huwde Jan Benedict De 

Coninck en overleed te Nokere op 6.12.1811 (56 j).   
6. Maria Sabina Van Meirhaeghe ° ca 1758; zij huwde Petrus Antoon Cnockaert 

fs Antoon; hun kinderen werden te Petegem/Oudenaarde geboren.  
7. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 3.3.1759; herenboer, burgemeester van Ooike 

en officier de l’etat civil; hij huwde ca 1786 met Joanna Maria Planckaert fa 
Andries uit Elsegem; zijn broer Pieter Frans huwde met Maria Theresia 
Planckaert, zuster van de bruid : double alliance; hun drie kinderen te Ooike 
geboren: 
 

a. Maria Victoria Van Meirhaeghe ° 7.10.1787; zij huwde te Ooike op 
27.1.1819 met Philippe Bernard De Pourcq, ° Wortegem 31.8.1785;  
Wortegem 27.3.1860 (73 j). 
 

b. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 18.10.1789 en  Waregem 18.9.1856 (67 
j); hij huwde 1ste x te Wortegem op 15.1.1817 met Felicita Ballekens, ° 
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Wortegem 3.12.1793, fa Pierre Gillis en Joanna Catharina Tavernier; hun 
kinderen te Waregem geboren :  

 
1. Ivo Van Meirhaeghe , ° 25.10.1817.  
2. Virginia Van Meirhaeghe, ° 5.11.1819,  10.12.1819 ( 1 m). 
3. Felicita Van Meirhaeghe , ° 22.1.1821.  
4. Leo Van Meirhaeghe, ° 27.1.1823; landbouwer, x te Nokere op 

23.6.1852 Rosalie De Meester, ° Kruishoutem 1.1.1819, fa Jan-
Baptiste en Jacoba De Meester .  

5. Maria Theresia Van Meirhaeghe, ° 28.3.1825.  
 
Felicita Ballekens overleed te Waregem op 25.8.1825, 5 maanden na de 
geboorte van haar laatste kind (32 j). Jan-Baptiste Van Meirhaeghe 
hertrouwde in 1826 met Philippina De Vleesschauwer, ° Nazareth 1788 en 
 Sint-Baafs-Vijve 1877; uitbaters van de hoeve de Drie Pachthoven te 
Waregem, geletterd; kinderen uit dit 2de huwelijk te Waregem geboren : 
 
6. Augustinus Van Meirhaeghe, ° 22.3.1827.  
7. Bernardus Van Meirhaeghe, ° 17.1.1829,  9.7.1871, x Waregem op 

28.7.1866 met Maria Catharina Wittewronghel; zij vestigden zich in 
Het Damberd op de Markt te Waregem; hun zoon : Pater Remi Van 
Merhaeghe ° Waregem 6.2.1869, missionaris in China en 
gewelddadig  tijdens de Boksersopstand te Xiatingzi Mongolië, 
China 13.12.1901 288.  

8. Isabelle Van Meirhaeghe, ° 6.4.1832. 
 

c. Dominicus Van Meirhaeghe ° 2.12.1791 en  Ooike 14.4.1874 (82 j). 
 

Joanna Maria Planckaert overleed te Ooike op 28.2.1797. Sieur Jan-Baptiste 
Van Meirhaeghe hertrouwde te Waregem op 26.9.1797 met Maria Anna 
Agnes Berton, ° Waregem als dochter van Jan Berton en Marie Agnes De 
Brabandere. Zij overleed te Ooike op 30.7.1856. Hun kinderen te Ooike 
geboren: 

 
d. Amelia Van Meirhaeghe ° 11.8.1798 en  Xhoutem 29.3.1848 (50 j); x 

Ooike 7.2.1827 Frederick De Curte, ° 21.7.1790 fa Pieter-Jan x Joanna 
Catharina Goeminne; landbouwers, grondeigenaars.  

e. Isabella Rosa Van Meuirhaeghe, ° 29.12.1801 en  12.2.1802 (3m). 
f. Beatrix Van Meirhaeghe ° 23.12.1802. 
g. Fredericus Van Meirhaeghe ° 5.1.1804. 
h. Dionysius Franciscus Van Meirhaeghe ° 24.3.1805. 

 

                                                           
288 H. MEIRHAEGHE, Pater Remi Van Merhaeghe, ’t Meerminneke, nrs. 12 (p. 7-9), 13 (p. 5-8), 14 (p. 2- 4), 15 
(p. 10-12), 16 (p. 6-11). S. BEELEN, Remi Van Merhaeghe, Zendeling in de Ordos en martelaar van de 
Boksersopstand, historische biografie (evenwel zonder enige voetnoot of bronvermelding). 
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                                         Pater Remi Van Merhaeghe      rouwzantje 
 
 
In 1802 – in volle Franse tijd – constateerde, de prefect van het Departement van de Schelde 
en de onderprefect van het arrondissement Oudenaarde dat de registers van den civilen staet 
vernietigd ofte verlooren zijn. Pieter Francies Van Hulleberghe (° ca 1787), de jonge koster en 
tevens agent municipal van Ooike, had gedurende de jaren 7 en 8 van de Franse Republiek 
(1798 en 1799) de registers van geboorten, huwelijken en overlijdens genegligeert tot zoverre 
dat er van de gemelde jaeren geene registers en existeren en dat er daardoor voor het publicq 
groote onheilen te verwagten zijn. Om aan het euvel te verhelpen en orde op zaken te stellen 
worden drie burgers aangesteld : Jan Louis Verhelst, onderpastoor van Ooike, en de broers 
Pieter Francies Van Merhaeghe en Jan-Baptiste Van Merhaeghe (zonen van Jan-Baptiste Van 
Merhaeghe en Joanna DHulst) benoemd als commissarissen die drie separante lijsten en 
double moeten opstellen, te weten eene van de geboorene, eene der gestorvene en de derde 
van de getrauwde en gescheidene binnen de jaeren zeven en achte. Die lijsten moet in orde 
van daete opgemaakt worden en de namen, toenamen, de professie en de namen van de  
ouders bevatten.  Ze worden opgemaakt op basis van de verklaringen van de ascendenten 
der echtgenoten, broers, zusters of andere bloedverwanten en vrienden en geloofwaardige 
getuigen.  De burgemeester zal deze lijsten publiek bekend maken en die twee maanden ter 
inzage van de burghers aanbieden. Vervolgens zal een generaele vergaederynghe van alle 
inwoonders gehouden worden alwaer lezinge zal gebueren van de lijsten en reclamaties. De 
bedoelde drie lijsten werden door beide Van Merhaeghes opgemaakt en door hen op 21 
frimaire An 11 of 12 december 1802 ondertekend, samen met onderpastoor. Naderhand 
werden op basis van die lijsten ook reguliere aktes van geboorte, huwelijk en overlijden 
opgesteld. Dit alles moet te Ooike heel wat beroering verwekt hebben en een enorme klus 
geweest zijn voor de commissarissen, die naast hun publieke functies ook herenboeren 
waren. Jan-Baptiste Van Meerhaghe was burgemeester van Ooike en officier de l’etat civil 
(1805). In 1830 was broer Pieter Francies Van Meerhaeghe nog steeds assessor 
aangestelden ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ooike. 
 

 
c. Margriete Van Meirhaeghe, geboren op 24.1.1632 als dochter van Joos en Joanna Vanden 

Berghe. 
 
d. Willemijne Van Meirhaeghe, geboren op 15.5.1633 als dochter van Joos en Joanna Vanden 

Berghe.  Zij huwde te Wortegem op 31.10.1655 met Ludovicus Chiers (Siers). Hun kinderen 
werden te Wortegem geboren: Adriana Chiers (° 24.11.1658); Joanna Chiers (° 30.12.1659); 
Jan Chiers (° 7.10.1662); Jacoba Chiers (° 19.3.1666) en Pieter Chiers (° 23.5.1669).  
Willemijne Van Meirhaeghe overleed te Wortegem op 12.9.1676 (43 j). 
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e. Petronilla Van Meirhaeghe, geboren op 4.5.1635 als dochter van Joos en Joanna Vanden 
Berghe. Zij overleed te Anzegem op 15.10.1675 (40 j). 

 
f. Arent Van Meirhaeghe, geboren op 26.4.1637 als zoon van Joos en Joanna Vanden Berghe. 

 
3. PIETER VAN MEIRHAEGHE 

 
Petrus of Pieter Van Meirhaeghe werd geboren te Ooike omstreeks 1605 als zoon van 
Jan en Jozijne Ardenois.  Hij was schepen van Ooike anno 1652. Pieter huwde 
omstreeks 1630 met JOANNA VAN(DEN) HECKE, dochter van Lieven. Hun kinderen 
werden, op één na, te Ooike geboren : 
 
a. Adriana Van Meirhaeghe, geboren ca 1630. Zij huwde te Ooike op 23.3.1657 met Pieter 

Vande Wiele fs Jooris, een bloedverwant in de 4de graad. Hun kinderen  werden te Wortegem 
geboren: Pieter Vande Wiele (° 4.5.1658); Jooris Vande Wiele (° 4.3.1661); Joanna Vande 
Wiele (° 12.7.1662) en Gillis Vande Wiele (° 29.10.1664). Pieter Vande Wiele overleed te 
Zingem op 13.4.1676. Zijn staat van goed werd op 3.11.1676 overgebracht door Adriaen 
Heuse fs Gillis, met wie de weduwe inmiddels hertrouwd was 289. Adriaene Van Meirhaeghe 
overleed te Huise op 2.4.1701. Haar staat van goed werd op 19.7.1701 overgebracht door 
Adriaen Heuse 290. 

 
b. Frans Van Meirhaeghe, geboren op 19.9.1631. 
 
c. Joozijne Van Meirhaeghe, geboren op 13.6.1634. Zij huwde te Ooike op 11.5.1658 met  

Gillis Chiers (Siers) fs Guillaume. Hun kinderen te Ooike geboren : Gillis Chiers (° 
26.6.1658); Judoca Chiers (° 26.7.1660); Elisabeth Chiers (° 3.5.1662); Pieter Chiers (° 
2.9.1663); Joanna Chiers (° 12.1.1669); Anna Chiers (° 9.5.1670) en Adriana Chiers (° 
11.8.1674). Gillis Chiers overleed te Ooike op 6.12.1679. Zijn staat van goed werd op 
19.7.1680 overgebracht door Pieter Van Aelst fs Segher, met wie de weduwe inmiddels 
binnen de twee maanden te Ooike op 27.2.1680 hertrouwd was 291. Joosijntje Van 
Meirhaeghe overleed te Ooike op 10.3.1696. Haar staat van goed werd op 23.4.1697 
overgebracht door Pieter Van Aelst 292. Deze hertrouwde met Jacquemijne Vander Beken fa 
David. Pieter Van Aelst overmeed te Ooike op 13.3.1702. Zijn staat van goed werd op 
22.5.1703 overgebracht door Arent Van Meirhaeghe fs Arent, met wie weduwe Jacquemijne 
Vander Beken inmiddels hertrouwd was 293. 

 
d. Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren te Moregem op 1.11.1635. 
e. Willemijne Van Meirhaeghe,  geboren op 18.6.1638.  
f. Pieter Van Meirhaeghe, geboren op 12.12.1641 en als kind gestorven. 
g. Pieter Van Meirhaeghe, geboren op  15.4.1643. 
 
h. Jan Van Meirhaeghe, geboren op 17.8.1645. Hij huwde te Wortegem op 17.2.1665 met  

Elisabeth Wante.  Hun kinderen te Bevere geboren:  
 

1. Frans Van Meirhaeghe ° 9.4.1666. 
2. Ludovicus Van Meirhaeghe ° 13.1.1669. 
3. Christiaen Van Meirhaeghe ° 12.7.1672. 
4. Elisabeth Van Meirhaeghe ° 5.1.1675; zij huwde te Ooike op 10.8.1698 met Joos Delarue. 

Te Bevere werden tussen 1700 en 1705 vier kinderen geboren. 
 
Wellicht is het Joanna Vanden Hecke die als Pieters weduwe genoemd wordt in het 
proces dat in 1687 voor de Raad van Vlaanderen gevoerd werd tussen Gillis 
Meerschaert en Jan Gyselinck, korporaal van de wacht te Ooike, tegen Pieter De 
Tavernier en de weduwe Pieter Van Meirhaeghe uit Ooike, over het leveren van wachters 

                                                           
289 SAO, SvGO, deel 90, f° 58 v, min. 330. 
290 SAO, SvGO, deel 97, f° 261, min. 424. 
291 SAO, SvGO, deel 92, f° 188 r, min. 347. 
292 SAO, SvGO, deel 96, f° 255 v, min. 414. 
293 SAO, SvGO, deel 98, f° 100, min. 429. 
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te Ooike 294. Janneke Vanden Hecke overleed te Ooike omstreeks 1670. Haar staat van 
goed werd op 6.5.1670 door Pieter Van Meirhaeghe 295. Pieter Van Meirhaeghe moet 
kort darna ook te Ooike overleden zijn. Zijn staat van goed werd immers op 11.12.1671 
overgebracht door schoonzoon Pieter Vande Wiele 296. 

 
4.   WILLEM VAN MEIRHAEGHE 

 
Willem (Gilliaeme) Van Meirhaeghe werd geboren te Ooike omstreeks 1605 als zoon van 
Jan en Judoca Ardenois.  Hij was schepen en griffier te Ooike.  Hij huwde omstreeks 
1630 met ANTONIA CLAERBOUT, dochter van Passchier Claerbout en Cornelia 
Windels.  Hun kinderen te Ooike geboren : 
 
a. Anna Van Meirhaeghe, geboren omstreeks 1630. Zij huwde met Godefroot Vanden Haute. 
 
c. Franciscus Van Meirhaeghe, geboren omstreeks 1631 en overleden te Ooike in 1672. Zijn 

staat van goed werd op 19.8.1672 overgebracht door zijn vader Guillaeme Van Meirhaeghe 
297. 

 
d. Willem Van Meirhaeghe, geboren op 7.2.1633.  

 
Willem Van Meirhaeghe huwde een eerste maal najaar 1659 met Anna De Tavernier. Zij 
werd geboren te Ooike op 15.8.1636 als dochter van Pieter en Margaretha (Maria) De Baets.  
Op het huwelijksfeest van Willem Van Meirhaeghe en Anna De Tavernier was een conflict 
ontstaan met Janneke Verriest, de meid van de pastoor van Ooike.  Tijdens de 
daaropvolgende maanden escaleerde dit conflict van wederzijdse scheldpartijen, over het 
gooien van stenen tot een regelrecht handgemeen tussen Willem en de pastoorsmeid dat op 
zondag 18 april 1660 plaatsvond. Dit resulteerde in een rechtszaak bij de Raad van 
Vlaanderen 298. Elders hebben we uitgebreid over deze zaak gepubliceerd 299.  Hierna volgt 
een korte samenvatting. Willem Van Meirhaeghe verklaarde o.m. dat de pastoorsmeid roddels 
verspreidde over de familie Van Meirhaeghe.  Ze schold Willem en de zijnen immers keer op 
keer in het openbaar uit voor hoeren ende tooveresschen maer bovendien oock segghende 
overluijt, dat zij sulcx waeren van hauer thauer of gheslaechte te gheslaechte.  
 
De Van Meirhaeghes zouden dus van oudsher en van geslacht tot geslacht hoeren en 
tovenaars geweest zijn...  In een tijd waar de heksenvervolgingen en de brandstapels hoog 
oplaaiden, waren dit gevaarlijke insinuaties of beschuldigingen.  We hebben altijd gedacht dat 
de verwijten van de dienstmeid enkel vanuit haar persoonlijke frustraties onstaan en op niets 
gebaseerd waren, tot we ons verdiepten in de verhoren waaraan Clara De Vos uit Nokere in 
1634 onderworpen werd, waarna ze als zogenaamde heks op de brandstapel ter dood werd 
gebracht 300. Clara bekende o.m. dat ze omstreeks 1618 verschillende keren aanwezig was 
geweest op heksensabbats die bij nacht en ontij te Wortegem op de Steenakkerkouter en op 
Oud-Moregem gehouden werden. Te midden van dit nachtelijk bacchanaal waar geschranst, 
gedronken, gedanst en gevrijd werd, verscheen de duivel in menselijke gedaante, om er door 
ondergeschikte duivels en de andere aanwezigen vereerd te worden… In haar laatste 
bekentenissen verklapte Clara de namen van twee personen die ook op die 
naechtvergaederynghen aanwezig waren.  De eerste naam was die van Willem Vande Wiele, 
op wiens akkers de sabbatten te Oud-Moregem plaatsvonden.  De tweede was die van 
Cornelia, de echtgenote van Paesschier Claerbout uit Ooike.  Clara kende, vijftien jaar na 
dato, blijkbaar de familienaam van haar heksenzuster Cornelia niet meer.  Ze weet zich alleen 
nog te herinneren dat die Cornelia de vrouw was van Paesschier Claerbout uit het naburige 

                                                           
294 RAG, J. Buntinx, Inventaris Archief Raad van Vlaanderen, nr. 1451. 
295 SAO, SvGO, deel 87, f° 160 r, min. 302. 
296 SAO, SvGO, deel 88, f° 244, min. 311; verdeling f° 245. 
297 SAO, SvGO, deel 89, f 20 r, min. 313. 
298 RAG, J. Buntinx, Inventaris Archief Raad van Vlaanderen, nr. 14.196, 1 bundel. 
299 H. MEIRHAEGHE, Van de maerte en de Tooveresse, JB Gaverstreke, jrg 35, 2007 + H. MEIRHAEGHE, 
Beschuldigde Sta Op !, ’t Meerminneke, 1982, nr 5, p 3- 8; nr 6, p 2-4. 
300 J. MONBALLYU, Heksenprocessen in de kasselrij Oudenaarde, HGOKO, deel 39, 2002, p. 8-19 + L. KINDS & 
al, Acht Eeuwen Nokere, 1996, p. 195-203. 
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Ooike.  Nu kennen wij toevallig wél Cornelia’s familienaam die Windels luidde. Cornelia 
Windels was inderdaad gehuwd met ene Paesschier Claerbout uit Ooike.  Zij waren de ouders 
van niemand minder dan Antonia Claerbout die omstreeks 1630 huwde met Willem Van 
Meirhaeghe sr. (XIII.2.4). Deze waren de ouders van Willem Van Meirhaeghe jr. de 
hoofdrolspeler uit ons dienstmeidenverhaal en vechtgenoot van Janneke Verriest. Meteen is 
duidelijk waar de beschuldigingen van de pastoorsmeid op gestoeld waren:  de grootmoeder 
van Willem Van Meirhaeghe jr. had immers ooit deelgenomen heksensabbatten!  En bijgevolg 
werden ook haar kinderen en kleinkinderen van toverij verdacht.  We weten niet of Cornelia 
Windels voor haar deelname aan die heksenkringen vervolgd werd. Ze overleefde in ieder 
geval dit hachelijk avontuur, want op 21 december 1645 – negen jaar na de executie van haar 
sabbatzuster Clara De Vos – neemt ze te Ooike als grootmoeder het meterschap op zich bij 
het doopsel van haar kleinzoon Thomas Van Meirhaeghe, het laatste kind van Willem Van 
Meirhaeghe sr. en Anthonia Claerbout en het jongste broertje van Willem Van Meirhaeghe jr.  
Het is niet denkbeeldig dat zij aan vervolging ontsnapte, omdat zij beschermd werd door haar 
familieleden die te Ooike de macht en de leidende functies in handen hadden.  Haar dochter 
Anthonia was immers getrouwd met de zoon van baljuw Jan Van Meirhaeghe.   

 

 
 

Deelnemers aan de sabbat op de Steenakker te Wortegem :  
o.m. een speelman met zijn musele of cornemuse, 

 Willem Vande Wiele fs Ph(ilip)s en Coornele dhuysvr(auwe) van Paesschier Claerbaut uit Ooike 
 
 

Op 29 juli 1652 – dit is amper 8 jaar vóór het confict tussen Willem Van Meirhaeghe en 
Janneke Verriest - werd de 55-jarige landman Jan Vindevoghel, geboren en getogen 
Ooikenaar, tot de brandstapel veroordeeld door het plaatselijk leenhof 301.  Daarin zetelden 
toen : baljuw Franchoys Vanden Dycke en o.m. Pieter Van Meirhaeghe fs Frans,  Pieter Van 
Meirhaeghe fs Jan en Willem Van Meirhaeghe als schepenen van Ooike.  Jan Vindevoghel 
bekende o.m. dat hij capitain van de tooveraers ende tooveressen geweest was en dat hij van 
zijn duivel Salamas een vel of kleed ontvangen had waarmee hij zich in een weerwolf kon 
transformeren…  Hij had  o.m. het kind van zijn buurman Gabriël Balcaen, die gehuwd was 
met Margriete Van Meirhaeghe behekst door in zijn nabijheid een pijp aan te steken en het 
met de hand over het hoofdje te strijken. Tijdens de Ommeganckdag te Wortegem betoverde 
hij in herberg De Koekhuyt (Koekoek) het kind van Adriaen Vanden Hautte en Jacoba Van 
Meirhaeghe, door het te begieten met een met duivelspoeder gemengde weeksoepe, 
denwelcken daervan is overleden. Ooikenaar Gillis Tavernier, een familielid van Willem Van 
Meirhaeghes echtgenote Anna Tavernier, had hij betoovert met duyvelspoeder te stroyen op 
een waeffel. Verder maakte hij her en der het vee ziek door handoplegging of door het nefaste 
poeder in hun voer te mengen.  In 1650 had hij betoovert het swart veulepeert van Willem van 
Merhage, werpende duyvelspoeder in syn haever, smorgens aleer het te wercken trock, het 
welcke daervan is geswollen. Deze meester-tovenaar werd uiteindelijk veroordeeld om 
geexecuteert te worden met den viere (vuur) datter de doot naervolght, behoudens tevooren 
gewoelt (na vooraf gewurgd) te worden aen de staeke daer dexecutie zal geschieden. 
 
 

                                                           
301 J. MONBALLYU, Heksen verbrand in het Graafschap Vlaanderen; internet, www.kuleuven-
kortrijk.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Heksenvlaanderen/heksenindex.htm;   Nokere, nr 54, Clara 
De Vos; Ooike, nr 62, Jan Vindevoghel. 
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Op deze plaats willen we nog een zeer merkwaardige vondst vermelden. Omstreeks dezelfde 
tijd – m.b. in 1660 - werd ene Catharina Merhagen, die in Grossengottern woonde, een dorpje 
in de Duitse deelstaat Thüringen, Kursachsen, Duitsland, beschuldigd van Zauberei und 
Hexerei (toverij en hekserij). In datzelfde jaar werden ook nog twee dorpsgenotes en 
heksenzusters beschuldigd : Brigitte Schunckning en Beate Tunckelbach. Grossengottern was 
blijkbaar een heksendorp, want nog zeven andere vrouwen werden beticht van hekserij : 
Martha Beutler en Magdalene Schwartzkopff in 1659, Eva Henneberg in 1678, Sabine Geyer 
in 1684 en Nicole Thaleman in 1696 302. We konden Catharina Merhagen vooralsnog niet 
identificeren. Waren er Van Meirhaeghes uitgeweken naar Duitsland? En om welke reden? In 
elke geval treffen we in Eupen in 1688 het huwelijk aan van ene Lenthe Van (der) Merhagen 
met Jodocus Kneipp 303. 

 
Kinderen van Willem Van Meirhaeghe en Anna De Tavernier te Ooike geboren 304 :  

 
1. Anna Van Meirhaeghe, geboren op 1.2.1660, als boreling overleden. 
 
2. Anna Van Meirhaeghe, geboren op 5.5.1661.  Zij huwde Jean Caillez uit Douay. 
 
Anna Tavernier overleed te Ooike op 5.2.1664.  Haar staat van goed werd op 8.4.1665 
overgebracht door haar echtgenoot 305.  Willem Van Meirhaeghe hertrouwde te Wannegem-
Lede op 4.5.1664 met Willemijne Deleyn (Doleyn, Gheleyn, Dehelleyn) fa Jan.  Hun kinderen 
werden te Ooike geboren :  
 
3. Jacobus (Jacques) Van Meirhaeghe, geboren circa 1665 en overleden te Oudenaarde op 

17.12.1729.  Hij huwde een eerste maal met Petronilla Van Boechoutte fa Pieter, met wie 
hij minstens twee kinderen had die te Oudenaarde geboren werden: 

 
a. Jacobus Franciscus Van Meirhaeghe ° 26.3.1701. 

 
b. Philippe Jan Van Meirhaeghe ° 27.3.1703; hierna volgt een fragment uit mijn artikel 

over het chirurgijnsambacht dat in het geschiedkundig jaarboek van Kruishoutem 
verscheen 306. Sieur Philippe Van Meirhaeghe, meester chirurgijn, werd te 
Oudenaarde geboren op 27 maart 1703 en overleed te Kruishoutem op 23 oktober 
1763. Zijn voorouders waren afkomstig van Ooike waar ze gedurende bijna de gehele 
17de eeuw de ambten van baljuw, schepen of griffier uitoefenden. Zijn 
betovergrootmoeder Cornelia Windels nam, samen met de Nokerse heks Clara De 
Vos, deel aan sabbatten op de Steenakker te Wortegem en in de bossen van Oud-
Moregem Zou hij van haar en via zijn grootouders en ouders de kruidengeneeskunst 
en andere volks-medische kennis overgeërfd hebben? Philippe Van Meirhaeghe 
huwde achtereenvolgens in 1731 met Isabelle Van Steenkiste en in 1741 met Anne 
De Clercq, weduwe van Jacques Van Heuverswyn ( 1728) die eerder gehuwd was 
met Gillijntje Van Steenkiste. Uit beide huwelijken werden te Kruishoutem 
respectievelijk drie en twee kinderen geboren. Tussen beide huwelijken in verwekte 
Meester Philippe in 1740 ook een kind bij zijn schoonzuster Adriana Van Steenkiste. 

 
Het Archief Hultheim bevat twee documenten van zijn hand. Een ontvangstbewijs voor 
de som van zestien schellingen voor het cureren, (ader)laeten en medeseijnen van 
Cathelijne De Cuijssche en Joosijne Jonckheere, op 18 juni 1732 betaald door Sieur 
Louis De Waele armenmeester van Kruishoutem. En verder nog een onkostennota die 
hij op 18 februari 1734 ingediend had bij baljuw Sieur Francois Blondeau, vanwege 
diensten ende medesijnen ghedaen aen de aerme menschen van Kruishoutem. Er 
worden zestien patiënten bij naam genoemd. Meester Van Meirhaeghe ontving 
daarvoor op 1 september 1734 uit de armenkas in totaal twee pond, twaalf schellingen 
en acht groten. Over de behandelingen en de verstrekte medicijnen worden weinig 

                                                           
302 M. WILDE, Die Zauberei und Hexerei prozesse in Kursachsen, Köln, 2003, pp. 524, 525, 527, 529, 531. 
303 Internetbron, Google. 
304 SAO, Inventaris Oud Archief, nr 487, fragment genealogie Van Meerhaeghe. 
305 SAO, SvGO, deel 81, f° 275 v, min. 277. 
306 H. MEIRHAEGHE, Zalven en slaan, chirurgijns aan de slag in en rond Kruishoutem (17de-18de eeuw), JB 
Hultheim – Kruishoutem, 2009, p. 114 – 162, (p.129-130). 



 74 

details verstrekt. Alleen is er sprake van (h)ooghwaeter, purgaetie en – merkwaardig - 
visi catorien of spaensche vlieghen. Spaanse Vlieg (Lytta vesicatoria) of cantharide 
wordt bereid uit een keversoort en is vandaag de dag nog steeds bekend als 
afrodisiacum of liefdesopwekkend middel voor man en vrouw. Zouden de 
Kruishoutemnaars toen aan verminderd libido of potentiestoornissen geleden hebben? 
We hoeven het echter niet in die tropische regionen te zoeken, want het middel werd 
ook aangewend tegen blaren en wratten en huidproblemen in het algemeen.   
 
Meester Philippe Van Meirhaeghe huwde een eerste maal te Kruishoutem op 
10.1.1731 met Isabella Van Steenkiste; hun kinderen te Kruishoutem geboren: 
 
1. Jan Frans Van Meirhaeghe ° 13.4.1731.  
2. Maria Joanna Van Meirhaeghe ° 27.1.1733.  
3. Alberta Van Meirhaeghe ° 6.10.1735.  
 
Na het overlijden van zijn echtgenote, had Philippe Jan Van Meirhaeghe, uit een 
buitenechtelijke relatie met Adriana Van Steenkiste, die wellicht zijn schoonzuster 
was, nog een dochter : 
 
4. Isabella Brigitta Van Meirhaeghe ° 29.3.1740. 
 
Hij hertrouwde omstreeks 1741 met Anna De Clercq met wie hij nog twee kinderen 
had die te Kruishoutem geboren werden : 
 
5. Joanna Catharina Van Meirhaeghe ° 1.9.1742.  
6. Jan-Baptiste Van Meirhaeghe ° 12.3.1744 en  6.7.1744 (4 m).  
 
Philippe Jan Van Meirhaeghe overleed te Kruishoutem op 23.10.1763 (60 j). Er werd 
geen staat van goed teruggevonden. Philippe werd evenmin de stamvader van een 
dynastie van chirurgijns, beroep dat vaak gedurende generaties van vader op zoon 
werd doorgegeven. 

 
Petronilla Van Boechoutte overleed te Oudenaarde op 26.1.1720. Haar staat van goed 
werd op 13.9.1720 overgebracht door weduwnaar Jacques Van Meirhaeghe 307. Jacques 
hertrouwde te Oudenaarde in 1720 met Maria Marga fa Pieter, met wie hij nog drie 
kinderen had die te Oudenaarde geboren werden: 

 
c. Maria Jacoba Van Meirhaeghe ° 11.3.1722.  
d. Anna Petronilla Van Meirhaeghe ° 15.1.1724  

 
e. Jacobus Franciscus Van Meirhaeghe ° 29.4.1727 en te Oudenaarde overleden op 

27.8.1794. Hij huwde te Oudenaarde met Maria Joanna Parent uit Harelbeke; hun 
kinderen te Oudenaarde geboren :  

 
1. Petrus Jacobus Van Meirhaeghe ° 8.8.1775.  
2. Petrus Joannes Van Meirhaeghe ° 10.12.1778. 

 
We treffen Jacques Van Meirhaeghe fs Guillaeme ook twee keer aan in het Poortersboek 
van Verzitten van Oudenaarde, waar hij in 1709 telkens als borg optreedt voor de som van 
400 gulden, voor resp. Pieter Enaert uit Kruishoutem en Bertholomeus De Toij uit Gent, 
die zich als poorter van verzitte van Oudenaarde lieten registreren 308.  Jacobus 
Franciscus Van Meirhaeghe overleed te Oudenaarde op 15.12.1729.  Zijn staat van goed 
werd op 18.7.1730 overgebracht door weduwe Marie Marga 309.  
 
 
 
 

                                                           
307 SAO, SvGO, deel 103, f° 159 v, min. 475. 
308 P. VAN BUTSELE, Poortersboek van verzitten van Oudenaarde, f° 119 v, f° 120. 
309 SAO, SvGO, deel 108, f° 231 v, min. 514. 
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4. Livina Van Meirhaeghe, geboren circa 1668.  Zij huwde op 5.6.1691 te Oudenaarde met 
Heer Noe De Gand. Hun kinderen, o.m.: Petronilla De Gand (°4.7.1692) en Martinus De 
Gand (pastoor van Pamele-Oudenaarde). Livijne Van Meirhaeghe overleed te 
Oudenaarde in februari 1705. Haar staat van goed werd op 23.4.1706 overgebracht door 
Sieur Noe De Gand 310.  

 
5. Joanna Van Meirhaeghe, geboren ca 1670.  Zij huwde te Oudenaarde op 16.2.1697 met 

Elias Spitaels fs Jaspaert. Hun kinderen te Oudenaarde geboren: Nicodemus (° 
27.11.1697), Petronilla (x Inghel Ghyselinck), Louise en Livine Spitaels. Janneke Van 
Meirhaeghe overleed aldaar op 9.9.1707. Haar staat van goed werd op 9.12.1707 
overgebracht door de weduwnaar 311. Elias Spitaels hertrouwde met Isabella Theresia 
Coolbrandt fa Joachim. Zij was de zuster van zijn schoonbroer Pieter Frans Coolbrandt 
(zie 6). Isabella Therese Coolbrandt overleed te Oudenaarde op 12.10.1725. Haar staat 
van goed werd op 23.7.1726 door de weduwnaar overgebracht 312.  Elias Spitaels kocht 
op 10.12.1723 thuus ende erfve naest ghenaempt De Meerminne, gelegen op de 
Garenmarkt. Hij kocht dit huis van de erfgenamen van Sieur Jacques Nelle en Jonkvrouw 
Marie Van Meerhaghe (zie : XII.1.1) 313. 

 
6. Judoca Van Meirhaeghe, geboren ca 1672.  Zij huwde te Oudenaarde op 26.12.1706 met 

Pieter Frans Coolbrant fs Joachim. Joosijntje Van Meirhaeghe overleed aldaar op 
8.2.1713. Haar staat van goed werd op 27.10.1713 overgebracht door de weduwnaar 314. 

 
7. Judocus Van Meirhaeghe, geboren ca 1675. 
8. Franciscus Van Meirhaeghe, geboren ca 1677. 
9. Antonia Van Meirhaeghe, geboren ca 1679. 
 

Willem Van Meirhaeghe werd slechts 45 jaar oud.  Hij overleed te Ooike op 3 april 1678, dit is 
zes maand vóór de geboorte van zijn laatste kind… Zijn staat van goed werd op 3.6.1678 
overgebracht door weduwe Willemijntje Deleyn 315. Deze hertrouwde met Joos De Smet fs 
Jan. Willemijne Deleyn overleed te Ooike in oktober 1678. Haar staat van goed werd op 
28.3.1679 overgebracht door weduwnaar Joos De Smet 316. De kinderen Van Meirhaeghe 
verhuisden naar Oudenaarde waar ze, zoals we zegden, huwden en waar ze zich blijvend 
vestigden. 
 

d. Elisabeth Van Meirhaeghe, geboren op 17.10.1634. 
 
e. Barbara Van Meirhaeghe, geboren op 17.9.1636. Zij huwde te Bevere op 26.7.1668 met Jan 

Speliers (Spileer). Hun kinderen werden te Bevere geboren: Maria Anna Speliers                   
(° 9.4.1669), Joanna Speliers (° 27.11.1670), Barbara Speliers (° 29.7.1673), Elisabeth 
Speliers (° 15.1.1676), Agnes Speliers (° 13.4.1679) en Anna Ludovica Speliers (° 5.8.1682).  

 
f. Judocus Van Meirhaeghe, geboren op 3.1.1638. 
 
g. Livina Van Meirhaeghe, geboren op 18.2.1640. 
 
h.   Catharina Van Meirhaeghe, geboren op 2.8.1642. 
 
i. Thomas Van Meirhaeghe, geboren op 20.12.1645.  
 

                                                           
310 SAO, SvGO, deel 99, f° 65, min. 434. 
311 SAO, SvGO, deel 100, f° 28 v, min. 439. 
312 SAO, SvGO, deel 106, f° 111 r, min. 496. 
313 P. VERGRACHT, De huizen op de kleine markt te Oudenaarde volgens het landboek van 1616, HGOKO, deel 
47, 2010, p 324-325. 
314 SAO, SvGO, deel 101, f° 233, min. 459. 
315 SAO, SvGO, deel 90, f° 336 r, min. 337. 
316 SAO, SvGO, deel 91, f° 57 r, min. 341. 
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Willem Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 10 december 1659. De staat van goed van 
Willem en zijn echtgenote Anthonijne Claerbaut werd op 14 januari 1661 overgebracht 
door zoon Guillaeme Van Meirhaeghe 317.  
 

5.   JAN VAN MEIRHAEGHE 
 
Jan Van Meirhaeghe werd te Moregem geboren op 14 maart 1610 als zoon van Jan en 
Judoca Ardenois.  Hij huwde een eerste maal te Nokere op 22 oktober 1639 met ARIJNE 
VANDEN HECKE, dochter van Jooris.  Hun kinderen te Nokere geboren: 
 
a. Jooris Van Meirhaeghe, geboren op 26.5.1640.  De naam van zijn echtgenote is ons niet 

bekend. Hij (?) overleed te Oudenaarde op 1.12.1682 en werd er in de kerk begraven. In het 
jaar 1700 wordt Jonkvrouw de weduwe van Sieur Jooris Van Meirhaeghe genoemd i.v.m. een 
borstelling voor iemand uit Elsegem 151.   

 
b. Adriana Van Meirhaeghe, geboren op 28.7.1643 en overleden te Nokere op 8.11.1643 (3 m). 
  
c.  Judoca Van Meirhaeghe, geboren ca 1645. 
 
d.  Anna Van Meirhaeghe, geboren ca 1647. 
 
Arijntje Vanden Hecke overleed te Nokere op 6.5.1648. Haar staat van goed werd op 24 
november 1648 overgebracht door de weduwnaar 318. Jan Van Meirhaeghe hertrouwde 
te Kruishoutem op 25 juli 1649 met ELISABETH MINNE.  Van hen werd te Kruishoutem 
één kind geboren:  
 
e. Judoca Van Meirhaeghe, geboren op 5.5.1650. 

 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Kruishoutem in juli 1651. Zijn staat van goed werd op 5 
januari 1652 overgebracht door Elisabeth Minne 319. Wellicht hertrouwde de weduwe met 
Jan Vanden Broucke die te Kruishoutem overleed in maart 1665 en wiens staat van goed 
ze overbracht op 2 juni 1665 320. 
 

6.   ARENT VAN MEIRHAEGHE 
 
Arent (Arnold) Van Meirhaeghe werd geboren omstreeks 1615 als zoon van Jan en 
Judoca Ardenois.  Hij huwde te Ooike op 28 september 1642 met ARIJNE PROVOOST 
fa Antoon.  Omtrent hun kinderen, die te Ooike geboren werden, bestaat enige 
onduidelijkheid : 

 
a. Joozijne Van Meirhaeghe, geboren op 14.1.1645. Zij huwde met Judocus Van Hulle, die te 

Wortegem overleed in februari 1677. Zijn staat van goed werd op 18.6.1677 overgebracht 
door Joosijntje Van Meirhaeghe 321. Zij (?) hertrouwde te Wortegem op 20.6.1677 met Joos 
Vande Woestijne. Hun kind te Wortegem geboren : Judoca Vande Woestijne (° 1.7.1678).   

 
b. Petronilla Van Meirhaeghe, geboren op 23.8.1647.  Zij huwde omstreeks 1670 met Frans 

Dierens. Hun kinderen werden te Petegem/Oudenaarde geboren: Frans Dierens                     
(° 30.9.1673); Joos Dierens (° 15.4.1675); Joos Dierens (° 16.1.1678); Frans Dierens              
(° 6.4.1681); Joanna Dierens (° 5.3.1683); Hendrik Dierens (° 19.2.1686) en Maria Dierens     
(° 8.5.1688).  Petronilla Van Meirhaeghe overleed te Petegem/Ouden. op 31.5.1708 (61 j). 

 

                                                           
317 SAO, SvGO, deel 79, f° 79 r, min. 269. 
318 SAO, SvGO, deel 68, f° 137 v, min. 238. 
319 SAO, SvGO, deel 75, f° 2 v, min. 245. 
320 SAO, SvGO, deel 82, f 227 v, min. 280. 
321 SAO, SvGO, deel 90, f 191 v, min. 333. 
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c. Frans Van Meirhaeghe, geboren op 22.2.1650 en overleden te Ooike op 17.1.1683 (33 j). Hij 
huwde te Ooike op 6.11.1674 met naamgenote en bloedverwante Joozijne Van Meirhaeghe, 
geboren te Ooike op 10.9.1653 als dochter van Christiaen Van Meirhaeghe en Anna De 
Craene, en overleden te Bevere op 21.1.1737, als weduwe van Jan Vander Stichelen (zie: 
XIII.2.2.b.1). 

 
d. Adriana Van Meirhaeghe, geboren op 23.8.1652.  Zij (?) huwde in 1676 met Joos Vanden 

Driessche. Adriaeneken Van Meirhaeghe overleed te Wortegem in mei 1678. Haar staat van 
goed werd op 25.4.1679 overgebracht door de weduwnaar 322. 

 
Arijne (Arnolda, ook Adriaenken) Provoost overleed te Ooike op 29 april 1655. Haar staat 
van goed werd op 11 juni 1655 overgebracht door Arent Van Meirhaeghe 323.  Hij 
hertrouwde te Moregem op 7 juli 1657 met JOOZIJNE NAESSENS. Zij was de weduwe 
van Joos Vande Walle die in augustus 1656 in Isselmoregem overleden was 324. Hun 
kinderen te Ooike geboren : 

 
e. Jan Van Meirhaeghe, geboren op 12.5.1658. Hij huwde te Wannegem-Lede op 18.7.1686 

met naamgenote en bloedverwante Willemijne Van Meirhaeghe, dochter van Frans en 
Jacoba/Judoca Maebe uit Wortegem (zie : XIII.6.1.a; zie infra verwantschapstafel).  Zij was de 
weduwe van Pieter Vander Stichelen fs Jacques die op 14.12.1685 te Wannegem overleden 
was. Zijn staat van goed werd op 29.11.1686 overgebracht door Jan Van Meirhaeghe, 
waarmee Willemijntje inmiddels hertrouwd was 325. 

 
 

Lodewijk Van Meerhaghe X.6 
 
 
 Roegier  XI.2               Jan XI.3 
 
  
    Franchoys XII.2  Agnes V Meerhaghe x Philippe Vd Wiele                 Frans XII.4 
 
 
      Jan XIII.2.     Pieter Vd Wiele                  Lodewijk XIII.6 
 
 
        Arent      Joanna Vd Wiele             Jan 
 
        
          Frans V Meirhaeghe 
 
 
Jan Van Meirhaeghe   o x o     Willemijne Van Meirhaeghe 
 

 
Hun kinderen te Wannegem-Lede geboren : 
 
1.   Judoca Van Meirhaeghe ° 24.7.1687. 
2.   Pieter Van Meirhaeghe ° ca 1689. 
 
Jan Van Meirhaeghe overleed te Wannegem-Lede in september 1689. Zijn staat van goed 
werd op 9.3.1691 overgebracht door Joos De Tavernier fs Gillis, die inmiddels met Jans 
weduwe hertrouwd was 326.  
 

                                                           
322 SAO, SvGO, deel 91, f°64 v, min. 341. 
323 SAO, SvGO, deel 74, f° 137 v, min. 252. 
324 SAO, SvGO, deel 75, f° 146 r, min. 255. 
325 SAO, SvGO, deel93, f° 232 v, min. 367. 
326 SAO, SvGO, deel 95, f° 31 r, min. 382. 
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f. Joanna Van Meirhaeghe, geboren op 19.1.1661. Zij huwde te Ooike op 8.11.1681 met 
Ludovicus Vindevoghel. Hun kinderen te Ooike geboren : Maria Vindevoghel (° 7.6.1684), 
Sebastiaen Vindevoghel (° 14.5.1686), de tweeling Judoca en Joanna Vindevoghel (° 
23.3.1689) en Jan Vindevoghel (° 30.6.1690).   Joanna Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 
15.4.1713 (52 j).  

 
Arent Van Meirhaeghe overleed te Ooike op 18 juni 1673. Zijn staat van goed werd op 28 
juli 1673 overgebracht door Joozijne Naessens 327. Zij overleed te Ooike op 7.3.1701. 
Haar staat van goed werd op 4 decemmber 1703 overgebracht door Pieter Ghevaert fs 
Gabriël, haar derde echtgenoot, met wie ze na de dood van Arent Van Meirhaeghe 
hertrouwd was 328. 

 
7.  ANNA VAN MEIRHAEGHE 

 
Anne Van Meirhaeghe werd ca 1610 geboren als dochter van Jan en Judoca Ardenois. 
Zij huwde te Ooike op 22.11.1631 met ANDRIES SCHEPENS. 

 
8.   JUDOCA VAN MEIRHAEGHE 

 
Joosijne Van Meirhaeghe werd ca 1615 geboren als dochter van Jan en Judoca 
Ardenois. Zij huwde te Ooike op 6.8.1641 met JAN VANDE PUTTE.  Hun kinderen te 
Ooike geboren : Judoca Vande Putte ° 16.11.1643 en Philippe Vande Putte ° 20.1.1646. 

 
9.   ADRIANA VAN MEIRHAEGHE 

 
Adriaene Van Meirhaeghe werd ca 1605 geboren als dochter van Jan en Judoca 
Ardenois. Zij huwde met ROELANDT DE RUYCK, die te Melden overleed omstreeks 
1633. Zijn staat van goed werd op 23 februari 1633 door Adriaene overgebracht 329. 
 

10. MARGRIETE VAN MEIRHAEGHE 
 

Margriete Van Meirhaeghe werd ca 1610 geboren als dochter van Jan en Judoca 
Ardenois.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
327 SAO, SvGO, deel 89, f° 90 v, min. 317. 
328 SAO, SvGO, deel 98, f° 125, min. 429. 
329 SAO, SvGO, deel 47, f° 58 r, min. 193. 
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