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GENERATIE  XX 

    
 
 
TAK A                    TAK A 
 
 

XX.1.   HENRI  MEIRHAEGHE 
  
Henri Meirhaeghe werd te Ruiselede geboren op 3 maart 1843 als enige zoon van Joannes 
Franciscus Meirhaeghe en Anna Maria Verlinde (XIX.2).  Hij verloor zijn vader toen hij vijf 
jaar oud was. 
 
Henri Meirhaeghe huwde op 25-jarige leeftijd te Ruiselede op 19 november 1868 met 
MELANIE VAN OOST.  De bruid werd te Ruiselede geboren op 14 maart 1840 als dochter 
van Augustinus Van Oost en Maria Josepha Lanckriet. Zij baatten aanvankelijk op de 
Vlaagtwijk een doeningske uit waar hun zeven kinderen geboren werden : 
 
1. MARIE LEONIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 9 oktober 1869. Marie-Leonie Meirhaeghe vertrok op 10 
september 1891 vanuit Kanegem met bestemming Gent.   

 
2. EMILE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 20 juni 1872 en er twee maand later overleden op 12 augustus 
1872. 

 
3. ALIDOR JOSEPH  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 25 september 1873.  Alidor oefende het ambacht van 
schoenmaker uit; later werd hij postbode.  Hij was reeds 56 jaar wanneer hij te Ruiselede 
huwde op 27 november 1929 met IRMA MARIA VANDAELE.  Zij werd te Ruiselede 
geboren als dochter van Henri Vandaele en Maria Paulina Coddens.  Vier maanden na 
het huwelijk overleed Irma Maria Vandaele in het hospice te Aalter op 29 maart 1930.  
 
Twee jaar later hertrouwde Alidor Meirhaeghe te Ruiselede op 9 december 1931 met 
VALERIE  DEVRIEZE, weduwe van Alfons Tanghe.  Zij werd te Ruiselede geboren op 1 
april 1879 als dochter van Ivo Devrieze en Coleta Van Overbeke.  Beide huwelijken 
bleven kinderloos. 
 
Valerie Devrieze overleed te Ruiselede op 12 april 1951.  Alidor Meirhaeghe overleed op 
85-jarige leeftijd te Ruiselede op 22 mei 1959.  We citeren zijn rouwzantje: “Een stuk van 
zijn leven heeft hij gesleten wandelend als briefdrager, langs de velden en de wegen van 
het dorp, met de brieventas over de schouders, het nieuws dragend van deur tot deur…”  
 

4. ACHILLEUS JOSEPH  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 23 mei 1876.     volgt onder XXI.1.  
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5. CAMILIUS ALPHONSIUS  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 12 november 1879. 
 
Net als zijn broer Alidor was ook Camiel Meirhaeghe postbode.  Hij huwde op 40-jarige 
leeftijd te Ruiselede op 10 februari 1919 met landbouwster MARIA HELENA VAN 
HULLE, geboren te Ruiselede op 9 oktober 1884 als dochter van landbouwer Angelus 
Van Hulle en Maria Vandierdonck.  Hun huwelijk bleef kinderloos. 
 
Camiel Meirhaeghe overleed schielijk te Ruiselede op 21 januari 1958.  Hij was 68 jaar 
oud.  Zijn weduwe Maria Van Hulle overleed te Ruiselede in 1964. 

 
6. ADILUS HENRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 26 november 1881.  volgt onder XXI.2. 

 
7. REMI JOSEPH  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 8 september 1887.  volgt onder XXI.3. 

 
Na de geboorte van hun zevende en laatste kind, verhuisde het gezin op 22 mei 1888 naar 
Kanegem.  Ze betrokken er een huis op de Oosthoek (A.27).  Volgens de bevolkingsregisters 
was Henri landwerker en zijn echtgenote huishoudster.  De registers voor de periode 1891-
1900 vertellen ons dat dagloner Henri Meirhaeghe met vrouw en vier kinderen nogmaals 
verhuisde, dit keer naar de Kerkhoek sectie B.141.  De twee oudste zonen waren er niet 
meer gedomicilieerd. 
 
Henri Meirhaeghe overleed te Kanegem op 17 maart 1898.  Hij werd slechts 54 jaar oud.  Op 
10 februari 1918 meldden Alidor en Remi Meirhaeghe aan de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand dat hun moeder Melanie Van Oost die dag op de Ruiseleedse Vlaagtwijk overleden 
was. 

  
 

XX.2.   JAN-BAPTISTE  MEIRHAEGHE 
 
Jan-Bapiste Meirhaeghe werd te Ruiselede geboren op 24 mei 1807 als negende kind van 
Joannes Franciscus Meirhaeghe en Rosa Demeyer (XIX.3).  
 
Jan-Baptiste Meirhaeghe huwde te Ruiselede op 28 mei 1838 met MARIA THERESIA  
VANDER HEYDEN, geboren te Lotenhulle als dochter van Augustin Vander Heyden en 
Maria Theresia Depaepe.  Na hun huwelijk vestigde het paar zich op de Ruiseleedse 
Middenwijk.  Om in het levensonderhoud van hun kroostrijk gezin te voorzien werkte Jan-
Baptiste als wever en arbeider en zijn echtgenote als spinster en werkvrouw.  Hun zeven 
kinderen werden allen te Ruiselede geboren: 
 
1. MARIA LUDOVICA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 28 januari 1839.  Marie-Louise Meirhaeghe bleef ongehuwd.  
Toch lezen we in de geboorteregisters hoe “Sophie de Bal, vroedvrouw, heeft verklaert 
dat Maria Ludovica Meirhaeghe, spellewerkster, 24 jaar, ongehuwd bevallen is van een 
kind”: 
 
a. Theophiel Meirhaeghe, geboren te Ruiselede op 19 augustus 1863 en er wellicht 

als kind overleden.  
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Marie Louise Meirhaeghe overleed als kostgangster op 15 maart 1924 in haar woning op 
de Middenwijk.  Ze was 85 jaar oud. 

 
2. HENRI  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 29 maart 1840.  Hij overleed er als jongeman van 26 jaar op 19 
mei 1866. 

 
3. MELANIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 15 november 1841.  Ook Melanie bleef ongehuwd.  Ze 
overleed als kantwerkster te Ruiselede op 19 april 1907.  Ze werd 65 jaar oud. 

 
4. COLETA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 18 oktober 1843. Kantwerkster Coleta Meirhaeghe huwde te 
Ruiselede op 7 mei 1875 met werkman CHARLES LOUIS  DEVOS, zoon van 
timmerman Charles Louis Devos en Amelie Wyckhuys.  Coleta Meirhaeghe overleed op 
5 augustus 1911 als werkvrouw in haar woning gelegen op de Middenwijk.  Ze werd 68 
jaar oud. 

 
5. AUGUSTINUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 2 februari 1846.     volgt onder XXI.4. 

 
6. NATHALIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 8 oktober 1848.  Zij huwde te Ruiselede op 4 februari 1870 met 
FRANCIES (Cies) NEYRINCK, geboren te Grammene op 11 juni 1847 als zoon van 
Franciscus Neyrinck en Amelie Bearelle.   
 
Cies Neyrincks naam werd vereeuwigd door marktzanger Theophiel Vander Meersch in 
zijn liedje van het Viegmachien waarvan we slechts één strofe terugvonden.  In dit liedje 
vliegt de volkszanger mee met een vliegtuigje dat Ruiselede kermis overvliegt.  Hij 
beschrijft wat hij beneden ziet, o.m. de volgende  dorpsfiguren : Deeske Dok (= slachter 
en veekoopman Desiré Van Daele), Mie Verpiet en Cies Neyrinck, herbergier van De 
Harddraver te Ruiselede. De naam van de herberg verwijst naar de jaarlijkse 
paardenkoers waar ook in het liedje naar verwezen wordt: 
 

 
Vliegmachien 

 
Ik keek nog wat dieper door het glas, 

en zag dat ’t Ruislee kermis was, 
Ik zag ook nog door een wolk 
Het koersplein vol met volk 

En Deeske Dok Met zijnen stok, 
Die toe Sies Neyrinckx binnentrok 

En Mie Verpiet, heb ik gezien, 
In haar vitrien vanuit mijn vliegmachien. 

 
 
Francies Neyrinck overleed als metser op de Middenwijk op 19 juni 1922.  Huishoudster 
Nathalie Meirhaeghe overleed in haar 83ste levensjaar te Ruiselede op 21 april 1931.   
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7. MARIE ROMANIE  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 8 oktober 1850. Ook deze dochter bleef ongehuwd en woonde 
bij haar ongehuwde zuster Marie-Louise Meirhaeghe op de Middenwijk. Kantwerkster 
Marie Romanie Meirhaeghe overleed op 83-jarige leeftijd te Ruiselede op 5 juni 1933. 

 
Het oudste kind was 13 en het jongste 2 jaar oud wanneer vader Jan-Baptiste Meirhaeghe te 
Ruiselede overleed op 18 september 1852.  Hij was slechts 45 jaar oud.  Zijn weduwe Marie-
Therese Vander Heyden overleefde haar man 37 jaar en overleed te Ruiselede op 13 
oktober 1889. 
 
 

XX.3.   JAN-BAPTISTE  MEIRHAEGHE 
 
Jan-Baptiste Meirhaeghe werd te Kanegem geboren op 8 april 1817 als zoon van Ludovicus 
Meirhaeghe en Rosa Berger (XIX.4). 
 
Houtzager Jan-Baptiste Meirhaeghe huwde op 31-jarige leeftijd te Ruiselede op 18 februari 
1848 met spinster COLETA BAERT.  De bruid werd te Ruiselede geboren als dochter van 
Joseph Baert en Frederica Barré.  Het echtpaar vestigde zich te Tielt waar hun eerste drie 
kinderen geboren werden. In 1854 verhuisde het gezin naar Ruiselede waar op de Vlaagtwijk 
nog zes kinderen ter wereld kwamen: 
 
1. ROSALIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 4 september 1848. Kantwerkster Rosalie Meirhaeghe huwde te Tielt 
op 8 januari 1874 met werkman HENRI LIEVENS, geboren te Ruiselede op 15 januari 
1841 als zoon van Augustin Lievens en Eugenie Van Landuyt.  Rosalie Meirhaeghe 
overleed op de Strokotwijk te Ruiselede op 23 oktober 1901.  Hun zoon Felix Lievens 
werd geestelijke onder de naam Eerwaarde Broeder Livinus. 

 
2. MARIE ROMANIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 14 september 1850 en er drie maand later overleden op 24 
december. 

 
3. MARIA LUDOVICA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 3 oktober 1851.  Marie-Louise Meirhaeghe werd op 16 januari 1887 
in de Tielste bevolkingsregisters uitgeschreven met bestemming Schuiferskapelle, waar 
ze als dienstmeid bij de weduwe Debrabander was gedomicilieerd.  
 
Marie-Louise Meirhaeghe huwde te Wingene op 19 januari 1887 met de 12 jaar oudere 
tapper of herbergier JACOBUS HOUTTEKIER, weduwnaar van Mathilde Lambert, die 
op 8 februari 1886 te Wingene overleden was.  De bruidegom werd te Wingene geboren 
op 5 mei 1839 als zoon van Louis Houttekier en Monica Van Poelvoorde. 
 
Marie-Louise Meirhaeghe overleed te Wingene op 23 februari 1919.  De aangifte werd 
gedaan door haar dochter Maria Houttekier, kantwerkster. 

 
4. HENRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 9 mei 1854. Henri Meirhaeghe huwde een eerste maal op 3 
oktober 1878 met FLAVIE SOPHIE SOENENS en een tweede maal met JOSEPHINE 
NICAISE. Eventueel nageslacht vonden we vooralsnog niet terug. Henri Meirhaeghe 
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verliet Ruiselede voor Moeskroen en Halluin waar we zijn spoor verliezen.  Tenslotte 
keerde hij terug naar de geboortestreek en overleed te Tielt in de Ieperstraat op 25 
november 1924.  
    

5. THEOPHILUS  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 16 oktober 1857 en er op 10-jarige leeftijd gestorven op 14 
oktober 1867. 

 
6. MELANIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 1 april 1860 en er als 7-jarig kind  overleden op 5 oktober 1867.  
Het gezin verloor dus in 10 dagen tijd zijn twee jongste kinderen. 

 
7. CAMILLUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 16 februari 1863.  Camiel Meirhaeghe, stoelvlechter, huwde 
een eerste maal met COLETA VAN HOLLEBEKE, die te Mons/Bergen overleed op 6 
november 1917. 
 
Hij hertrouwde te Ruiselede op 19 maart 1919 met FLORENCE VERFAILLIE, geboren te 
Wingene op 11 oktober 1877 als dochter van Henri en Seraphine Scherrens.  De bruid 
overleed reeds negen mand later te Ruiselede op 8 december 1919. 
 
Camiel Meirhaeghe huwde een derde maal te Wingene op 15 december 1920 met 
MARIA DEVRIESE, geboren te Wingene op 22 augustus 1876 als dochter van Karel 
Devriese en Sophie Dierckens.  Uit deze drie huwelijken is ons geen nageslacht bekend.  
       

8.   LEONIA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 12 september 1865.  Leonie Meirhaeghe beviel op 19-jarige 
leeftijd te Tielt “in de woning van hare moeder” van een buitenechtelijk kind: 
 
a. Maria Alida Meirhaeghe, geboren te Tielt op 1 juli 1884. 
 
Acht jaar later schonk ze het leven aan een tweede buitenechtelijk kind: 
 
b. Cyriel Meirhaeghe, geboren te Tielt op 8 januari 1892. 
 
Leonie Meirhaeghe huwde op 1 juni 1892  met de negen jaar oudere dagloner DESIRE 
VACKIER.  Deze werd te Tielt geboren op 30 juni 1856 als zoon van Pieter Joseph 
Vackier en Francisca Garson.  Beide kinderen werden door de bruidegom erkend en 
gingen voortaan als Marie en Cyriel Vackier door het leven.   
 
Désiré Vackier overleed op 19 augustus 1927 te Hoogstraten, wellicht in de aldaar 
bestaande strafinrichting.  Zijn weduwe Leonie Meirhaeghe overleed te Tielt op 30 
november 1930.  Ze was 65 jaar. 

 
9.   OCTAVIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 30 januari 1867.  Octavie Meirhaeghe schonk op 26-jarige 
leeftijd het leven aan een buitenechtelijk kind: 
 
a. Hector Meirhaeghe, geboren te Tielt op 21 augustus 1883. 
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Octavie Meirhaeghe huwde te Tielt op 17 april 1895 met landman JULES VAN 
POELVOORDE, zoon van Charles-Louis Van Poelvoorde en Ursula Martens.  Het kind 
werd door de bruidegom gewettigd en heette voortaan Hector Van Poelvoorde. Hun  
dochter Alida Maria Van Poelvoorde, geboren te Tielt op 1.1.1903, huwde te Tielt op 
18.11.1927 met René Verschatse. 
 
Octavie Meirhaeghe overleed te Tielt op 4 augustus 1937 in haar 70ste levensjaar. 

 
Kort na de geboorte van hun laatste kind verhuisde het gezin van Jan-Baptiste Meirhaeghe 
en Coleta Braet van Ruiselede naar Aarsele, waar Jan-Baptiste de kost verdiende als 
landwerkman, zijn echtgenote als spinster en kantwerkster.   Op 8 maart 1871 vertrokken ze 
naar Tielt waar ze definitief bleven wonen. 

 
Jan-Baptiste Meirhaeghe overleed te Leuven, Boulevard de Jodoigne 70, op 23 februari 
1883.  Hij was 65 jaar oud.  Zijn weduwe Coleta Baert overleed op 19 april 1890 te Wingene 
op de wijk Hoge Brug.  Schoonzoon Jacobus Vackier, bij wie ze inwoonde, deed de aangifte. 
 
 
TAK B                     TAK B 
 

XX.4.   CONSTANTINUS MEIRHAEGHE 
 
 
Constant Meirhaeghe werd te Tielt geboren op 1 januari 1820 als zoon van Augustijn 
Meirhaeghe en Joanna Catharina Braeckeveldt (XIX.6). 
 
Hij huwde te Aarsele op 30 juli 1851 met CATHARINA BRAET.  Zij werd te Kanegem 
geboren op 18 november 1823 als dochter van Jacobus Braet en Francisca Fraeyman.  
Bruidegom en bruid waren in de 3de graad verwant : ze waren beiden 
(achter)achterkleinkinderen van Pieter Braet en Joanna Verstraete.  Daarenboven waren ze 
allebei nog tweemaal in de 5de graad verwant aangezien zowel Catharina Braet als Constant 
Meirhaeghe afstammelingen zijn van het echtpaar Jan Van Meirhaeghe-Joanna Rammelare 
(XV.1) én van het echtpaar Steven Deweerdt-Catharina Vanhove (XV.1.2).  Zie 
onderstaande verwantschapstafel. 
 
Het echtpaar vestigde zich als landbouwers te Aarsele op het gehucht Den Uitpacht en De 
Ruifel.  De bevolkingsregisters vertellen ons hoe op de hoeve twee dienstknechten, twee 
dienstboden en een koewachter tewerkgesteld waren.  
 

 
kerk Aarsele 1 

                                                           
1 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/86961  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/86961
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     Steven Deweerdt x Catharina Vanhove      Jan Van Meirhaeghe x Joanna Rammelaere
           
 
 
Steven Deweerdt Maria Deweerdt         Maria Meirhaeghe    Pieter Meirhaeghe 
       x      
     x 
 
 Jan-Baptiste Deweerdt          Pieter Braet       AugustijnMeirhaeghe      Pieter-Joseph Meirhaeghe  
x Rebecca Vd. Broecke    x Joanna Verstraete     x M.Anna Snauwaert             x Elisabeth Degrande 
                (XVII.2)  
 
         
     Braeckeveldt Guillielmus  Jan Baptiste Braet 
          x  Martina Vlaeminck         x Petronilla Deschepper 
 
 
 
Petronilla Deweerdt Braet Maria-Agnes           Petronilla-Theresia Braet 
x Jacob-Frans Braet  x1 Jan-Francies Meirhaeghe   x Joseph Braeckeveldt  
            x2 Frans Braeckeveldt 
 
 
 
  
Jacobus Braet                       Jacobus Meirhaeghe 
x Francisca Fraeyman                        x Jacoba Degrande 
 
 
 
    Jan Baptiste Braeckeveldt            Augustijn Meirhaeghe  
     x Anna Catharina Huys                              x Joanna-th.Braeckeveldt 
 
 
 
Caharina Braet        Rosalie Braeckeveldt   Constant Meirhaeghe    Jan-Baptiste Meirhaeghe 
       (XX.4)        (XIX.6.1) 
         x    
      x 
 
 
Tussen 1852 en 1868 schonk Catharina Braet het leven aan tien kinderen, waarvan de helft 
op jeugdige leeftijd stierf.  Alleen de jongste zoon zal het geslacht voortzetten : 
 
1. LUDOVICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 29 mei 1852.  Louis Meirhaeghe overleed als landbouwer op 25-
jarige leeftijd te Aarsele op 3 maart 1877. 

 
2. MARIA THERESIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 8 augustus 1853.  Zij overleed als 19-jarige landbouwster te 
Aarsele op 26 januari 1873. 
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3. IVO  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Aarsele op 1 januari 1855 en er anderhalve maand later overleden op 14 
februari 1855. 

 
4. SYLVIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 18 juni 1856.  Sylvie Meirhaeghe huwde op 36-jarige leeftijd te 
Aarsele op 15 juni 1892 met EMILE FRANCIS VANDE WALLE, wonend te Kanegem, 
geboren te Tielt op 7 januari 1853 als zoon van molenaar Felix Vande Walle en Maria 
Blondina De Meulenaere.  De huwelijksakte werd ondertekend door Eduard Dhuyvetter 
(zie ook XIX.3.12), burgemeester van Ruiselede, die als echtgenoot van Adèle Vande 
Walle, de schoonbroer van de bruidegom was. Tekenden ook : broer Ivo Meirhaeghe en 
oom Jan-Baptiste Meirhaeghe.  Bij meester Geersens te Ruiselede werd hun 
huwelijkscontract opgesteld.  Hun kinderen : 
 
a. Alice Vande Walle, ongehuwd overleden. 
b. Adolf Vande Walle, geboren en gedoopt te Kanegem op 14 .2.1899.  Eduard 

Dhuyvetter en Coleta Meirhaeghe waren zijn peter en meter. Adolf huwde met Irma 
Goddijn.  Hun enig kind : Maria Vande Walle huwde met Albert Goethals uit Aarsele. 

 
Het echtpaar vestigde zich te Kanegem als landbouwers op de Westhoek (C-57) meer 
bepaald op de hoeve van 12 hectaren en 66 aren die in het begin van de eeuw door 
Pieter Joseph Meirhaeghe (XIX.7) werd uitgebaat.  Na de dood van laatstgenoemde 
(1832) werd de hoeve in 1834 verkocht aan Martinus Vande Walle, landbouwer uit Tielt, 
vader van bovengenoemde Felix Vandewalle en grootvader van Emile Vandewalle.  Op 
de hoeve verbleven eveneens een hoeveknecht, een  koehoeder  en een dienstmeid.  
 
Emile Vandewalle  overleed te Kanegem sectie A-61 op 21 januari 1909.  Hij blijkt op dat 
ogenblik eigenaar te zijn van de voormelde hoeve en van vijf huizen.  Emile had dus 
goed  geboerd en zat er warmpjes in. Zijn zoon Adolf Vande Walle, die als bijzondere 
omschreven wordt, nam de uitbating van de hoeve van zijn vader over.  Weduwe Sylvie 
Meirhaeghe overleed meer dan dertig jaar later op de Kanegemse Westhoek  op 18 
januari 1942.  Ze werd 85 jaar oud. 
 

5. COLETA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Aarsele op 28 juli 1857.  Coleta Meirhaeghe huwde op 37-jarige leeftijd te 
Kanegem op 21 juni 1894 met landbouwer IVO DEBACKER.  De bruidegom werd te 
Kanegem geboren op 28 mei 1858 als zoon van Henri Debacker en Sophie David.  Bij 
hun kerkelijk huwelijk kregen ze dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde 
graad. 
 
Zoals gezegd vestigde het echtpaar zich te Kanegem op de hoeve van hun oom Jan-
Baptiste Meirhaeghe (XIX.6.1), gelegen op de Westhoek sectie C-40. Coleta Meirhaeghe 
overleed te Kanegem op 10 augustus 1918.  Ze werd 61 jaar. 

 
6. IVO  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 22 mei 1860.  Ivo Meirhaeghe was 38 jaar wanneer hij te Tielt 
huwde op 19 oktober 1898 met MARIA AMELIA ELISA  VANDE KERCKHOVE.  De 
bruid werd te Tielt geboren op 17 mei 1874 als dochter van Charles-Louis Vande 
Kerckhove en Julia Claus.  Ze was dus veertien jaar jonger dan haar echtgenoot.  Hun 
huwelijk bleef kinderloos. 
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Het paar vestigde zich te Tielt waar Ivo Meirhaeghe als landman en herbergier en zijn 
vrouw als tapster de kost verdienden.  Ivo Meirhaeghe was pas 42 jaar wanneer hij te 
Tielt overleed op 19 juli 1902.  Zijn weduwe Maria Vande Kerckhove hertrouwde te Tielt 
op 20 mei 1903 met Libor Cocquyt.  Zij overleed te Tielt op 19 december 1928 in haar 
woning op de vierde wijk. 

 
7. LEO  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 7 november 1861 en aldaar als knaap van dertien jaar overleden 
op 28 november 1874. 

 
8. LEONIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 10 mei 1863. Leonie Meirhaeghe deed haar intrede in het klooster 
der Zwarte Zusters te Brugge op 21 november 1890 en werd geprofest  op 21 juni 1892.  
Haar kloosternaam was Zuster Godelieve. Het gedicht dat bij die gelegenheid werd 
gedrukt – “Gezang opgedragen aan de Godminnende Zuster Godelieve (in de wereld 
Leonie Meirhaeghe) ter gelegenheid van haar Plechtig profes in de Gemeente der Zwarte 
Zusters onder den regel van den H. vader Augustinus” - zou van de hand zijn van Guido 
Gezelle.  Leonie Meirhaeghe was amper 30 jaar oud toen ze te Brugge overleed op 17 
oktober 1893 (zie ook ’t Meerminneke nr 10, bijlage). 

 
9. MARIA MATHILDE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 16 oktober 1866 en aldaar als meisje van zeventien overleden op 
10 april 1883. 

 
10. ALPHONS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 17 april 1868.  Alfons Meirhaeghe huwde te Tielt op 16 oktober 
1901 met IRMA  MONSERE.  Zij werd te Tielt geboren op 20 juli 1879 als dochter van 
Ivo Monseré en Marie-Louise Debacker.  Dit echtpaar zou bakkerij en herberg De 
Ondank uitgebaat hebben. De eerste vier van hun negen kinderen werden te Tielt 
geboren 2 : 

 
a. Aimé Constant Meirhaeghe 

 
Geboren op 17 augustus 1902. 

 
b. Angela (Ann) Josephine Meirhaeghe 

 
Geboren op 20 juli 1903. 

 Zij huwde met Bric Emery. 
 Kinderen : Diana, Dick en Patrick Emery. 
 

c.  Madeleine  Meirhaeghe 
     

Geboren op 26 april 1905. 
 Zij huwde met Crawford Malmstrom. 
 Kinderen : Bunny, Evie, James, Joan, John, Paul en Theresa Malmström. . 
 

                                                           
2 De gegevens van de migranten, naar de USA en naar Roubaix, bieden we onder voorbehoud aan; ze werden 
ons immers door derden bezorgd of van het Internet geplukt, waar je soms drie verschillende geboortedata 
aantreft voor dezelfde persoon of twee verschillende overlijdensdata in hetzelfde overlijdensbericht... Ik zoek al 
sedert enkele jaren naar een Amerikaanse Meirhaeghe die de offspring nauwgezet in kaart zou brengen. 
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d. Leon Joseph Meirhaeghe 
 
Geboren op 23 september 1906. Hij overleed in Moline op 30 november 1966. 
Hij huwde met Anne Bleyaert, geboren in 1911 en overleden in 1992. Beiden werden 
begraven op Saint Marys Cementary, East Moline, Rock Island County.  
Hun zoon : Aimé Meirhaeghe. 

 
Alfons Mierhoeghe uit Phiell, Belgium (= Tielt, België), voer op 9 juli 1907 met stoomboot 
de Kroonland van de Red Star Line vanuit Antwerpen naar New York, met het oog op de 
emigratie van zijn gezin naar de Verenigde Staten. Ruim een jaar later kwam zijn vrouw 
met de vier kleuters hem achterna. Zij voeren vanuit Antwerpen eveneens met de 
Kroonland en arriveerden op 28 juli 1908 in de Nieuwe Wereld, m.b. op Ellis Island.  
 

 
aankomst immigranten op Ellis Island anno 1902 

 
Ellis Island is een eiland in de haven van New York en New Jersey dat eind 19de  en 
begin 20ste eeuw fungeerde als grenspost voor de binnenstromende immigranten van 
overal ter wereld die zich in de Verenigde Staten wilden vestigen. Tussen 1 januari 1892 
en november 1954 stapten in totaal zo'n 12 miljoen gelukzoekers door de poorten van 
het verwerkingscentrum op Ellis Island. Daar moesten zij o.m. een medische keuring 
ondergaan alvorens zij tot The Land of the Free werden toegelaten. Ongeveer 2% van de 
immigranten werd de toegang geweigerd, vaak wegens ernstige, chronische ziekten, 
oogziekten met blindheid als gevolg, psychische ziekten of criminele achtergronden 3. 
(Zie ook verder : Born in the USA). 

 
Alphons Meirhaeghe en zijn gezin passeerden zonder 
problemen de onderzoeken en kregen dus de 
toestemming om zich in de USA te settelen. Het gezin 
vestigde zich aanvankelijk in Ghent in de staat 
Minnesota.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Ellis_island_1902.jpg 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_New_York_en_New_Jersey
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blindheid
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Later verhuisden ze naar Moline,  een stadje in het district Rock Island County in de staat 
Illinois. Vlaamse immigranten zochten plekken 
waar veel landgenoten woonden en dat was 
zeker het geval in Moline, waar een een 
sterke instroom van Belgische en Zweedse 
immigranten was 4.  Een dochter van Alphons 
zou trouwens met een Zweed (Malmström) 
trouwen. Na Detroit, telde  Moline de tweede 
grootste populatie van Belgen – vooral 
Vlamingen -  van de V.S.  De Belgen vonden 
er vooral werk in de jonge auto-industrie, m.b. 
bij Velie Motors.  
 
Op de website van Ellis Island, m.b. het  American Family Immigration History Center, 
zijn de passagierslijsten te raadplegen, waarin we de namen terugvinden van Alphons 
Meirhaeghe en andere Meirhaeghes mét en zonder Van 5. Volgende gegevens worden 
er vermeld : naam en voornaam van de immigrant, nationaliteit, laatste verblijfplaats 
(stad, land van herkomst), datum aankomst, leeftijd bij aankomst, geslacht, burgerlijke 
staat (al/niet gehuwd), schip en vertrekhaven. Het is wel even zoeken want de 
schrijfwijze van de familienamen en namen van gemeenten en steden is vaak zeer 
fantasierijk, wat het zoeken of vinden bemoeilijkt. Meirhaeghe wordt o.m. gespeld als : 
Mierhaegh, Murhacghe, Meirhacghe, Meerhaegka, Mierhoeghe etc. Voornamen : Orth = 
Arthur; Onyele = Angele enz. Plaatsnamen : Phiell = Tielt; Rupselede = Ruiselede; 
Aeltre, Oostackar, Meulebake, Inglemunster... 
 
Op basis van voormelde passagierslijsten, maar ook via andere online-bronnen zoals de 
website Ancestry.com, de White Pages en US Phone (telefoongidsen),  Draft Cards 
(oproepingen leger Eerste Wereldoorlog), US Obituary Collection (index geboorten, 
overlijdens en huwelijken), Index Federal Census, Social Securiry Index, verzamelde ik 
tientallen naamgenoten, die nog op genealogische identificatie wachten. 
 
Wat de schrijfwijze “Meirhaeghe” betreft, telde ik een 30-tal naamdragers in vijf staten : 
Illinois (16), Colorado (8), Arizona (3), California (2), Alaska (1). Andere naamgenoten 
wonen in California, Wisconsin, Arizona, Illinois, Nevada, Kentucky, Colorado, Iowa, 
Florida, New York, Minnesota.   

 
Al in 1985 ondernamen vader en ikzelf pogingen om onze Amerikaanse naamgenoten te 
contacteren, maar zonder resultaat.  Inmiddels is er het Internet en ontdekten we een 
hoop naamgenoten, maar mijn e-mails bleven meestal onbeantwoord. Tot ik op 21 juni 
2009  een e-mail in mijn mailbox aantrof van Bruce Westerman (Peachtree Circle South, 
Jacksonville, Florida 32207).  Hij bleek een kleinzoon te zijn van Lucille Meirhaeghe, een 
dochter van Alphons Meirhaeghe (XX.4.10) en verbleef voor zijn werk in Brussel.  Hij 
vond mijn coördinaten op het internet en bleek erg geïnteresseerd in zijn roots. We 
startten een correspondentie die echter stokte. Het was ondoenbaar om heel de 
Genealogie Van Meirhaeghe, die toch ruim 500 bladzijden beslaat, te vertalen of te laten 
vertalen in het Engels. Ik bezorgde hem wel de stamreeks of bloedlijn van Alphons, 
zonder de talloze zijtakken, vanaf stamvader Willem uit de 13de eeuw tot bij Alphons 
Meirhaeghe, met inbegrip van een een hoofdstuk over de naamverklaring en het 
familiewapen. De Amerikanen reageerden zeer enthousiast. Op mijn vraag beloofden ze 
me de nakomelingen van Aphonse Meirhaeghe in kaart te brengen, maar dat gebeurde 
slechts zeer gedeeltelijk.  Ook zou de tekst in het Engels vertaald en verspreid worden, 
maar daar vernam ik, op een heel summier ontwerp over “The Meirhaeghe Family”, 

                                                           
4 https://www.facebook.com/pages/Center-for-Belgian-Culture/189028594480620 
5 www.ellisisland.org 

https://www.facebook.com/pages/Center-for-Belgian-Culture/189028594480620
http://www.ellisisland.org/
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weinig meer over. Ook met Debby Westerman, onderhoud ik mailcontacten en hoop dat 
zij erin slaagt om onze genealogie aldaar te verspreiden. 

 
De overige kinderen van Alphons Meirhaeghe en Irma Monseré werden in de USA 
geboren : 
 
e. Julius Meirhaeghe 

 
Geboren op 8.10.1910. In de Amerikaanse databases wordt hij verward met zijn broer 
Joseph. 
 

f. Joseph Meirhaeghe 
 
Geboren in 1913. Overleden in Wisconsin op 13 november 1987. 
Hij huwde met Christine  S. (1912-2002). 

 Hun zoon : Robert Meirhaeghe  
 
g. Lucille Nellie Meirhaeghe 

 
Geboren op 28.8.1916 en overleden op 24.12.2008. 
Zij huwde Gerald Stanley Newman en George Delmar Mills. 
Kinderen : Janet, Ronald en Carol Sue Newman en Georgia Kay, Steve en Vicki 
Mills. Foto’s van Lucille vind je op deze site 6 :  
 

h. Henrietta Meirhaeghe 
 
Geboren op 8 januari 1920 in Coal Valley, Illinois en overleed op 12 maart 2009. Zij 
huwde met Edmund Emile De Paepe, geboren in 1917 en overleden in 1985. She 
was a bookkeeper and a member of St. Williams Catholic Church in Carthage 7. Hun 
zoon Anthony De Paepe. 

 
i. Marguerite Meirhaeghe 

 
Geboren in Moline op 19 juli 1919 en overleden in Jacksonville op 6 april 2008.  
Zij huwde in Moline op 24 mei 1941 met Joseph Van Vooren. 
Hun kinderen : Camilla, Coralie, Joseph, Julie Ann en Marita Van Vooren. 
 
Hierna het overlijdensbericht van Marguerite Meirhaeghe 8 : 
 
Marguerite Van Vooren (geboren Meirhaeghe), 90, formerly of Moline, died Sunday, April 6, 
2008, at Barton W. Stone Nursing Home in Jacksonville, Ill. Funeral services will be 9:30 a.m. 
Friday, April 11, at De Roo Funeral Home, Moline, with a Mass of Christian Burial at 10 a.m. at 
Sacred Heart Catholic Church, Moline. Entombment will be in St. Mary's Mausoleum, East 
Moline. Visitation is 4-7 p.m. Thursday at the funeral home with a combined rosary by the 
Catholic Order of Foresters and the Sacred Heart Altar and Rosary Society recited at 4 p.m. 
Memorials may be made to the Barton W. Stone Home -- Legacy Care Unit, 837 Grove St., 
Jacksonville, IL 62650, or to the Memorial Home Services Hospice, 720 N. Bond St., 
Springfield, IL 62702.  
 

                                                           
6 http://search.ancestry.com/cgi-
bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank=1&new=1&so=3&MSAV=1&msT=1&gss=seorecords&gsfn=Joseph&gsl
n=Meirhaeghe&msbdy=1913&msbpn__ftp=&msddy=&msdpn__ftp=Wisconsin%2c+USA&cpxt=0&catBucket=p&u
idh=000&cp=0 
7 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Meirhaeghe&GSiman=1&GRid=34713880&  
8 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gsr&GSln=Meirhaeghe&GSiman=1&GSst=16&  

http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank=1&new=1&so=3&MSAV=1&msT=1&gss=seorecords&gsfn=Joseph&gsln=Meirhaeghe&msbdy=1913&msbpn__ftp=&msddy=&msdpn__ftp=Wisconsin%2c+USA&cpxt=0&catBucket=p&uidh=000&cp=0
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank=1&new=1&so=3&MSAV=1&msT=1&gss=seorecords&gsfn=Joseph&gsln=Meirhaeghe&msbdy=1913&msbpn__ftp=&msddy=&msdpn__ftp=Wisconsin%2c+USA&cpxt=0&catBucket=p&uidh=000&cp=0
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank=1&new=1&so=3&MSAV=1&msT=1&gss=seorecords&gsfn=Joseph&gsln=Meirhaeghe&msbdy=1913&msbpn__ftp=&msddy=&msdpn__ftp=Wisconsin%2c+USA&cpxt=0&catBucket=p&uidh=000&cp=0
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank=1&new=1&so=3&MSAV=1&msT=1&gss=seorecords&gsfn=Joseph&gsln=Meirhaeghe&msbdy=1913&msbpn__ftp=&msddy=&msdpn__ftp=Wisconsin%2c+USA&cpxt=0&catBucket=p&uidh=000&cp=0
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Meirhaeghe&GSiman=1&GRid=34713880&
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gsr&GSln=Meirhaeghe&GSiman=1&GSst=16&


 13 

Marguerite was born July 19, 1917, in Moline, daughter of Alphonse and Irma Meirhaeghe. 
She married Joseph J. Van Vooren on May 24, 1941, in Moline. He died Aug. 18, 1989. She 
was a parishioner at Sacred Heart Church in Moline, where she was a member of the Altar & 
Rosary Society, Catholic Order of Foresters, the Senior Resurrection Choir and the Legion of 
Mary. She served as a pastoral care minister for 25 years. Marguerite graduated from St. 
Joseph's High School in Rock Island and Moline Business College. She was employed as a 
photo re-toucher for the former Calbrecht Studio, a secretary for Western Trucking, and 
served as executive secretary for the Quality Assurance Directorate -- Department of Army at 
Rock Island Arsenal, retiring after 11 years of service in 1977. She was an avid bridge player, 
enjoyed art, oil painting and music. She especially loved vacations and holidays with her 
family.  
 
She is survived by five children, Marita Ritzo (Tim), Jacksonville, Joseph Van Vooren (Susan), 
East Moline, Coralie Olszta (John), Joliet, Ill., Julianne Ford (Tim), Alpharetta, Ga., Camilla 
Van Vooren (John Ross), Lakewood, Colo.; nine grandchildren, Christopher Ritzo (Samantha), 
Urbana, Ill., David Ritzo, St. Louis, Mo., Elise Meyer (Larry), Jacksonville, Jane Rogers 
(Jasen), Orion, Matthew Olszta (Jennifer), Kennewick, Wash., Andrew Olszta (Andrea), 
Plainfield, Ill., Michael Olszta, Joliet, Ill., Ryan Ford and Christopher Ford, Alpharetta; and two 
great-grandchildren, Aiden Meyer, Jacksonville, and Jackson Rogers, Orion. She is also 
survived by two sisters, Lucille Mills, Kissimmee, Fla., and Henrietta DePaepe, Carthage, 
Texas. She was preceded in death by three brothers, Aime, Julius "Joe" and Leon 
Meirhaeghe; and three sisters, Katherine Meirhaeghe, Anne Emery and Madeline Malmstrom. 

 
In haar mail van 23 maart 2013 haalt Debby Westerman herinneringen op aan haar 
grootmoeder, Lucille Meirhaeghe (XX.4.10.g), waaruit o.m. blijkt dat Alphons Meirhaeghe 
niet in de auto-industrie tewerkgesteld was, maar een melkveebedrijf uitbaatte :  
 
“My gram loved her dad (Alphons Meirhaeghe). She had various degrees of dementia in her 80s 
and 90s. She would tell me stories of him. She loved to read and her father would come up and 
say: 'My dear little Lucille, you must turn out the lamp for the day will come early and the animals 
must be fed.' Then he would give her a kiss on the forehead, take her book and turn out the light. 
She said he was a small man and when he came in  from outside, he would squat (hurken) by the 
fireplace to talk with the children. She said he truly loved his children. They had a dairy farm 
(melkveebedrijf) and also raised hogs (slachtvarkens). Cows and hogs are a big commodity in that 
area. They grew corn to feed the cows and pigs. Gram said her mother (Irma Monseré) was very 
strict and would have been a successful business woman in this day. Irma started the first drive 
through dairy store (drive in melkwinkel) in Moline. She would sit outside their small store and when 
people came up in their wagons, they never had to get out. She loaded them up right there!” 

 
Moeder Catharina Braet overleed te Aarsele in haar 49ste levensjaar op 3 februari 1873. 
Enkele maanden later – op 19 november 1873 - overleed ook vader Constant Meirhaeghe.  
De overlijdensakte werd door zijn zonen Louis en Leo Meirhaeghe ondertekend. 
 
 

XX.5.   LEO  MEIRHAEGHE 
 
Leo Meirhaeghe werd te Tielt geboren op 16 februari 1827 als zoon van Augustijn 
Meirhaeghe en Joanna Catharina Braeckeveldt (XIX.6). 
 
Leo Meirhaeghe was bijna 44 jaar wanneer hij te Schuiferskapelle huwde op 4 januari 1871 
met ROSALIE  BEEUWSAERT.  De bruid werd te Tielt geboren op 7 september 1832 als 
dochter van Louis Beeuwsaert en Theresia Debel.  Het echtpaar vestigde zich op een hoeve 
te Tielt, in de Kanegemstraat 136, waar hun twee kinderen geboren worden die onder de 
naam Meerhaege door het leven gingen: 
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1. EMILIA  MEERHAEGE 
 
Geboren te Tielt op 18 juli 1872. Emilia Meerhaeghe huwde te Tielt op 8 januari 1901 met 
landbouwer CHARLES LOUIS MAYAERT.  De bruidegom werd te Oostrozebeke 
geboren op 9 februari 1864 als zoon van Leo Mayaert en Virginie Gyselinck. Hun zoon :  
 
a. Albert Maeyaert, hij werd pastoor van Leisele.  Hij concelebreerde de H.Mis in de 

Sint-Walburgakerk te Oudenaarde n.a.v. het Van Meirhaeghe Familiefeest op 20 
augustus 1983. 

 
Emilie Meerhaege overleed te Tielt op 19 september 1943.  Ze werd 70 jaar.  Charles 
Louis Mayaert overleed als rustend landbouwer eveneens te Tielt op 17 januari 1945. 

 
2. EMILIUS  MEERHAEGE 

 
Geboren te Tielt op 29 september 1874.   Emile Meirhaeghe huwde te Tielt in 1904 met 
MARIE LOUISE PRUDENCE BRAECKEVELT.  Zij werd te Tielt geboren op 20 februari 
1872.  Emile vestigde zich als landbouwer op het gehucht Ondank te Tielt waar hij een 
hoeve met 21 hectaren grond uitbaatte.  Hun kinderen te Tielt geboren : 
 
a. Levenloos mannelijk kind, ° Tielt 10 maart 1905. 

 
b. Sara Maria Louise Prudence Meerhaege 

 
Geboren te Tielt op 10 april 1906. Zij huwde te Tielt op 11 november 1930 met 
Medard Germain Bulcaen, geboren op 17 november 1906.  Beroep: veehandelaar.   
Woonplaats: Sint-Jansstraat te Tielt.   
 
Medard Bulcaen overleed te Tielt op 25 januari 1980.  Sara Meerhaege overleed te 
Tielt op 29 januari 1988. 

 
c. Levenloos mannelijk kind, ° Tielt 22 maart 1907. 
d. Levenloos mannelijk kind, ° Tielt 10 juni 1912. 
e. Cora Maria Gabrielle Meerhaege, tweelingzuster,  

 
Geboren te Tielt op 10 juni 1912. Zij huwde te Tielt op 1 juli 1935 met Jules, Frans, 
Marcel Devolder, geboren te Ruiselede op 26 augustus 1913.  Woonplaats : 
Ondankstraat.   
 
Hun kinderen : Dirk Devolder (gehuwd met Nicole Rebry. Woonplaats: Tielt) en 
Chantal Devolder, (geboren te Gent op 22 mei 1954. Regentes.  Woonplaats: 
Vercampstraat, Tielt. Gehuwd te Tielt op 10.8.1979 met Geert Decavele, 
studiemeester, gescheiden op 25.2.2003. Hun kinderen: Hannes Decavele ° 
9.12.1982; Stijn Decavele ° 29.1.1981;  Griet Decavele °2.12.1989). 
 
Cora Meerhaege overleed te Tielt op 4 april 1991.  Jules Devolder overleed te Tielt 
op 12 juni 2002. 

 
Moeder Rosalie Beeuwsaert overleed te Tielt op 21 oktober 1903.  Leo Meirhaeghe overleed 
te Tielt op 16 januari 1915.  Hij werd bijna 88 jaar oud. 
 
 
Na deze XX-ste  generatie zijn er in België, wat tak B betreft, geen mannelijke naamdragers 
meer. Wel afstamming in de USA. 
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TAK C                    TAK C    
 
 

XX.6.   PETRUS FRANCISCUS  MEIRHAEGHE 
 
Pieter Frans (Petrus-Franciscus) Meirhaeghe werd te Kanegem geboren op 12 juni 1796 als 
tweede kind van Pieter Joseph Meirhaeghe en Petronilla Francisca Van Renterghem (XIX.7).  
De volgende dag werd hij gedoopt in aanwezigheid van peter Jan Jacob Meirhaeghe, vaders 
broer, en meter grootmoeder Rosalie Vermeulen.  De doopakte werd opgesteld door 
vicepastor Leo Joannes De Brabandere. Deze werd te Kanegem geboren in 1766 en was er 
onderpastoor van 1794 tot 1796. Tijdens de Beloken Tijd van de Franse bezetting dook hij, 
zoals zoveel priesters, onder.  Hij beoefende de zielenzorg in het geheim en trok clandestien 
in werkplunje als kuiper rond, zijn alaam op de rug.  De legende wil dat hij er niet voor 
terugschrok om met de Franse soldaten – de sansculotten - op de vuist te gaan. In die dagen 
arriveerde te Kanegem ook een halve compagnie met stokken, geweren en sabels 
gewapende Brigands of Vlaamse verzetstrijders die tegen de Fransen een guerrillaoorlog 
voerden. Ze lieten de alarmklok luiden en riepen alle weerbare mannen op tot verzet.  
Officiële papieren, wetteksten en verordeningen werden in het openbaar verbrand.  Een 
tweede groep Brigands onder de leiding van ene Derckxens, plunderde het huis van de 
agent municipal en verbrandde de vrijheidsboom die door de revolutionairen was geplant.  
Zo zie je maar de Franse Revolutie ook in Kanegem gepasseerd is… 
 
Pieter Francies Meirhaeghe bracht zijn prille jeugd door op de aloude Meirhaeghe-
stamhoeve langs de Tieltsesteenweg en later op de hoeve langs de Axpoelemolenweg die 
door zijn vader uitgebaat werd. Hij was 26 jaar wanneer hij op 30 april 1823 te Kanegem 
huwde met de vijf jaar oudere PHILIPPINA  COUSSENS.  De bruid werd te Kanegem 
geboren op 15 oktober 1791 als dochter van Jan Francies Coussens en Regina De Roo. 
 
Jan Francies Coussens bezat te Kanegem twee hoeven en ongeveer veertien hectaren 
grond, waarmee hij zeker tot de grote gebruikers behoorde. De grootvader van Jan Francies, 
Jan Coussens, was halfweg de 18de eeuw te Aarsele schepen van de heerlijkheid van 
Baudeloo, schepen van Sint-Baafs, schepen van Oosterhem en schepen van Gruuthuuse. 
Philippina’s moeder, Regina De Roo, was een telg uit de notabele familie De Roo die 
eeuwenlang de dorpsmagistraten leverde en zo een belangrijk stuk Kanegemse 
dorpsgeschiedenis schreef.  Regina’s vader Jan De Roo was schepen van Kanegem; haar 
grootvader was er eveneens schepen; haar overgrootvader Pieter De Roo was 
burgemeester van Kanegem en werd in het koor van de kerk begraven; haar 
betovergrootvader Livinus De Roo was burgemeester van de heerlijkheid van Beexsche en 
diens vader Jacobus De Roo was griffier van de heren van Hammes en werd eveneens in de 
kerk begraven.  Pieter Francies Meirhaeghe had dus, net als zijn vader, een rijke 
boerendochter veroverd. 
 
Het echtpaar Meirhaeghe-Coussens vestigde zich op een hoeve op de Kanegemse 
Westhoek, nu  Axpoelemolenstraat nr. 15. Deze hoeve droeg de aloude naam Hollenbome 
(ook Tollenboom; zie ook XIX.7) en bestond omstreeks 1830 uit een langwerpig boerenhuis 
en landgebouw met bakhuis. In de periode 1862-1863 werden de bestaande 
hoevegebouwen totaal heropgebouwd : huis, landgebouw en bakhuis, mogelijk met 
integratie oudere bestanddelen. De Atlas der Buurtwegen vermeldt deze hoeve in 1846 
onder de naam "Ferme Meerhaeghe" 9. De bevolkingsregisters wijzen uit dat Pieter Francies 
Meirhaeghe er twee dienstmeiden, een werkbode en een wever tewerk stelde.   
 

                                                           
9 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/87094 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/87094
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Hun vijf kinderen werden te Kanegem geboren : 
 
1. CAROLUS LUDOVICUS  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Kanegem op 9 februari 1824     volgt onder XXI.5. 
 
2. PETRUS JACOBUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 22 april 1825.  Pieter Jacob Meirhaeghe bleef ongehuwd en 
vond op de hoeve van zijn broer Jan als landwerkman een thuis.  Hij overleed te 
Kanegem in zijn 72ste levensjaar op 5 november 1896. 

 
3. JOANNES  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 28 december 1826.  Landman Jan Meirhaeghe huwde op 37-
jarige leeftijd te Tielt op 27 januari 1864 met de 41-jarige spinster ROSALIE 
VERBRUGGHE.  Zij werd te Tielt geboren op 26 januari 1823 als dochter van Joseph 
Verbrugghe en Francisca Janssens.  Jan Meirhaeghe handtekende de huwelijksakte.  
Hun huwelijk bleef kinderloos. 
 
Jan en Rosalie baatten de ouderlijke hoeve op de Westhoek uit; vader Pieter Francies en 
broer Pieter Jacob woonden bij hen in. Ook de twee kinderen van zijn zuster Thecla, met 
name Alois en Marie Leonie Vanpoucke, waren er een tijdlang gedomicilieerd.  Boer Jan 
Meirhaeghe had ook constant een paar dienstmeiden en een koewachter in dienst. 
 
Rosalie Verbrugghe overleed te Kanegem op 29 mei 1894.  Ze werd 61 jaar oud.  Jan 
Meirhaeghe overleed te Kanegem op 1 december 1905.  Hij werd 79 jaar oud.  Voor de 
rouwmaaltijd waren 105 mensen uitgenodigd en schoven er 101 aan tafel.  Zij werkten 
het hierna volgende voedsel naar binnen : “57 kg boullie, 65 kg wortels, 6 ketels 
watervleesch, 1,5 kg beenen, 3 pinten mostaard, 1 kg vermicel, 16 pinten melk, 10 
koekebrooden, 5 terwebrooden, 5 kg boter, 1,5 kg Frans brood en 4 kg café”.  Uit de 
erfenis van suikernonkel Jan werd 178,50 frank vrijgemaakt om dit afscheidsmaal te 
betalen. 
 

4. ROSALIE  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Kanegem op 18 augustus 1829.  Zij overleed als meisje van zestien jaar te 
Kanegem op 21 september 1845. 

 
5. THECLA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 27 juli 1831.  Thecla Meirhaeghe huwde te Kanegem op 9 
januari 1864 met landman JAN VANPOUCKE.  Hij werd te Tielt geboren op 4 december 
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1826 als zoon van Pieter Frans Vanpoucke en Rosalie David.  Thecla Meirhaeghe 
ondertekende de huwelijksakte.  Ze hadden minstens twee kinderen :  
 
a. Alois Vanpoucke. 
b. Marie Leonie Vanpoucke. 
 
Thecla Meirhaeghe overleed te Tielt op 14 december 1917.  Ze werd 86 jaar oud. 

 
Uit de bevolkingsregisters voor de periode 1839-1847 blijkt dat Pieter Francies Meirhaeghe 
geen knechten meer in dienst had.  Zijn kinderen waren ondertussen oud genoeg om het 
hoevewerk op zich te nemen. 
 
We vinden de namen van de gezinsleden onder de naam Myrage ook terug in de ledenlijsten 
van diverse godsdienstige genootschappen zoals “De Broederschap der gedurige 
Aanbiddinghe”, “De Broederschap onder d’aenroepinge en titel van den Heiligen Blasius” en 
“Het Genootschap tot uitroeying der Godslastering en Verwensching” 10. 
 
Moeder Philippina Coussens overleed in haar woning wijk Westhoek op 26 januari 1859.  Ze 
werd 68 jaar oud.  Na haar overlijden verhuisde Pieter Francies naar een doening op de 
Kerkhoek waar opnieuw twee veertienjarige boerenknechten en een dienstmeid 
gedomicilieerd waren.  Een paar jaar later trok hij dan in bij zijn zoon Jan Meirhaeghe. 
 
Pieter Francies Meirhaeghe sukkelde in zijn oude dag met de ogen.  Hij kon de huwelijksakte 
van zijn oudste zoon niet tekenen “wegens flauw gezight”. Hij was 71 jaar wanneer hij zich 
op 12 november 1867 kandidaat stelde als lid van het Armenbestuur, doch hij werd niet 
gekozen.  Pieter Francies Meirhaeghe overleed te Kanegem op 21 januari 1876.  Hij werd 80 
jaar oud. 
 

XX.7.   AUGUSTINUS  MEIRHAEGHE 
 
Augustinus Meirhaeghe werd te Kanegem geboren op 25 vendémiaire van het 7de jaar van 
de Franse Republiek d.i. op 16 oktober 1798, als derde kind van Pieter Joseph Meirhaeghe 
en Petronilla Francisca Van Renterghem (XIX.7).  Vader, die de geboorteaangifte deed, was 
vergezeld van schoonbroer Guillielmus Lampaert en zuster Maria Jacoba Meirhaeghe. 
 
De jongen groeide op als landbouwerszoon op de ouderlijke hoeve langs de 
Axpoelemolenweg op de Kanegemse Westhoek. Augustinus Meirhaeghe huwde op 23-jarige 
leeftijd te Kanegem op 17 okober 1821 met de vier jaar oudere BERNARDINA  DEWULF 
(zie ook XIX.8). De bruidegom ondertekende de huwelijksakte als Augustinus Meirhaege. 
Bernardine Dewulf werd te Tielt geboren op 23 februari 1794 als dochter van Guillielmus 
Dewulf en Maria-Theresia Colpaert. Deze laatste was de zuster van Monica Colpaert die 
huwde met Jan Jacob Meirhaeghe (XIX.8). Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren 
waarvan er vier zeer jong stierven.  Zes kinderen kwamen te Kanegem ter wereld; de laatste 
twee te Ruiselede : 
 
1. ROSALIE  MEIRHAEGHE 
2. VIRGINIE MEIRHAEGHE  

 
Tweelingzusjes, geboren te Kanegem op 10 juli 1822.  Beide dochtertjes overleden kort 
na de geboorte, Rosalie nog dezelfde dag en Virginie een paar dagen later op 13 juli 
1822.  

 
 
                                                           
10 RAK, Kerkarchief Kanegem, Broederschappen. 
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3. BLONDINA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Kanegem op 21 juni 1823.  Zij huwde op vijftigjarige leeftijd te Ruiselede op 
22 april 1873 met hoefsmid LEONARD VAN ZEVEREN.  Hij werd te Wontergem 
geboren op 21 augustus 1825 als zoon van Jan-Baptiste Van Zeveren en Eugenie 
Debraeve.  Leonard was reeds weduwnaar van Rosalie Vermeersch die te Ruiselede 
overleden was op 5 januari 1871. 
 
Blondina Meirhaeghe overleed te Ruiselede op 10 september 1882 in haar woning op de 
Middenwijk.  Rentenier Leonard Van Zeveren huwde nog een derde maal – dit keer met 
Blondina Lambrecht - en overleed te Ruiselede op 13 april 1905. 

 
4. HENRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 17 juli 1825. Henri Meirhaeghe huwde op 31-jarige leeftijd te 
Ruiselede op 29 maart 1856 met AMELIE VAN BRUWAENE.  Zij werd te Kanegem 
geboren als dochter van Augustinus Van Bruwaene en Maria Catharina Devos.  Het paar 
vestigde zich als landbouwers op de Vlaagtwijk te Ruiselede.  Hun enige dochter : 
 
a. Maria Ludovica Meirhaeghe 

 
Geboren te Ruiselede op 17 november 1858.  Marie-Louise Meirhaeghe huwde op 
35-jarige leeftijd op 11 juli 1893 met de zeventien jaar jongere Henri Frederic 
Gilliaert.  De achttienjarige bruidegom werd te Geluwe geboren op 14 juli 1875 als 
zoon van Charles-Louis Gilliaert en Virginie Nuyttens en woonde op het ogenblik van 
zijn huwelijk te Schuiferskapelle.   
 
Het paar vestigde zich als landbouwers op de Vlaagtwijk.  Henri Gilliaert overleed te 
Ruiselede op 14 januari 1917.  Marie-Louise Meirhaeghe overleed geen vier maand 
later te Ruiselede op 2 mei 1917.  Zij werden respectievelijk 58 en 41 jaar oud. 

 
5. MARIA LUDOVICA MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 8 mei 1828.  Marie-Louise Meirhaeghe overleed als kind van vijf 
jaar te Ruiselede op 14 maart 1833. 

 
6. AMELIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 13 maart 1831 en er overleden op 13 oktober 1833.  In de 
Ruiseleedse registers van de Burgerlijke Stand vinden we een uittreksel uit de 
Kanegemse overlijdensregisters dd. 22 oktober 1833, waarin vader Augustinus verklaart 
dat hij op 13 oktober om 6 uur ‘s avonds in zijn meers op de Kanegemse Oosthoek zijn 
dochtertje van 2 ½  jaar dood heeft aangetroffen.  Over de omstandigheden waarin het 
kind gestorven was, wordt niets gezegd. 

 
7. SERAPHINA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 20 juni 1833.  Zij huwde te Ruiselede op 22 februari 1860 met 
CHARLES-LOUIS DE BAETS.  Hij werd te Ursel geboren op 13 januari 1827 als zoon 
van Charles De Baets en Anna-Maria Blanckaert. Seraphina Meirhaeghe overleed te 
Ruiselede op 19 oktober 1903.  Charles-Louis De Baets overleed te Beernem op 27 
februari 1916.  
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8. IVO  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 9 april 1836.      volgt onder XXI.6. 

 
Begin 1833 verhuisde Augustinus Meirhaeghe van Kanegem naar Ruiselede waar hij zich 
als landbouwer op de Zuidwijk vestigde.  De hoeve omvatte een huis met land, bos, 
boomgaard en tuin, 2 ha. 71 a. groot, gelegen op de Viggezeelehoek langs het 
Tiendestraatje.  In 1885 en 1888 werden deze bezittingen verkocht aan landbouwer Ignace 
Demuynck.  Augustinus Meirhaeghe overleed te Ruiselede in zijn 72ste levensjaar op 15 juni 
1869. 
 
 

XX.8.   CORNELUS  MEIRHAEGHE 
 
Corneel Meirhaeghe werd geboren te Kanegem op 18 fructidor van het 8ste jaar van de 
Republiek of op 5 september 1800 als vierde kind van Pieter Joseph Meirhaeghe en 
Petronilla Francisca Van Renterghem (XIX.7).  De boreling kreeg zijn voornaam van oom 
Cornelis Vande Walle (XVIII.5.2), koopman uit Aarsele, die de geboorteaangifte deed. 
 
Corneel Meirhaeghe huwde te Aarsele op 15 september 1824 met SERAPHINA VANDEN 
BERGHE.  Zij werd te Kruishoutem geboren op 16 mei 1797 als dochter van Livinus Vanden 
Berghe en Carolina Heyndrickx.  Bruidegom en bruid ondertekenden de huwelijksakte.  Het 
echtpaar vestigde zich op een hoeve te Aarsele op de wijk Het Meyken waar hun zeven 
kinderen geboren werden : 
 
1. ROSALIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 29 mei 1825.  Rosalie Meirhaeghe was 47 jaar wanneer ze op 7 
februari 1872 huwde met de 54-jarige landbouwer JOSEPH  D’HOOP.  Hij werd te Tielt 
geboren op 27 augustus 1817 als zoon van Augustinus D’Hoop en Angela Vandaele.  
Hun huwelijkscontract werd door notaris Wibo te Aarsele opgemaakt.  Hun huwelijk bleef 
kinderloos. Het echtpaar vestigde zich als landbouwers te Tielt waar Rosalie Meirhaeghe 
als rentenierster overleed op 10 oktober 1911. 

 
2. MARIA LUDOVICA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 12 oktober 1827. Landbouwster Marie-Louise Meirhaeghe bleef 
ongehuwd en overleed te Aarsele op 16 september 1892 aan een hersenbloeding. Ze 
werd net geen 65 jaar. 

 
3. MARIA AUGUSTA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 27 oktober 1829.  Zij overleed er op achtjarige leeftijd op 15 
augustus 1837. 

 
4. HENDRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 28 februari 1832 en er drie maand later overleden op 23 mei 
1832. 

 
5. IVO  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 22 juni 1833.  Ivo Meirhaeghe bleef ongehuwd en kwam aan de 
kost als landbouwer.  Hij woonde een tijdlang in de Duinestraat 13 te Poeke.  Ivo 
Meirhaeghe overleed in zijn 77ste levensjaar te Aarsele op 24 februari 1910 als rentenier. 
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6. ANDRE  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Aarsele op 26 oktober 1836.  Ook hij bleef ongehuwd.  In 1880 ging hij 
inwonen bij zijn zuster Rosalie Meirhaeghe te Tielt. André Meirhaeghe overleed er als 
rentenier op 30 april 1910 in de Sint-Jansstraat. 

 
7. IDA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aarsele op 18 juni 1840.  Ida Meirhaeghe overleed te Oostende op 3 juni 
1880 in het klooster van de Arme Klaren waar zij dertien jaar koorzuster was geweest 
onder de naam Zuster Maria-Anna.  Zij is de eerste geestelijke van de Kanegemse tak. 

  
Moeder Seraphina Vanden Berghe overleed te Aarsele op 28 februari 1862.  Corneel 
Meirhaeghe overleed twaalf jaar later te Aarsele op 5 november 1874.  Hij werd 74 jaar oud.  
Aangezien hun zonen Ivo en André Meirhaeghe ongehuwd bleven, waren er geen 
nakomelingen om het geslacht verder te zetten.  Ook hun dochters bleven ongehuwd of 
hadden geen kinderen, zodat de spaarcenten van al deze kinderloze suikernonkels en -
tantes ten dele terugvloeiden naar de broers en zusters van Corneel Meirhaeghe. Dat drie 
van de kinderen als rentenier omschreven worden, wijst op de welstand binnen deze familie.  
 
 

XX.9.   FERDINAND  MEIRHAEGHE 
 
Ferdinand Meirhaeghe werd te Kanegem geboren op 21 maart 1807 als zevende kind van 
Pieter Joseph Meirhaeghe en Petronilla Francisca Van Renterghem (XIX.7). Vaders 
halfzuster Monica Braeckeveldt ondertekende, als getuige bij de aangifte, de geboorteakte.  
 
De jongen groeide op als landbouwerszoon op de ouderlijke hoeve langs de 
Axpoelemolenstraat waar hij, na het overlijden van zijn vader, bij moeder achterbleef tot alle 
kinderen waren uitgehuwelijkt.  Ferdinand Meirhaeghe was 37 jaar wanneer hij te Ruiselede 
huwde op 5 februari 1844 met de bijna tien jaar jongere AMELIA  COCQUYT.  De bruid 
werd te Oedelem geboren op 12 oktober 1816 als dochter van Bernard Cocquyt en Charlotte 
Van Veirdeghem.  Het echtpaar baatte op de Kanegemse Westhoek een hoeve uit waar hun 
acht kinderen geboren worden. Vader Ferdinand Meirhaeghe ondertekende alle 
geboorteakten: 
 
1. BERNARDUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 29 mei 1845.       volgt onder XXI.7. 

 
2. JULIANA MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 19 juni 1846.  Juliana Meirhaeghe huwde te Kanegem op 25 
januari 1871 met de twintig jaar oudere landbouwer PIETER VERHELST.  Hij werd te 
Bellem geboren op 8 november 1825 als zoon van Pieter Jacob Verhelst en Rosa 
Heirebrandt, beiden te Hansbeke overleden.  Bruidegom en bruid ondertekenden de 
huwelijksakte.  Enkele dagen eerder - op 14 januari 1871 - hadden ze bij notaris F. 
Wouters te Tielt hun huwelijkscontract gesloten.  Het echtpaar vestigde zich als 
landbouwers te Hansbeke. 

 
3. MARIA BLONDINA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 29 december 1847 en er een maand later overleden op 26 
januari 1848. 
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4. HENRICUS  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Kanegem op 26 november 1848 en er als knaap van negen jaar overleden 
op 24 februari 1857.  

 
5. EDUARDUS  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Kanegem op 4 april 1851.      volgt onder XXI.8. 
 
6. MARIA LUDOVICA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 30 augustus 1853.  Marie-Louise Meirhaeghe huwde op 25-
jarige leeftijd te Kanegem op 6 november 1878 met de acht jaar oudere FRANCISCUS 
LAMBRECHT, landbouwer te Tielt.  De bruidegom werd te Aarsele geboren op 7 juni 
1845 als zoon van Francies Lambrecht en Juliana Van Quathem.  Bruidegom en bruid 
ondertekenden de huwelijksakte.  Bij hun kerkelijk huwelijk kregen ze dispensatie 
wegens bloedverwantschap in de derde graad. Hun huwelijkscontract werd op 24 oktober 
1878 te Gent bij notaris Van Zantvoorde geregistreerd. 
 
Franciscus Lambrecht overleed te Tielt op 7 mei 1923 in zijn woning gelegen in de 
Potterijstraat.  Marie-Louise Meirhaeghe overleed op 77-jarige leeftijd te Tielt op 8 
september 1930.  

 
7. MARIA NATHALIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 27 juli 1855.  Zij overleed ongehuwd te Tielt in haar 77ste 
levensjaar op 15 juni 1932. 

 
8. LEONIDA MARIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 26 januari 1859.  Leonie Meirhaeghe was 22 wanneer ze te 
Tielt huwde op 27 oktober 1881 met de negen jaar oudere hoefsmid BRUNO VANDE 
WALLE.  Hij werd te Tielt geboren op 9 juni 1850 als zoon van Ivo Vande Walle en Marie 
Louise Lema.  Hun kinderen :  
 
a. Benoni Vande Walle, geboren te Tielt op 3.9.1882. Huwde met Augusta Blondeel. 
b. Urbain Vande Walle, geboren te Tielt op14.8.1883. 
c. Honoré Vande Walle, geboren te Tielt op 8.1.1891. 
d. Maurice Vande Walle, geboren te Tielt op 7.9.1895 
e. Madeleine Vande Walle, geboren te Tielt op 18.4.1899. Huwde Cyriel Coddens. 
f. Valère Vande Walle, geboren te Wingene op 13.6.1901. Huwde met Marie Leonie 

Lanckriet. 
 
Bruno – Bruinen - Vande Walle overleed te Tielt op 9 september 1928.  Zijn weduwe 
Leonie Meirhaeghe vertrok naar Kanegem waar ze op 12 januari 1951 overleed.  Ze 
werd 92 jaar oud. 

 
Vader Ferdinand Meirhaeghe slaagde erin om tijdens de harde crisisjaren uit het midden van 
de 19de eeuw zijn groot gezin een steeds groeiende welstand te bezorgen. De 
bevolkingsregisters tonen ons hoe hij in 1857 verschillende mensen in dienst had : Constant 
Van Wynsberghe, 24 jaar, dienstknecht ; Ivo Van Wynsberghe, 23 jaar, dienstknecht ; Isidor 
Protty, 23 jaar, dienstknecht ; Sophie Vereecke, 24 jaar, dienstmeid ; Seraphine Semetier, 20 
jaar, dienstmeid. 
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Ferdinand Meirhaeghe overleed te Kanegem op 11 april 1879.  Hij werd 72 jaar oud.  Zijn 
weduwe vertrok in datzelfde jaar, samen met haar zoon Bernard en haar dochters Maria 
Nathalie en Maria Leonida Meirhaeghe naar Tielt, waar ze zich op Rijkegemkouter 
vestigden.  In 1883 keerde Amelie Cocquyt terug naar Kanegem waar ze bij haar zoon 
Eduard, die naderhand naar Poeke verhuisde, als rentenierster introk. 
 

XX.10.   BERNARDUS  MEIRHAEGHE 
 
Bernard Meirhaeghe werd te Kanegem geboren op 28 januari 1809 als achtste kind van 
Pieter Joseph Meirhaeghe en Petronilla Francisca Van Renterghem (XIX.7).  Hij groeide op 
als landbouwerszoon op de ouderlijke hoeve langs de Axpoelemolenweg op de Kanegemse 
Westhoek. 
 
Bernard Meirhaeghe huwde te Kanegem op 29 september 1838 met de zeven jaar jongere 
VIRGINIE AMELIE  DEDECKERE.  De bruidegom en de bruid, die als particulière of 
bijzondere worden omschreven, ondertekenden hun huwelijksakte.   
 
Bernards echtgenote Virginie Dedeckere werd te Meulebeke geboren op 6 februari 1816 als 
dochter van Pieter Jacob Dedeckere en Coleta Demey.   
 
• Haar vader Pieter Jacob werd geboren te Ardooie op 23 februari 1780 als zoon van 

Pieter Jacob Dedeckere en Isabella Rosa Vereecke.   
• Haar grootvader Pieter Jacob Dedeckere werd te Hooglede geboren op 9 februari 1751 

als zoon van Matheus Dedeckere en Maria Joanna Ooghe.   
• Haar overgrootvader Matheus Dedeckere werd te Hooglede geboren op 14 december 

1709 als zoon van Clemens Dedeckere en Petronilla Cuninckx. 
 
De ouders van Virginie 
Dedeckere woonden 
aanvankelijk te Meulebeke.  
Omstreeks 1820 verhuisde 
het gezin naar Kanegem waar 
Pieter Jacob het beroep van 
molenaar en olieslager 
uitoefende.  Hij betrok meer 
bepaald de Axpoelemolen (zie 
illustratie) die gelegen was in 
de omgeving van de 
Axpoelemolenweg en de 
Tieltvoetweg en die in de 
volksmond Dekkerzemeulen 
of Dekkersmolen werd 

genoemd, een naam die duidelijk werd afgeleid van die van de eigenaar.   
Dochter Virginie Dedeckere heeft haar echtgenoot niet ver moeten zoeken, aangezien de 
Meirhaeghes buren waren.  Pieter Jacob Dedeckere overleed te Kanegem op 5 november 
1850.  Na zijn dood volgde zijn zoon Clement Dedeckere hem op als olieslager en molenaar.  
Een andere zoon, die net als zijn vader de naam Pieter Jacob Dedecker droeg, oefende te 
Ruiselede eveneens het beroep van molenaar en olieslager uit.  We hebben hier dus 
duidelijk met een muldersgeslacht te maken.  De twee zusters van Virginie, Henrica en Ida 
Dedeckere, worden in hun huwelijksakte eveneens als bijzondere omschreven.  Henrica  
Dedeckere (° Kanegem 8.6.1824) huwde te Kanegem op 27.10.1849 met landbouwer Ivo 
Bruyneel (° Pittem 12.10.1828) en beiden tekenden hun huwelijksakte.  Ida Dedeckere (° 
Kanegem 18.2.1827) huwde te Kanegem op 21.9.1854 met Henri Franciscus Demeulenaere 
(° Zwevezele 6.12.1922), een koopman uit Zwevezele, en beiden tekenden de huwelijksakte, 
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samen met moeder Coleta Demey.  Deze laatste werd geboren te Tielt op 17 februari 1788 
als dochter van Joseph Demey en Anna Maria Coussens.  Coleta Demey overleed te 
Kanegem op 4 januari 1860 en werd ook als bijzondere omschreven.  Het is dus duidelijk dat 
de familie Dedeckere te Kanegem tot de gefortuneerden van het dorp behoorden.  Alles wijst 
erop dat er welstand heerste in deze familie waarvan ook alle gezinsleden geletterd waren. 
 
Bernard Meirhaeghe vestigde zich als landbouwer te Tielt, meer bepaald op de aan 
Schuiferkapelle grenzende Hoythoeck.  Op zijn hoeve had hij twee dienstmeiden, een 
dienstknecht en een koewachter in dienst.  Virginie Dedeckere bracht acht kinderen ter 
wereld, waarvan er vier op prille leeftijd overleden : 
 
1. HENRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 22 augustus 1839.      volgt onder XXI.9. 

 
2. MARIA LEONIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 21 oktober 1840.  Op 12 juni 1861 vertrok ze naar Zwevezele waar 
ze op 23 november 1864 huwde met KAREL (Charles-Louis) DENAEGHEL. 
 
Hun dochter: Ovidia Maria Denaeghel, huwde met Victor Dejonckheere, de 
vliegtuigpionier die als eerste West-Vlaming een vliegtuigbrevet haalde en in 1911 met 
zijn ééndekker Blériot  te Zwevegem vliegdemonstraties gaf 11.  
 
Marie Leonie Meirhaeghe overleed te Zwevezele op 11 juli 1925. 

 
3. FELIX  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 25 november 1842.        volgt onder XXI.10. 

 
4. MELANIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 10 januari 1845.  Zij overleed als twaalfjarig meisje te Tielt op 18 
februari 1857.  In de overlijdensakte wordt ze als spellewerkster omschreven. 

 
5. IVO  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 9 december 1846.  Ook Ivo werd slechts twaalf jaar oud en overleed 
te Tielt op 1 januari 1858. 

 
6. EDUARD  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 27 februari 1849.        volgt onder XXI.11. 

 
7. STEPHANIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 2 oktober 1850 en op driejarige leeftijd te Tielt overleden op 5 
september 1853. 

 
8. CLEMENTIA  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Tielt op 9 januari 1852 en geen drie jaar later te Tielt overleden op 4 
november 1854. 

                                                           
11 Zie ook ‘t Meerminneke, Van Meirhaeghes Familiecontactblad, nr 24, p. 7. 
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Omstreeks 1845 verhuisde het gezin naar de 9de wijk (nr.83-D).  Bernard Meirhaeghe pachtte 
er voor 625 frank van Emanuel Saelens een hoeve van 6 hectaren, 20 aren.  Daarbij pachtte 
hij nog een stuk land van 1 hectare, 17 are, 10 ca van Maria Joseph Ghislaine Louis Jeanne 
Vanderlinden d’Hoogvorst en dit voor de som van 118 frank en 75 centiemen.  Tenslotte 
pachtte hij nog van Jan Blommaert uit Gent “2 parcelles de terre et pré” of twee percelen 
akkerland en weide van 68 aren, 30 ca. voor de som van 55 frank. 
 
Na 1852 blijkt Bernard het beroep van winkelier uit te oefenen.  Hij overleed op 46-jarige 
leeftijd te Tielt op 7 mei 1855.  Zijn weduwe, Virginie Dedeckere, hertrouwde te Tielt op 14 
januari 1857 met werkman GRATIANUS VINCKIER. Zij overleefde ook haar tweede 
echtgenoot en overleed op 28 februari 1900 in haar woning Pittemstraat nr. 4 te Tielt.  Ze 
werd 84 jaar oud. 
 

XX.11.   ROMANUS  MEIRHAEGHE 
 
Romanus Meirhaeghe werd geboren te Kanegem op 20 september 1807 als zoon van Jan 
Jacob Meirhaeghe en Monica Colpaert (XIX.8) en groeide op te Egem. 
 
Landman Romanus Meirhaeghe huwde omstreeks 1845 met ROSALIE  LAMPAERT, 
geboren te Passendale omstreeks 1821 als dochter van Augustinus Lampaert en Francisca 
Cools.  Het echtpaar vestigde zich als landbouwers te Egem, waar ze van Albéric Dubus de 
Gisignies, een grootgondbezitter uit Sint-Joost-ten-Node, een hoeve van 2 hectaren en 70 
aren pachtten voor de som van 167 frank.  Hun zeven kinderen kwamen te Egem ter wereld;  
vier ervan werden gedurende vier opeenvolgende jaren dood geboren : 
 
1. PELAGIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Egem op 6 mei 1846 en er vier maand later overleden op 15 september 
1846. 

 
2. AUGUSTINUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Egem op 4 juli 1847.  Landbouwer Augustinus Meirhaeghe huwde te Tielt op 
10 juni 1875 met landbouwster  MARIA MATHILDE  BENOOT.  De bruid werd te Tielt 
geboren op 15 september 1852 als dochter van Leo Benoot en Rosalie Van Landeghem. 
Hun kinderen te Egem geboren : 
 
a. Victor Auguste Meirhaeghe, geboren op 11 maart 1876. 
b. Alidore Hector Meirhaeghe, geboren op 22 mei 1877. 
c. Maria Sylvia Meirhaeghe, geboren op 26 maart 1879. 
d. Irma Alida Meirhaeghe, geboren op 10 mei 1880. 
 
Volgens de familieoverlevering week dit gezin uit naar Canada. Onze pogingen om hun 
nakomelingen te traceren, leverden vooralsnog niets op. 

 
3.   Naamloos kind : ° Egem, 21 januari 1850. 
 
4.   Naamloos kind : ° Egem,  8 augustus 1851. 
 
5.   Naamloos kind : ° Egem, 16 juni 1852. 
 
6.   Naamloos kind : ° Egem, 22 mei 1853. 

 
7.   MARIA SILVIA  MEIRHAEGHE 
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Geboren te Egem op 10 oktober 1857. Zij huwde te Egem op 3 februari 1875 met 
AUGUST VROMAN, geboren te Pittem op 17 augustus 1845 als zoon van Leonard 
Vroman en Rosalie Van Compernolle. Het echtpaar woonde omstreeks 1922 te 
Meulebeke en vertoefde te Ledegem, waarheen ook vader Romanus en andere 
familieleden waren verhuisd. Hun achttien kinderen : zie schitterende illustratie van hun 
Gouden Huwelijksjubileum 12. 

 

 
 
Moeder Rosalie Lampaert overleed te Egem op 6 augustus 1880.  Na het overlijden van zijn 
vrouw verhuisde Romanus Meirhaeghe naar Ledegem waar hij overleed op 2 december 
1890.  Hij werd 83 jaar oud. 
 
 

XX.12.   KAREL LODEWIJK  MEERHAEGHE 
 
Karel Lodewijk (Charles-Louis) Meerhaeghe werd te Kanegem geboren op 5 december 1810 
als zoon van Jan Jacob Meirhaeghe en Monica Colpaert (XIX.8) en groeide op te Egem. 
 
Karel Meerhaeghe - zo handtekende hij - huwde omstreeks 1850 met ROSALIE 
SONNEVILLE.  De bruid werd te Wingene geboren omstreeks 1823 als dochter van Jan 
Sonneville en Francisca Vanden Borry.  Het echtpaar vestigde zich aanvankelijk als 
landbouwers te Pittem, waar zij van schoonbroer Ferdinand Decaigny, die gehuwd was met 
Juliana Meirhaeghe, een hoeve van 4 hectaren en 22 aren pachtten en dit voor de som van 
408 frank. Hun kinderen, waarvan er ook hier twee levenloos ter wereld kwamen,  werden te 
Pittem en later te Passendale geboren: 
 
 
                                                           
12 Mij bezorgd door Ludwine Persyn, kleindochter van jongste zoon Camiel Vroman en Marie Vande Putte; 
dochter van Willy Persyn, senator en burgemeester van Wingene, en Simonne Vroman. Haar tante, Cecile 
Vroman, huwde met Michel Claerhout uit Pittem, zoon van Aloïs Claerhout en Magdalena Meirhaeghe (zie 
XX.12.6.b). In Wingene bestaat ook een hoeve die Meirhaeghes hof genoemd wordt. 
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1. CAMIEL  MEERHAEGHE 
 
Geboren te Pittem op 1 mei 1851.  Landbouwer Camiel Meerhaeghe huwde te Wingene 
op 22 juli 1891 met VIRGINIE DESMET, geboren te Beveren op 19 december 1855 als 
dochter van Joseph Desmet en Seraphine Sonneville.  Van hen is ons geen nageslacht 
bekend. Camiel Meerhaeghe overleed te Wingene op 16 november 1916.  Hij werd 65 
jaar oud. 

 
2.   HENRI  ANDRE  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Pittem op 8 december 1852.  Henri ging als André Meerhaeghe - zo 
handtekende hij -  door het leven en bleef ongehuwd.  Hij verdiende de kost als 
landbouwer op het bedrijf van zijn ouders en van andere familieleden.  We zien hem heel 
vaak als getuige optreden bij aangiftes van geboortes en overlijdens van familieleden.  
 
André Meerhaeghe overleed in zijn 90ste levensjaar te Wingene op 11 juni 1942.  We 
citeren zijn rouwzantje : “Heel zijn leven stond ten dienste van anderen en twee 
geslachten heeft hij helpen opgroeien en opvoeden.  Hij was diep gelovig en daarom 
heeft hij het zware kruis, dat God hem overzond op het einde van zijn leven, kloekmoedig 
gedragen : meer dan tien jaar blindheid zonder ooit te klagen of aan iemand te willen 
veroorzaken”.  

 
3. ALOUISIUS MARIE  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Pittem op 3 mei 1855 en er anderhalf jaar later overleden op 24.11.1856. 

 
4.   Levenloos dochtertje : ° Pittem 1857. 
 
5.   Levenloos kind : ° Pittem, 10 mei 1858. 
 
6. CHARLES LOUIS  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Pittem op 27 juni 1859.  Charles Louis Meerhaeghe huwde te Geluwe op 6 
januari 1897 met SIDONIE MARIE DECAIGNY, geboren te Rumbeke op 28 augustus 
1868. Charel Meerhaeghe - zo handtekende hij - vestigde zich als landbouwer te 
Wingene op het gehucht Ratelinge waar zijn negen kinderen ter wereld kwamen; twee 
ervan werden dood geboren : 
 
a. Maria Martha Margaretha Meerhaeghe 

 
Geboren te Wingene op 24 december 1897 en er drie maand later overleden op 16 
maart 1898. 

 
b. Magdalena Maria Meerhaeghe 

 
Geboren te Wingene op 2 maart 1900.  Zij huwde te Wingene op 11 september 1924 
met Alois Claerhout, geboren te Pittem op 26 januari 1895. 
 
Hun kinderen : Michel Claerhout (huwde Cecile Vroman, zie XX.11.7); Noël Claerhout 
en pater-missionaris Gaby Claerhout (° Pittem 1935) 13. Aloïs Claerhout overleed te 
Pittem op 5 mei 1981. Magdalena Meerhaeghe overleed te Pittem op 18 maart 1988.  

 

                                                           
13 Zie ook ‘t Meerminneke, Van Meirhaeghes Familiecontactblad, nr. 9, p. 8. 
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c. Odiel Meerhaeghe 
 
Geboren te Wingene op 24 februari 1901 en er twee maand later overleden op 25 
april 1901. 
 

d. Zoe Meerhaeghe 
 
Geboren te Wingene op 14 juni 1902. Zij huwde te Wingene op 1 mei 1930 met Remi 
Vanoverschelde, geboren te Ingelmunster op 21 oktober 1896 en overleden te Tielt 
op 27 april 1940. Hun kinderen werden te Wingene geboren :  

 
• Willy Vanoverschelde, geboren op 23.2.1931, huwde Hilda Demeulemeester. 
• Mariette Vanoverschelde, geboren op 6.5.1932, huwde Antoon Steenhuyse. 
• Frans Vanoverschelde, geboren op 9.5.1935, huwde Irene Devoogdt. 
• Walter Vanoverschelde, geboren op 15.4.1937, huwde Mariette Devoogdt. 
• Erna Vanoverschelde, geboren op 12.3.1939, huwde Rudolf Lanckriet. 
 
De kans bestaat dat dit gezin naar de USA is uitgeweken. 
 

e. Levenloos dochtertje : ° Wingene, 29 september 1903. 
 
f. Maria Margaretha  Meerhaeghe 

 
Geboren te Wingene op 3 februari 1906 en er op driejarige leeftijd overleden op 14 
september 1909. 

 
g. Valerius Hilarius Meerhaeghe 
 

Geboren te Wingene op 4 maart 1907 en er één jaar later overleden op 19 maart 
1908. 

 
h. Helene Angela Maria Meerhaeghe 

 
Geboren te Wingene op 16 juli 1909.  Zij bleef ongehuwd en overleed op 78-jarige 
leeftijd te Tielt op 18 januari 1987. 

 
i. Levenloos mannelijk kind : Wingene, 13 augustus 1911. 
 
Moeder Sidonie Decaigny overleed te Wingene op 27 oktober 1929.  Geen jaar later 
overleed ook haar man Charles-Louis Meerhaeghe te Wingene op 14 augustus 1930. 

 
 
7. ALOUIS  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Pittem op 24 december 1861 en als jongen van vijftien jaar te Passendale 
overleden op 19 juni 1877. 
 

8. MARIA JOSEPHINE  MEERHAEGHE 
 
Geboren te Passendale op 28 juli 1864.  Zij huwde te Wingene op 14 november 1895 
met AUGUST DANNEELS.  Hij werd te Wingene geboren op 16 april 1867 als zoon van 
Ignace Daneels en Melanie Baudoncq.  Zij sloten een huwelijkscontract bij notaris Van 
Caillie.  Hun kinderen :  
 
a. Marcel Danneels 
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b. Madeleine Danneels  
c. Margriet Danneels, gehuwd met Jules Deriemaecker.   
 
Marie Josephine Meerhaeghe overleed te Wingene in 1931. 

 
9. AUGUSTE  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Passendale op 16 november 1867 en er twee maand later overleden op 20 
januari 1868. 

 
Het gezin Meerhaeghe-Sonneville verhuisde in oktober 1863 van Pittem naar Passendale, 
waar hun jongste twee kinderen geboren werden.  Hoe kwamen ze in Passendale terecht ?  
Wellicht had schoonzuster Rosalie Lampaert, die er geboren was, daar iets mee te maken.  
In hun oude dag verhuisden Karel Meerhaeghe en Rosalie Sonneville weer naar Wingene 
waar hun kinderen woonden.  Rosalie Sonneville overleed er op 18 maart 1891 en Karel 
Lodewijk (Charles-Louis) Meerhaeghe op 31 december 1887.  
 
 

XX.13.   ANGELUS  MEERHAEGHE 
 
Angelus Meerhaeghe werd te Kanegem geboren op 8 december 1815 als zoon van Jan 
Jacob Meirhaeghe en Monica Colpaert (XIX.8) en groeide op te Egem. 
 
Angelus Meerhaeghe huwde te Dentergem op 26 maart 1851 met EUGENIE 
VEROUGSTRAETE.  Zij werd te Dentergem geboren op 11 mei 1815 als dochter van 
Guillielmus Verougstraete en Sophie Coucke.  Toen ze met Angelus trouwde was Eugenie 
Verougstraete reeds weduwe van Leo Vande Weghe die een jaar eerder te Dentergem 
overleden was op 14 januari 1850. Met hem had ze zes kinderen : Ferdinand (° 1839), Pieter 
(° 1840), Hendrik (° 1841), Leonie (° 1842), Honoré (° 1843) en Adolf Vande Weghe (°1849). 
 
Na zijn huwelijk vestigde Angelus Meerhaeghe zich als landbouwer te Dentergem op het 
gehucht Tombrouck waar zijn vier kinderen geboren werden :  
 
1. ODILUS  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Dentergem op 1 januari 1852 en als jongen van zeventien jaar overleden te 
Ledegem op 30 juli 1869. 

 
2. TRIFON  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Dentergem op 31 maart 1853.    volgt onder XXI.12. 
 

3. CAMIEL  MEERHAEGHE 
 
Geboren te Dentergem op 9 maart 1855.  Landbouwer Camiel Meerhaeghe - zo 
handtekende hij - huwde te Ledegem op 12 november 1890 met ROSALIA 
VANDECNOCKE, geboren te Ledegem op 12 mei 1860 als dochter van Louis Joseph 
Vandecnocke en Sophie Bonte.  Het echtpaar vestigde zich te Ledegem waar hun vier 
kinderen geboren werden : 
 
a. Odile Achille Meerhaeghe 

 
Geboren te Ledegem op 17 augustus 1891 en er vier maand later overleden op 30 
december 1891. 
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b. Audomarus (Omer) Remi Meerhaeghe 
 
Tweelingbroer van Odile, geboren te Ledegem op 17 augustus 1891. Omer 
Meerhaeghe sneuvelde te Ramskapelle “roemrijk op ’t veld van eere bij den inval der 
Duitsche legerbenden in Augusti 1914 als soldaat bij het 7de linieregiment”. Hij 
overleed op 4 november 1914.  
 

c. Maria Magdalena Meerhaeghe 
 
Geboren te Ledegem op 23 juni 1894.  Zij huwde te Ledegem op 1 mei 1922 met 
Alidor Vandeputte, geboren te Rollegem-Kapelle op 17 februari 1888 als zoon van 
Antoon Vandeputte en Marie-Louise Vandecnocke.  Maria Magdalena Meerhaeghe 
overleed te Zonnebeke op 20 mei 1977. 

 
d. Flavie Emma Meerhaeghe 

 
Geboren te Ledegem op 18 februari 1896.  Zij huwde te Ledegem op 24 oktober 1922 
met Alidor Hector Vandeputte, geboren op 13 februari 1895 als zoon van Henri en 
Nathalie Beeuwsaert.  Zij lieten hun huwelijkscontract opstellen door notaris Mussely 
te Ledegem. 

 
Camiel Meerhaeghe overleed te Zonnebeke op 15 oktober 1935.  In 1889 was hij lid van 
het Bureel van Weldadigheid, het toenmalige OCMW.  Rosalia Vandecnocke overleed te 
Zonnebeke op 25 februari 1941. 

 
4. ALOIS  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Dentergem op 13 december 1857 en er anderhalve maand later overleden 
op 8 februari 1858. 

 
Het gezin van Angelus Meerhaeghe verhuisde dus van Dentergem naar Ledegem, waar het 
een tijdlang verbleef en waar ook Angelus’ broer Romanus Meerhaeghe overleed.  Ze 
worden ook even in Dadizele gesignaleerd, maar keren dan weer terug naar Dentergem 
waar moeder Eugenie Verougstraete overleed op 18 november 1867. 
 
Angelus Meerhaeghe hertrouwde te Wingene op 27 januari 1869 met de elf jaar jongere 
AMELIE DEVOOGHT.  Zij werd te Wingene geboren op 3 februari 1826 als dochter van Jan 
Devooght en Barbara Vande Wiele.  Uit dit huwelijk werden geen kinderen meer geboren.  
Het echtpaar vestigde zich op de dorpsplaats te Wingene waar Angelus Meerhaeghe in zijn 
79ste levensjaar overleed op 26 juni 1894.  Hij wordt omschreven als bijzonderen (rentenier).  
Zijn weduwe Amelie Devooght overleed te Wingene op 4 augustus 1899. 
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TAK D                     TAK D 
  
 

XX.14.   CHARLES LOUIS  MEIRHAEGHE 
 
Charles Louis Meirhaeghe werd te Ruiselede geboren op 16 mei 1808 als enige zoon van 
Pieter Joseph Meirhaeghe en Regina Schoonaert (XIX.9).  Kort na zijn geboorte verloor hij 
zijn moeder. 
 
Wever en arbeider Charles Louis Meirhaeghe huwde te Aalter op 20 april 1836 met spinster 
EUGENIE  DEWULF.   De bruid werd te Aalter geboren op 16 februari 1808 als dochter van 
Benedictus Bernard Dewulf en Maria Anna Haeck.  Alleen de vader van de bruid 
ondertekende de huwelijksakte.  Het echtpaar betrok een huis te Ruiselede op het gehucht 
Zandvleuge waar hun vier kinderen geboren werden : 
 
1. CHARLES LOUIS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 13 november 1837.  Hij huwde op 38-jarige leeftijd te Ruiselede 
op 20 augustus 1875 met kantwerkster AMELIE LASSUY, dochter van Leonard Lassuy 
en Victoria Goethals.  Hun huwelijk bleef kinderloos. 
 
Charles-Louis Meirhaeghe overleed te Ruiselede op de Vlaagtwijk op 4 april 1921.  Hij 
werd 83 jaar oud.  Zijn weduwe overleed geen jaar later als werkvrouw op de Middenwijk 
op 24 januari 1922. 

 
2. ROSALIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 22 april 1840.  Zij huwde als kantwerkster te Ruiselede op 35-
jarige leeftijd op 16 april 1875 met dienstknecht FERDINAND POELVOORDE.  Hij werd 
te Ruiselede geboren op 21 augustus 1839 als zoon van Carolus Poelvoorde en Rosalie 
Deweerdt.  Toen Rosalie Meirhaeghe te Aalter overleed op 7 maart 1939 was ze bijna 99 
jaar oud.  Zij is daarmee de oudste naamgenote uit de vroege familiegeschiedenis. 

 
3. PELAGIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 5 augustus 1843 en er op 4-leeftijd overleden op 4 juni 1847. 

 
4. HENRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 17 februari 1846 en er zestien maanden later overleden op 2 
juni 1847. 

 
Het hongerjaar 1847 was voor dit gezin rampzalig.  Binnen de 14 dagen stierven vader en de 
twee jongste kinderen.  Charles-Louis Meirhaeghe overleed te Ruiselede op 18 mei 1847 en 
zijn twee jongste kinderen respectievelijk op 2 juni en 4 juni 1847. De toen heersende 
tyfusepidemie eiste ook hier haar tol. Weduwe Eugenie Dewulf overleed 57 jaar later op 96-
jarige leeftijd te Aalter op 8 april 1904. 
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MIGRATIE   NAAR  ROUBAIX 

 
op zoek naar de hemel in de industrie-hel van het Noorden 

 
 
 

 
 

         
 
 
Hierna volgen we de Meirhaeghes behorend tot tak D van de 20ste generatie die naar Noord-
Frankrijk  - meer bepaald naar Roubaix - emigreerden, met inbegrip van hun nageslacht voor 
zover we dat met de hulp van o.m. dr. Bernard van den Bosch en via rouwbrieven konden 
traceren 14. We bieden u deze onvolledige gegevens dan ook met enig voorbehoud aan. 
 
Het stedelijk gebied rond Lille (Rijsel), waartoe ook de stad Roubaix behoort, was in de 19de 
eeuw het belangrijkste centrum in Frankrijk voor de productie van wollen, katoenen en linnen 
stoffen. Roubaix was voor migranten uit België een zeer belangrijke bestemming. Vanaf het 
midden van de 19de eeuw trok de plaatselijke textielindustrie er massaal arbeiders aan. De 
stad kende een exponentiële groei : tussen 1816 en 1885 steeg de bevolking van 12.000 
naar 100.000 inwoners ! Veertig procent van de arbeiders in de textielindustrie waren 
Belgen, Vlamingen vooral.  
 
Toen onze Meirhaeghes naar Noord-Frankrijk trokken, stapten ze daarmee in de voetsporen 
van de familie Vande Sompele die hen een paar jaar eerder was voorgegaan. Omstreeks 
1846 vestigde Pieter Jacobus Vande Sompele en zijn echtgenote Coleta De Brouwer zich te 
Marcq-en-Baroeuil.  Hun zoon, Bernard Vande Sompele, huwde in 1847 te Aalter met 
Blondine Meirhaeghe, dochter van Jan-Baptiste en Sophie Van Glabeke en zuster van 
Charles-Louis (XX.16), Constant (XX.17) en Ferdinand Meirhaeghe (XX.18).  Op het 
ogenblik van haar huwelijk was Blondine Meirhaeghe reeds gedomicilieerd te Marcq-en-
Baroeil waar ze als fabrieksarbeidster was tewerkgesteld. 

                                                           
14 Met dank aan dokter Bernard van den Bosch uit Bondues, France, gepassioneerd genealoog,  die me de 
gegevens van de “tak Roubaix” bezorgde;  in de jaren 1980 onderhield ik met hem intense genealogische 
contacten; ik ontmoette hem ook bij mij thuis. 
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Sophie Vande Sompele, zuster van voornoemde Bernard, was in 1843 te Aalter gehuwd met 
Jan-Baptiste Meirhaeghe, zoon van Constantijn en Anna Catharina Van Parijs (XIX.9) en 
kleinzoon van Jacobus Franciscus Meirhaeghe en Barbara Dewaele (XVIII.7).  Jan Baptiste 
was dus de neef van Blondine, Charles-Louis en Ferdinand Meirhaeghe.  Het echtpaar Jan-  
Baptiste Meirhaeghe x Sophie Vande Sompele emigreerde omstreeks 1846 naar Noord-
Frankrijk.  Na het overlijden van Sophie Vande Sompele te Roubaix in 1866, hertrouwde 
weduwnaar Jan-Baptiste Meirhaeghe te Wasquehal in 1866 met Coleta Devliegher, de 
weduwe van zijn neef Charles-Louis Meirhaeghe.   
 
Ferdinand Meirhaeghe en zijn echtgenote Marie Nathalie Defoort, vervoegden hun 
familieleden te Roubaix omstreeks 1852.  Constant Meirhaeghe en zijn echtgenote Joanna 
Catharina Piette kwamen na een omzwerving via Aarschot en Rotselaar ook in Roubaix 
terecht. 
 
Ondertussen had het echtpaar Charles Louis Meirhaeghe x Coleta Devliegher in 1849 Aalter 
verlaten, richting Kwaremont bij Ronse waar ze elf jaar verbleven.  In september 1860 
verhuisden ook zij naar de Nord, meer bepaald naar Wasquehal. 
 
Barbara Devliegher, de weduwe van Jan-Baptiste Meirhaeghe (XIX.11), die in 1862 te Aalter 
hertrouwd was met Charles Louis Blijaert, vestigde zich eveneens te Wasquehal.  Op deze 
wijze schoot deze tak van de familie wortel in Noord-Franse grond. 

 
 

Jacobus-Franciscus Meirhaeghe  
x Barbara De Waele 

(XVIII.7) 
 
 
 

 
Jan Baptiste Meirhaeghe                 Constant Meirhaeghe 
x 1. Sophie Van Glabeke                     x A.C. Van Parijs 
x 2. Barbara Devliegher (x.Ch.L.Blijaert) 
 
 
 
 
 Blondine  Charles Louis  Constant Ferdinand         Jan Baptiste 
x Bernard        x Coleta Devliegher         x. JC.Piette        x.M.N.Defoort     Sophie Vd. Sompele 
Vd.Sompele          
        x 
 
 
Zoals gezegd situeert het uitwijken van deze Meirhaeghes zich in de eerste emigratiegolf van 
Vlamingen naar Frankrijk tussen 1840 en 1870.  Dit was het rechtstreeks gevolg van een van 
de donkerste crisissen uit de Belgische geschiedenis, die  tussen 1840-1850 onze kontreien 
teisterde en waarover we het hiervoor al hadden.  In deze precaire omstandigheden was 
familiale solidariteit misschien het enige houvast en we constateren dan ook dat onze 
naamgenoten zich, o.m. via huwelijken zoals dat van  Jan-Baptiste Meirhaeghe en Coleta 
Devliegher, inderdaad aaneensluiten en proberen overeind te blijven.  Ze zullen, zoals alle 
migranten, heel zeker ook steun gezocht en gevonden hebben binnen de eigen kolonie.  We 
zien dan ook dat heel wat Meirhaeghe-migranten van de eerste en tweede generatie huwen 
met partners die een Vlaamse familienaam dragen.   
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Hoewel velen van hen zeker in de plaatselijke textielfabrieken zullen gewerkt hebben, 
kunnen we ons toch niet van de indruk ontdoen dat ze het er redelijk goed deden en dat ze 
niet tot het lompenproletariaat behoorden.  We baseren ons daarvoor op de enkele 
aanduidingen over het beroep of de functie dat/die ze er uitoefenden : “président de 
l’orphelinat” (voorzitter van weeshuis), “Membre de la société des contremaîtres et 
surveillants” (lid van de vereniging der meesterknechten en opzichters), “ébéniste” 
(schrijnwerker, meubelmaker), “épicier” (kruidenier), “chef ambulancier des hospices de 
Roubaix”, “entrepreneur de bâtiments” (bouwondernemer), “administrateur coopérative”, 
“conseiller municipal” (gemeenteraadslid).  Tussen hen treffen we ook de allereerste 
socialisten uit onze familiegeschiedenis aan; sommigen van hen vermelden dan ook 
zelfbewust én klassenbewust op hun rouwbrief :  “Membre du Parti Socialiste”. 
 
 

XX.15.   JAN-BAPTISTE  MEIRHAEGHE 
 
Jan Baptiste Meirhaeghe werd geboren te Poeke op 15 juni 1818 als zoon van Constantijn 
Meirhaeghe en Anna Catharina Van Parijs (XIX.10). 
 
Werkman Jan Baptiste Meirhaeghe huwde te Aalter op 12 juli 1843 met spinster SOPHIA 
VANDE SOMPELE.  Zij werd geboren te Aalter op 14 augustus 1816 als dochter van Pieter 
Jacob Vande Sompele en Coleta Debrauwer.  Alleen de bruid handtekende de 
huwelijksakte.  Het paar vestigde zich te Aalter op het gehucht Baervoetsveld waar hun 
eerste twee kinderen geboren werden;  hun derde kind werd in Roubaix geboren : 
 
1. BRUNO  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Aalter op 19 juni 1844 en er als kleuter overleden op 11 maart 1846. 
 
2. JOANNES FRANCISCUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aalter op 4 november 1845.  Jean François Meirhaeghe huwde te Roubaix op 
6 augustus 1866 met HERMANCE DAZIN.  Hun kinderen : 
 
a. Josephine Hermance Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 25.8.1867 en overleden 

te Aubenas (Ardèche)  op 14.10.1953. 
 
b. Elise Marie Meirhaeghe, geboren op 17.10.1871 en overleden op 24.4.1874. 
 
Jean François Meirhaeghe overleed te Roubaix op 11 november 1873.  Hij werd slechts 
28 jaar oud. 
       

3. MARIE JULIE  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Roubaix op 17 mei 1855. 

 
Omstreeks 1848-49 verhuisde Jan Baptiste Meirhaeghe van Aalter naar Roubaix.  Zijn 
echtgenote Sophie Vande Sompele overleed er op 49-jarige leeftijd op 15 januari 1866.  Jan-
Baptiste Meirhaeghe hertrouwde drie maand later te Wasquehal op 9 april 1866 met 
COLETA DEVLIEGHER, die op dat ogenblik één jaar weduwe was van Charles-Louis 
Meirhaeghe (XX.16), de neef van Jan-Baptiste die eveneens naar Noord-Frankrijk 
geëmigreerd was (zie supra stamtafel).  Coleta Devliegher overleed te Roubaix op 20 april 
1894. 
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XX.16.   CHARLES-LOUIS  MEIRHAEGHE 
 
Charles-Louis Meirhaeghe werd geboren te Ruiselede op 23 januari 1817 als oudste zoon 
van Jan-Baptiste Meirhaeghe en Sophie Van Glabeke (XIX.11). Zijn eerste tien levensjaren 
bracht hij te Ruiselede door, tot zijn ouders verhuisden naar Aalter. 
 
Charles-Louis Meirhaeghe was 27 jaar wanneer hij te Aalter huwde op 12 juni 1844 met 
COLETA DEVLIEGHER.  Zij werd te Aalter geboren op 11 januari 1820 als dochter van 
Augustin Devliegher en Judoca Demuynck.  Alleen de bruid ondertekende de huwelijksakte.  
Dienstbode Charles Louis en dienstmeid Coleta betrokken een huis op het gehucht 
Maenewaerde te Aalter waar hun eerste twee kinderen geboren werden : 
 
1. AUGUSTE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aalter op 28 december 1844.  Hij huwde te Roubaix op 1 juni 1868 met 
MATHILDE BAERT. Hun twaalf kinderen : 
 
a. Emma Maria Meirhaeghe, geboren te Roubaix 14.9.1868.  Zij huwde te Roubaix op 

17 oktober 1896 met Jules Lamarque, geboren te Roubaix op 10 september 1870 
als zoon van François en Clothilde Lorthioit.  Hun zoon : Jules-François Lamarque. 

 
b. Emile Joseph Meirhaeghe, geboren te Wasquehal 23.7.1870.  Hij huwde een 1° 

maal te Roubaix op 19.12.1896 met Adelaide Gobin, die drie weken later te Roubaix 
overleed op 9.1.1897.  Emile Meirhaeghe huwde een 2° maal te Roubaix op 
23.4.1900 met Palmyre De Ruyck. Hun zoon : 1. Emile Jules Meirhaeghe, ° Roubaix 
21.4.1903 en aldaar overleden op 25.4.1903 (4 dagen). 

 
c. Ferdinand Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 31.10.1872. 

 
d. Constant Meirhaeghe, geboren in 1875 en overleden te Roubaix op 9.4.1876 (1 j). 

 
e. Cathérine Palmyre Meirhaeghe, geboren in 1876 en overleden te Roubaix op 

8.12.1876 (2 mnd) 
 
f. Charles Louis Meirhaeghe, geboren ca. 1878 en overleden te Roubaix 30.6.1880. 

 
g. Louis Joseph Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 25.1.1882. Hij huwde te Roubaix 

op 31.5.1909 met Marie Dumont. 
 

h. Angèle Emma Marie, geboren te Roubaix op 23.2.1884 en overleden te Roubaix op 
8.11.1885 (1 j. 8 m.) 

 
i. Arthur Joseph Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 1.7.1886. Hij huwde een 1° 

maal op 5.4.1907 met Elodie Cornelia Blaubomme. Hun dochter : 1. Marthe Marie 
Meirhaeghe, ° Roubaix 22.12.1909. Arthur Meirhaeghe hertrouwde te Roubaix op 
13.4.1912 met Germaine Juliette Petit. Hun dochter : 2. Marie Germaine 
Meirhaeghe, ° Roubaix 27.3.1913. 

 
j. Henri Joseph Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 31.3.1888 en overleden te 

Roubaix op 22.8.1894 (6 j). 
 

k. Jules Louis Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 30.5.1890. Hij huwde te Roubaix 
op 27.5.1911 met Hortence Céline Caurot.  Jules Meirhaeghe overleed in 1927. 
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l. Henri Joseph Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 12.12.1895. Hij huwde te 
Roubaix op 6.10.1917 met Julie Mariën, weduwe van Lievin Wallaeys.  Henri 
Meirhaeghe, meestergast, chef ambulancier, administrateur van de coöperatieve La 
Paix, overleed te Roubaix op 11.8.1957. Julie Mariën overleed te Roubaix op 
13.12.1978. 

     
2. ROSALIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aalter op 30 juli 1847.  Zij overleed als meisje van dertien jaar oud te Roubaix 
op 18 februari 1861. 

 
Ook het gezin van Charles-Louis Meirhaeghe begon, vanwege de crisis, een zwerftocht op 
zoek naar een betere plek om te leven.  We vinden hen terug in Kwaremont waar minstens 
vijf kinderen geboren werden : 
 
3. MARIE LOUISE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kwaremont op 21 januari 1850.  Zij huwde op 8 februari 1869 te Roubaix met 
LOUIS ALEXANDER DEVOOGHT.  Hun tien kinderen werden te Roubaix geboren : 
Emma Marie Devooght (° 1870), Marie Sophie Devooght (° 1872),  Florent Alphonse 
Devooght (° 1875 en + 1948),  Marguerite Devooght (° 1877 en + 21.5.1924), Louis 
Devooght (° 1879), Irma Palmyre Devooght (° 1882), Céline Devooght (° 1884), Léon 
Devooght (° 1886),  Hélène Devooght (° 1889) en Valentine Devooght (° 1891). 
 
Voornoemde Marguerite Devooght (° 1877) huwde in 1904 met Désiré Duhamel ; hun 
zoon Léon Duhamel huwde in 1933 met Germaine Lepens ; hun dochter Françoise 
Duhamel huwde in 1962 met dokter Bernard Vanden Bosch uit Bondues die ons de 
meeste gegevens bezorgde over deze naar Noord-Frankrijk geëmigreerde Meirhaeghes. 
 
Marie Louise Meirhaeghe overleed in haar 63ste levensjaar te Lille/Rijsel in de Rue de 
Mouvaux n° 87 op 31 juli 1912.   Louis Devooght overleed in 1925. 
 

4. FRANCISCUS MEIRHAEGHE 
 
Geboren op 17 augustus 1852. 
 

5. MARIE PELAGIE MEIRHAEGHE 
 
Geboren op 14 januari 1854. 
 

6. NATHALIE ELODIA 
 
Geboren op 13 juni 1856. 
 

7. FLORENT JOSEPH (VAN) MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Kwaremont op 28 april 1857. Op 7.4.1913 werd in de rand van de 
geboorteakte het vonnis van 21.1.1913 van de rechtbank van eerste aanleg te 
Oudenaarde genoteerd dat in de bedoelde akte de naam van de vader verkeerdelijk 
genoteerd staat als Charles-Louis Van Meerhaege en dat het Meirhaeghe moet zijn.   
 
Hij huwde te Roubaix op 27 december 1880 met SIDONIE DUTRANNOY, geboren te 
Wattrelos op 9.2.1859 als dochter van Louis Dutrannoy en Fidéline Delcroix.  Omstreeks 
1913 nam hij weer de oorspronkelijke naam “Van Meirhaeghe” aan. Hun negen 
kinderen : 
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a. Justine (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 17.12.1883.  Zij huwde een 1° 
maal te Roubaix op 2.12.1905 met Jan Baptiste Matthys. Zij huwde een 2° maal te 
Roubaix op 1.10.1921 met Charles Alphonse Dubos.  Justine Van Meirhaeghe 
overleed te Croix op 12.1.1974. 

 
b. Louis (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 26.2.1886.  Hij huwde te Roubaix 

op 8.4.1907 met Marie Prouvost.  Louis Meirhaeghe overleed te Roubaix op 
28.6.1946. Hun vijf kinderen te Roubaix geboren :  
 

1. Louis Henri Van Meirhaeghe ° 18.7.1907 en overleden te Roubaix 12.1.1982; 
huwde te Roubaix op 4.4.1931 met Germaine Delzenne. 

2. Marie Louise Van Meirhaeghe ° 8.10.1911.  
3. Alfreda Van Meirhaeghe ° 14.6.1914, huwde te Roubaix op 8.5.1937 met Pierre 

Auguste Denise. 
4. Gaston Van Meirhaeghe ° 6.2.1921 en overleden te St.-Wendel (Sarre) op 

2.1.1946.  
5. Marie-Louise Van Meirhaeghe ° 15.2.1923 en overleden te Roubaix 26.4.1978; 

huwde te Roubaix op 16.3.1946 met Louis Théophile Lauridant. 
 
c. Henri (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 26.1.1888.  Hij huwde een 1° maal 

te Roubaix op 15.4.1912 met Fideline Havenne.  Hun vier kinderen te Roubaix 
geboren :  

 
1. Fidéline Justine Van Meirhaeghe ° 18.4.1913; huwde te Roubaix op 19.2.1938 

met Maurice Dufraye.  
2. Marie Marguérite Van Meirhaeghe ° 29.3.1914; huwde te Roubaix op 3.3.1945 

met Marcel Follet. 
Leemte van 8 jaar in de geboortereeks.  

3. Henri Jules Van Meirhaeghe ° 2.1.1922; huwde te Hem op 13.11.1948 met 
Georgette Martin.  

4. Eugène Van Meirhaeghe ° 3.10.1926; huwde te Marles les Mines op 16.7.1948 
met Yvette Delecourt, gescheiden in 1973; Eugène Van Meirhaeghe overleed te 
Roubaix op 18.3.1975.  
 

Henri (Van) Meirhaeghe hertrouwde te Roubaix op 18.10.1958 met Jeanne Vanden 
Abeele.  Hij overleed te Roubaix op 20.4.1979 (91 j). 
 

d. Marie Marguerite (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 7.5.1890.  Zij huwde te 
Roubaix op 26.3.1938 met Charles Vanderspeeten.  Marie Marguérite (Van) 
Meirhaeghe overleed te Lens op 15.7.1966. 

 
e. Angèle (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 25.2.1893 en overleden vóór 

1898. 
 
f. Florent François (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 15.4.1896 en overleden 

te Tourcoing op 15.1.1974. 
 
g. Angèle (Van) Meirhaeghe, geboren te op Roubaix 4.1.1898 en overleden te Roubaix 

op 17.2.1970. 
  

h. Lea (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 28.11.1902.  Zij huwde te Roubaix op 
27.12.1924 met Henri Joseph Claeys.  Lea (Van) Meirhaeghe overleed te Lys-les-
Lannoy op 1.4.1976. 
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i. Eugène (Van) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 28.11.1902. Hij huwde te 
Roubaix op 26.7.1924 met Jeanne Marie Dejonghe.  Hun kinderen te Roubaix 
geboren:  

 
1. Eugène Florent Meirhaeghe, °24.3.1925; huwde te Tourcoing op 3.4.1953 met 

Renée Castelain. 
2. Paulette Suzanne Meirhaeghe, °7.8.1927; huwde te Tourcoing op 27.6.1952 met 

Henri Ramon. 
 
Florent Van Meirhaeghe en Sidonie Dutrannoy overleden na 1922. 
   

Op 2 september 1860 emigreerde het gezin Charles-Louis Meirhaeghe-Devlieghere naar 
Roubaix, van waar het kort daarna naar Wasquehal verhuisde waar hun vijfde kind geboren 
werd : 
 
8. CONSTANT  LOUIS MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wasquehal op 29 maart 1862.  Constant Meirhaeghe huwde te Wattrelos op 
13 mei 1880 met MARIE DANCETTE. Zij werd te Wattrelos geboren op 12 mei 1862 als 
dochter van Jean Baptiste Dancette en Maria Catharina Van Overbeeck.  Hun elf 
kinderen : 
 
a. Arthur Meirhaeghe, geboren te Wattrelos op 10.11.1883 en overleden te Roubaix op 

30.4.1947.  Hij huwde met Rosalie Ferdinande overleden te Roubaix op 15.2.1951.  
Arthur was Oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Hun kinderen te Roubaix 
geboren :  

 
1. Aline Meirhaeghe, ° 1.11.1908 en overleden te Roubaix op 24.1.1974; zij huwde te 

Roubaix 25.8.1928 met Eugène Renard. 
2. Jeanne Meirhaeghe, ° 27.10.1919; zij huwde te Roubaix op 25.11.1939 met 

Adolphe André Neuquelman. 
3. Suzanne Meirhaeghe, tweelingzuster, ° 27.10.1919, zij huwde Pierre Georges 

Planté. 
 

b. Laurent Constant Meirhaeghe, gemeenteraadslid, geboren te Wattrelos 16.12.1886 
en overleden te Roubaix op 14.2.1960. Hij huwde een 1° maal met Marie Gabrielle 
(Marguérite) Hespel, overleden te Roubaix op 13.12.1933,  “membre du Parti 
Socialiste“.  Laurent Meirhaeghe hertrouwde in 1946 met N. Denis. Kinderen uit het 
eerste huwelijk :  

 
1 Laurent Arthur Meirhaeghe, ° Roubaix op 2.4.1907 en overleden te Lille op 

8.4.1962 ; huwde te Roubaix op 6.6.1927 met Eleonore Verschelden, overleden te 
Roubaix op 15.5.1973; hun kinderen :  
 
a. Brigitte Meirhaeghe (huwde met Patrick Berte) ; b. Kléber Marceau Meirhaeghe 
(° Roubaix 30.5.1929 ; huwde te Wattrelos op 18.10.1952 met Marie Louise 
Vertriest ; hun kinderen : Sybille Meirhaeghe ° 7.5.1961 en Sabine Meirhaeghe) ; 
c. André Meirhaeghe (° 1934 ; huwde Josiane De Waele, hun kinderen : Jocelyne 
Meirhaeghe, Laurence Meirhaeghe, Muriel Meirhaeghe x Jean Claude Dewulf, 
Thierry Meirhaeghe en Régis Meirhaeghe) ; d. Roland Meirhaeghe, (huwde Marie-
Louise Vanden Neste, hun kinderen : Florence Meirhaeghe, Arnaud Meirhaeghe x 
Irma Bonitto, Aline Meirhaeghe x Samuel Hurez) ; e. Ginette Meirhaeghe (huwde 
Pierre Péllégrinuzzi). f. Josiane Meirhaeghe (huwde Michel Six).  
 

2 Marcelle Valérie Meirhaeghe ° Roubaix 13.3.1912. 
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3 Marceau Meirhaeghe ° Wattrelos op 28.3.1915 en overleden te Tarbes op 
7.3.1976 ; huwde te Wasquehal op 13.11.1948 met Raymonde Trevel. 

  
c. Louis Florent Meirhaeghe, geboren te Wattrelos 18.2.1888.  Hij huwde Irma Van 

Geersdaele, geboren te Pecq  op 2.5. 1891 en overleden te Roubaix op 29.6.1970. 
Hun kinderen : 

  
1. Roger Meirhaeghe, ° Roubaix 5.7.1914 en  11.10.1985; huwde te Roubaix op 

8.7.1938 met Jeanne Duvillers. 
 

2. Louis Marcel Meirhaeghe, ° Clarens-Zwitserland op 21.12.1917 en  21.7.1977; 
huwde Jeanne France Rucquois; hun dochter : Martine Meirhaeghe. 

 
3. André Henri Meirhaeghe, ° Roubaix op 7.7.1920  en  Boulogne-sur-Mer 

19.4.2006; huwde te Roubaix 6.9.1941 met Jacqueline Leman, hun kinderen :  
 

a. Jean-Claude Meirhaeghe (° Valenciennes op 20.2.1944 ; huwde Marie-Thérèse 
Meseure, hun kinderen : Johan Meirhaeghe, en Sylvain Meirhaeghe x Marianne 
Lefebvre, van wie : Emeline Meirhaeghe, Gwenaëlle Meirhaeghe en Gwendoline 
Meirhaeghe); b. Hervé Meirhaeghe (° Roubaix op 5.3.1951 ; huwde met Evelyne 
Bernard, hun kinderen : Sophie Meirhaeghe en Arnaud Meirhaeghe) ; c. Réjane 
Meirhaeghe (° Roubaix op 28.6.1952 ; huwde met Lucien Dubusse). d. Gérard 
Meirhaeghe (° Roubaix op 25.6.1957 ; huwde met Patricia Dacosta, hun kinderen : 
Ludovic Meirhaeghe, Nicolas Meirhaeghe en Sandra Meirhaeghe).  

 
Louis Florent Meirhaeghe overleed te Roubaix op 8.10.1946. Irma Van Geersdaele 
hertrouwde na de dood van haar eerste echtgenoot met Emile François. 

 
d. Emma Maria Meirhaeghe, geboren te Wattrelos op 27.1.1890 en overleden te 

Wattrelos op 16.1.1954, arbeidster in de textielfabriek Prouvost.  Zij huwde te 
Wattrelos op 30.12.1918 met Louis Debugne, oudstrijder Eerste Wereldoorlog en 
overleden te Wattrelos op 11.11.1951. Hun dochter : Angèle Debugne. 

 
e. Ferdinand Auguste Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 2.10.1892 en overleden te 

Villeneuve St.-Georges op 26.1.1955.  Hij huwde een 1° maal te Parijs op 21.8.1917 
met Germaine Copin.  Hij huwde een 2° maal te Parijs op 5.6.1920 met Pauline 
Marie Devalde, die te Villeneuve Saint-Georges overleed op 16.6.1937. Hij huwde 
een 3° maal te Villeneuve St-Georges op 23.8.1938 met Berthe Druet.  Hij huwde 
een 4° maal met N.  Lemarchand. Geen nageslacht bekend. 

 
f. Georges Henri Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 19.9.1895 en overleden te 

Roubaix op 2.5.1951.  Hij huwde te Roubaix op 3.1.1915 met Raymonde Marie 
Lecomte. Georges Meirhaeghe was bouwondernemer. Hun kinderen te Roubaix 
geboren :  

 
1. Georgette Marie Robertine Meirhaeghe, ° 8.4.1922; huwde te Roubaix op 

15.9.1945 met Raymond Durieux, gescheiden in 1967. 
2. Marcel Raymond Meirhaeghe, ° 19.12.1927; huwde te Roubaix op 24.2.1949 met 

Marie- Paule Van Speybrouck, hun zoon : Jean-Marc Meirhaeghe ° 1951. 
 
g. Marie Sophie (Louise) Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 24.12.1897 en 

overleden te Wattrelos op 26.9.1928, 31 jaar oud.  Zij huwde te Wattrelos op 
14.8.1920 met Emmanuel Valès. 
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h. Jeanne Marguérite Meirhaeghe, geboren te Roubaix 23.11.1900 en overleden te 
Wattrelos op 2.5.1963.  Zij huwde te Roubaix op 23.9.1922 met Edouard Glorieux,  
overleden te Lille op 29.5.1972. Hun dochter : Thérèse Glorieux. 

 
i. Germaine Elise Meirhaeghe, geboren te Roubaix 29.12.1902 en overleden te Parijs 

12de arrondissement. op 3.10.1971. Zij huwde te Roubaix op 9.9.1922 met Achilles 
Louis Decottignies, overleden te Parijs 7de arrondissement op 5.10.1960.  Hun zoon: 
Jean Decottignies. Hun dochter : Christiane Decottignies ° 1931 huwde met Bernard 
Ammon; hun dochter Caroline Ammon ° 1964 huwde met Georges Lohou 15. 

 
j. Aurélie Yvonne Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 6.12.1906 en overleden te 

Roubaix op 23.12.1906. 
 

k. Constant Louis Meirhaeghe, tweelingbroer, geboren te Roubaix op 6.12.1906. 
 
Moeder Marie Dancette overleed te Wattrelos op 24 januari 1922.  Weduwnaar Constant 
Meirhaeghe hertrouwde in 1928 met FLORE TIBERGHIEN.  Constant Meirhaeghe, 
wever, overleed te Croix op 17 april 1941. Bij leven was hij président van een orphelinat 
of weeshuis. 
    

Vader Charles Louis Meirhaeghe overleed drie jaar na de geboorte van zijn jongste zoontje 
te Wasquehal op 25 maart 1865.  Hij was 48 jaar oud.  Weduwe Coleta Devliegher 
hertrouwde, zoals gezegd, een jaar later op 9 april 1866 te Wasquehal met Jan-Baptiste 
Meirhaeghe, de neef van haar overleden echtgenoot (XX.15). Coleta Devliegher overleed te 
Roubaix op 20 april 1894.  Ze werd 74 jaar oud. 
 
 

XX.17.   CONSTANTIN  MEIRHAEGHE 
 
Constant Meirhaeghe werd te Ruiselede geboren op 8 september 1819 als zoon van Jan-
Baptiste Meirhaeghe en Sophie Van Glabeke (XIX.11). 
 
Constant Meirhaeghe huwde te Rotselaar op 12 november 1845 met JOANNA CATHARINA 
PIETTE. De bruid werd geboren te Wezemaal op 16 juni 1826 als dochter van Jacobus 
Piette en Rosalia Grauwels.  Haar vader werd geboren te Roubaix op 15.3.1801, was anno 
1824 handwerkman te Corswarem, een gemeente tussen Gingelom en Borgworm, en 
overleed te Wezemaal op 18.11.1833.  Haar moeder, Rosalie Grauwels, werd geboren te 
Opvelp in 1799 en overleed te Wezemaal op 12.12.1842. 
  
Het echtpaar begon aan een zwerftocht waarvan het spoor, dat vanuit Aalter over Rotselaar 
en Aarschot naar Roubaix loopt en moeilijk stapsgewijze te volgen is. Hun kinderen werden 
allen te Rotselaar geboren : 
 
1. HENRI LIBERT MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Wezemaal op 10 december 1845 en er overleden op 22.2.1846. 
 

2. ANNA CLEMENTINA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Rotselaar op 30 maart 1847. Zij huwde te Aarschot op 10 juli 1867 met 
CHARLES MEULEMANS, geboren te Aarschot op 9.7.1843. 

                                                           
15 Georges Lohou, met wie ik genealogische mailcontacten onderhield en aan wie ik heel  wat informatie over de 
Meirhaeghes doorspeelde; http://gw.geneanet.org/saltimba?lang=nl&m=N&v=MEIRHAEGHE : bron Leman = 
Lohou; bron Lohou : Herman Meirhaeghe - Spécialiste Belge de la famille Meirhaeghe. 

http://gw.geneanet.org/saltimba?lang=nl&m=N&v=MEIRHAEGHE
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3. THERESIA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Rotselaar op 12 februari 1849 en er overleden op 1 november 1850. 
 

4. THERESIA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Rotselaar op 19 januari 1851. Zij huwde met HENRI JOSEPH HAHN, 
geboren te Aarschot op 15.3.1848. 

 
5. JACQUES JOSEPH MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Rotselaar op 26 mei 1853.  Hij huwde te Roubaix op 3 april 1880 met JULIE 
CHOMBART. 

 
6. AUGUSTINUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Rotselaar op 6 april 1856. 
 

7. CHARLES LOUIS  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Rotselaar op 27 juli 1858. Tisserand of wever Charles-Louis huwde te 
Roubaix op 26 november 1887 met bobineuse of spinster PAULINE MARIE ALGOET 
geboren te Roubaix op 15.1.1868. 
 

8. ANTONIA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Rotselaar op 3 augustus 1860. 

 
9. MARIA LEONIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Rotselaar op 15 oktober 1862 en overleden te Roubaix op 19 februari 1884. 

 
Constant Meirhaeghe overleed te Aarschot op 6 augustus 1866.  Bij leven was hij 
weversgast en linnenwever.  Hij ondertekende ook de geboorteakte van zijn dochter. Zijn 
weduwe vervoegde de familie Meirhaeghe en Piette te Roubaix. Joanna Catherine Piette 
overleed te Roubaix op 26 oktober 1878. 
 
 

XX.18.   FERDINAND  MEIRHAEGHE 
 
Ferdinand Meirhaeghe werd te Ruiselede geboren op 7 oktober 1821 als zoon van Jan-
Baptiste Meirhaeghe en Sophie Van Glabeke (XIX.11) en groeide op als landbouwersknecht 
te Aalter. 
 
Ferdinand Meirhaeghe huwde te Aalter op 9 mei 1849 met spinster MARIE NATHALIE 
DEFOOR (De Fort).  De bruid werd te Aalter geboren op 15 februari 1829 als dochter van 
Francies Defoor en Anna Catharina Lanoo. Aanvankelijk woonden ze te Aalter op het 
gehucht Biesemveld, maar omstreeks 1852 verhuisden ze naar Noord-Frankrijk. Hun 
kinderen : 
 
1. MELANIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Roubaix omstreeks 1849 en overleden te Roubaix op 9 juni 1871 (22 jaar). 
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2. CAMILLE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Aalter op 17 augustus 1851.  Hij huwde te Roubaix op 25 november 1878 
met ANTOINETTE MARCHAND.  Hun kinderen te Roubaix geboren:  
 
a. Charles Ferdinand Meirhaeghe, geboren op 24.6.1880 en overleden te Roubaix op 

21.7.1880 (27 dagen). 
 
b. Alphonse Charles Meirhaeghe, geboren op 31.12.1881 en overleden te Roubaix op 

20.1.1883 (22 dagen). 
 
c. Marie Antoinette Meirhaeghe, geboren op 23.1.1883 en overleden te Kremlin 

Bicetre op 28.10.1962. Zij huwde te Roubaix op 13.10.1909 met Albert Charles 
Lefebvre. 

 
3. HIPPOLYTE ALPHONSE  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Roubaix op 10 februari 1853.  Hij huwde een eerste maal te Roubaix op 5 
september 1874 met EMMA MARIA DUTREEUW, geboren te Diksmuide op 28 februari 
1853 en overleden te Roubaix op 23 juni 1880.  Hun kinderen :  
 
a. Ferdinand Meirhaeghe, geboren ca 1875; overleden te Roubaix op 5.10.1876 (1 j). 
b. Marguerite Meirhaeghe, geboren in 1877; overleden te Roubaix op 3.9.1877 (8 

mnd).  
 
Hippolyte Meirhaeghe hertrouwde te Roubaix op 26 oktober 1889 met APOLLINE 
JUSTINE DECOSTER, geboren te Hondschote op 3.4.1858. Hun zoon : 
 
c. Alphonse Jules Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 15.4.1890 en overleden te 

Roubaix 23.12.1965. Hij huwde te Roubaix op 4.9.1920 met Hélène Pauline Noppe. 
Hun zoon : 1. Ernest Meirhaeghe, geboren te Roubaix op 29.10.1928. 

 
Hippolyte Meirhaeghe, épicier of kruidenier, overleed te Roubaix op 11 juli 1902.  

 
4. CHARLES AUGUSTE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wasquehal op 29 augustus 1857.  Hij huwde een eerste maal te Roubaix op 
29 augustus 1885 met SYLVIE MOREELS, geboren te Avelgem, weduwe van Charles 
Verdonck. Hun kinderen te Roubaix geboren :  
 
a. François Ferdinand Meirhaeghe, geboren op 5.7.1886. Hij huwde te Roubaix op 

6.8.1910 met Romanie Germaine Gilman. 
 
b. Henri Joseph Meirhaeghe, geboren op 1.7.1887 en overleden te Roubaix op 

8.9.1887 (2 maand) ;  
 
Charles Meirhaeghe hertrouwde te Roubaix op 10 december 1888 met ZOE 
CHRYSOLINE LESAFFRE.  Hun kinderen :  
 
c. Jean-Pierre Meirhaeghe, geboren op 27.10.1891. Hij huwde te Tourcoing op 

22.2.1919 met Reine Petit. 
 
d. Alphonse Emile Meirhaeghe, geboren op 2.6.1895 en overleden te Roubaix op 

2.2.1977. 
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5. FLORENT  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wasquehal op 26 maart 1859 en op achttienjarige leeftijd te Roubaix 
overleden op 16 juli 1877. 

 
6. FELIX ACHILLE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wasquehal op 7 oktober 1860 en er twee jaar later overleden op 25 
december 1862. 

 
7. SYLVIE EMMA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wasquehal op 30 maart 1864. 

 
8. MARIE SIDONIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Roubaix op 25 juli 1866 en er overleden op 31 mei 1867 (10 maand). 

 
9. AUGUSTE FRANCOIS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Roubaix op 6 januari 1868 en er overleden op 28 april 1868 (4 maand). 

 
10. MARIE SIDONIE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Roubaix op 1 maart 1869 en er overleden op 16 januari 1870 (10 maand). 
 

XX.19.   CAMILLE  MEIRHAEGHE 
 
Camille Meirhaeghe werd te Aalter geboren op 27 november 1849 als zoon van Jan-Baptiste 
Meirhaeghe en Barbara Devliegher (XIX.11). 
 
Camille Meirhaeghe huwde te Roubaix op 5 juli 1875 met MELANIE DEGRAEVE geboren te 
Lotenhulle op 19.1.1851 en te Roubaix overleden op 20 augustus 1886.  Camille Meirhaeghe 
hertrouwde te Roubaix op 12 september 1888 met BARBE SOPHIE LEWILLE.  Hij overleed 
na 1912. Van dit echtpaar vonden we vooralsnog geen nageslacht terug. 
 
 

XX.20.   ALPHONSE  MEIRHAEGHE 
 
Hij werd geboren te Aalter op 18 mei 1856 als zoon van Jan-Baptiste Meirhaeghe en 
Barbara Devliegher (XIX.11). 
 
Alphonse Meirhaeghe, wever, huwde te Roubaix op 21 augustus 1882 met OCTAVIE  
VANDE WALLE, geboren op 8 mei 1861 te Aartrijke als dochter van Louis en Louise Vande 
Walle.  Hun kinderen te Roubaix geboren : 
 
1. MATHILDE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Roubaix op 1 juli 1883 en tien maand later te Aalter overleden op 30.4.1884. 

 
2. CLEMENCE  MEIRHAEGHE 

Geboren te Roubaix op 2 april 1885. 
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3. CAMILLE LOUIS  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Roubaix op 9 december 1886. 
 

4. MARIE MATHILDE  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Roubaix op 5 augustus 1888. Zij huwde te Roubaix op 8 juni 1908 met 
PROSPER  VAN LAER, geboren te Roubaix op 15 mei 1888 als zoon van Constant en 
Marie-Jeanne Kennive. Beroep : piqurière, tisserand. Hun kinderen : Mathilde, Henri, 
Cyrille, Constant, Paul, Louise en Lucien Van Laer. Marie Mathilde Meirhaeghe overleed 
te Roubaix op 19 januari 1930 (41 j). Prosper Van Laer overleed te Roubaix op 28 juni 
1939. 

 
5. ACHILLE  MEIRHAEGHE 
 

Geboren omstreeks 1890 (?). 
 

6. RAYMOND HENRI  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Roubaix op 25 december 1893. Hij huwde op 5 augustus 1918 met 
GERMAINE DOISY. 

 
Alphone Meirhaeghe overleed te Roubaix op 18 oktober 1894 (38 j). Octavie Vande Walle 
overleed te Roubaix op 20 juni 1901 (40 j). 
 
 
Na deze XX-ste generatie zijn er, wat tak D betreft, in Vlaanderen geen naamdragers meer.  
Deze tak groeit en bloeit enkel nog, zoals we hiervoor zagen, in en rond Roubaix, Frankrijk.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Roubaix omstreeks 1850 : start van de industrialisatie 
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BORN IN THE USA 

 
 
Een paar decennia na de emigratiegolf naar Noord-Frankrijk, kwam er een tweede golf 
opzetten die duurde van eind 19de eeuw tot omstreeks 1925.   
 
De rijke suikernonkel uit Amerika.  De oom die in het Land van Belofte fortuin heeft gemaakt 
en van wie misschien ooit wel geërfd kon worden.  Hij wordt in opgevoerd in talloze moppen 
en een hoop theaterkomedies en hij figureert in heel wat Vlaamse familieverhalen.  Het 
familiaal geheugen van de 21ste- eeuwse Vlaming reikt nog net ver genoeg om weet te 
hebben van bloedverwanten die gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw 
emigreerden naar Frankrijk, Canada en de USA.  Zo weken twee broers van mijn grootvader 
– Jules en Cyriel Meirhaeghe – in 1924 naar Frankrijk uit, waar ze zich in de regio van 
Troyes vestigden en een talrijk nageslacht hadden (zie verder).  
 
Er zijn weinig families uit West- en Oost-Vlaanderen van wie geen leden emigreerden naar 
Noord-Amerika (USA en Canada). Zo kreeg ik als kind van een neef van moeder - Kamiel De 
Sloovere - die vanuit Kuurne bij Kortrijk naar Canada was geëmigreerd, ooit één dollarbiljet, 
dat ik overigens nog altijd bezit. Ook van vaderszijde staken familieleden de Atlantische 
Oceaan over. Een zuster en een broer van mijn grootmoeder – Germana en Odilon Vander 
Meersch - emigreerden van Ruiselede bij Tielt respectievelijk naar Ontario Canada en naar 
Moline, Illinois, USA. Ook verre verwanten, behorend tot de Kanegemse tak van de 
stamboom (Van) Meirhaeghe, trokken westwaarts (zie onderstaande tabel). Minstens vier 
gezinnen scheepten in voor de Nieuwe Wereld. We hadden het reeds over Alphons 
Meirhaeghe en Irma Monseré uit Tielt die in 1907 met hun vier kinderen naar de USA 
emigreerden. Ze vestigden zich aanvankelijk in Ghent, Minnesota, maar verhuisden 
naderhand naar Illinois. Arthur Meirhaeghe en Celina Verhaest uit Ingelmunster verhuisden 
met hun gezin in 1920 naar Detroit, Michigan, waar vader Arthur  reeds sedert 1911 zonder 
zijn gezin verbleef.  Zijn broer Edmond Meirhaeghe vertrok in 1913, maar keerde terug naar 
Meulebeke. De drie broers Emile, Ferdinand en Jules Meirhaeghe uit Ruiselede vertrokken 
respectievelijk in 1905, 1906 en 1920 naar de USA. Laatstgenoemde vestigde zich eveneens 
in Moline, Illinois.  
 

 
emigranten naar USA met de Red Star Line 

 
Dat al deze naamgenoten uit het West-Vlaamse Tielt of uit de buurt van Tielt afkomstig 
waren, is geen toeval. De streek van Tielt  stond immers bekend om zijn hoge 
emigratiecijfers.  Tussen 1912 en 1940 kwam één derde van de Belgische emigranten naar 
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Canada uit West-Vlaanderen, en meer dan de helft uit West- en Oost-Vlaanderen. Dé 
gemeente die zonder meer de spits afbeet was Wingene, een buurgemeente van Tielt, waar 
in die dagen soms halve straten  naar de  USA of Canada uitweken...   
 
Ooit was Vlaanderen een van de meest welvarende 
gebieden van Europa geweest, maar dat was inmiddels 
verleden tijd. Historische steden als Brugge, Gent, 
Antwerpen en Brussel trekken nu jaarlijks massa’s 
toeristen die het rijke erfgoed komen bekijken. De 19de 
eeuw met haar sociaal-economische crisis, mislukte 
oogsten, tyfus en cholera-epidemieën, hongersnood en 
armoede, was één der donkerste uit de Belgische 
geschiedenis. Door de forse bevolkingsaangroei in 
Vlaanderen, was het almaar moeilijker om in de agrarische 
sector de kost te verdienen, zoals dat eeuwen lang 
gebeurd was. Voor de verpauperde plattelandsbevolking 
waren er waren drie mogelijkheden. Sommigen trokken 
naar de steden om er in de opkomende fabrieksindustrie 
werk te vinden. Anderen probeerden te overleven door 
seizoensarbeid te verrichten in Noord-Frankrijk of Wallonië. Nog anderen emigreerden 
definitief naar Noord-Amerika. Ronselaars kwamen naar de dorpsherbergen om de 
plaastelijke bevolking ervan te overtuigen om de grote oversteek te wagen. West-Vlaanderen 
telde ook hier weer een opvallend groot aantal ronselaars die boottickets  verkochten voor de 
grote maatschappijen zoals de Red Star Line, de Cunard Line en de Canadian Pacific 
Railway. Onze Meirhaeghes vertrokken vanuit de haven van Antwerpen met de Red Star 
Line.  

 
Tussen 1850 tot 1930 emigreerden er zo’n 
150.000 Belgen – Vlamingen en Walen - naar 
de Verenigde Staten. Ze gingen op zoek naar 
een beter leven, een betere toekomst. In de 
Verenigde Staten was de vraag naar 
arbeidskrachten hoog, zowel in de landbouw 
als in de industrie. Na de Amerikaanse 
Burgeroorlog (1861-1865) had Amerikaanse 
regering in 1862 de zogenaamde Homestead 
Act goedgekeurd. Daardoor kon elke burger 
gratis een stuk land van ongeveer 64 hectaren 
verwerven, op voorwaarde dat men dat land 

gedurende vijf jaar zou bewonen en bewerken. Anderzijds was er een grote vraag naar 
arbeiders in de fabrieken van Motor City Detroit, waar zich meer Belgen dan waar ook in de 
V.S. vestigden. Na Detroit telde Moline de tweede grootste Belgische populatie van de USA. 
Moline is een stad in Rock Island County, Illinois, waar vooral Belgische en Zweedse 
migranten massaal kwamen wonen en ook hier  in de autoindustrie werk vonden. De Belgen  
- en vooral de Vlamingen - waren gegeerd om verschillende redenen. Vlamingen hebben 
altijd de reputatie gehad  harde werkers te zijn. Ze stonden bekend om hun ondernemingszin 
en hun verbeten doorzettingsvermogen, ook in moeilijke omstandigheden.  En ze 
integreerden zich voorbeeldig : zij leerden snel de taal en pasten zich aan aan de lokale 
gewoonten. De Belgen vestigden zich vooral in Michigan (9034), New York (7955), Illinois 
(6495), California (5012), New Yersey (2723) en Pennsylvania (2018). (illustratie : 
Boekingskantoor Red Star Line 16).  
 

                                                           
16 http://redstarline-rode.blogspot.be/2010_09_01_archive.html 
 

http://redstarline-rode.blogspot.be/2010_09_01_archive.html
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Naam 

Meirhaeghe/Meerhaeghe 
echtgenote 

 
Geboorteplaats en –jaar 

of woonplaats 
 

 
Datum migratie  

naar USA 

 
Bestemming 

in USA 

 
Jules  XXI.4.2 

x Malvina Hemerijck 
 

 
Ruiselede 1978 

 
1913, 1920 

 
Moline, Illinois 

 
Ferdinand  XXI.4.3 
x Juliana De Smet 

 

 
Ruiselede 1881 

 
1911, 1912 

 
Rock Island, Illinois 

 
Emiel  XXI.4.4 

vrijgezel 
 

 
Ruiselede 1883 

 
1905 

 
teruggekeerd ? 

 
Alphons  XX.4.10 
x Irma Monseré 

 

 
Aarsele / Tielt 1868 

 
1907, 1908 

 
Rock Island, Illinois 

 
Edmond  XXII.9 

x  Leontine Vd Kerckhove 
 

 
Tielt / Meulebeke 1867  

 
1913 

 

 
terugekeerd 

 
Arthur  XXII.10 

x Celina Verhaest 
 

 
Ingelmunster 1875 

 
 

 
 

1910, 1913, 1920 
 

 
Detroit, Michigan 

 
René  XXII.14 

x M-Louise De Neve 
 

 
Ruiselede / Aalter 1878 

 

 
1906 

 
teruggekeerd 

 
 
 

GENERATIE  XXI 
 

 
 
TAK A                      TAK A 
 
 

XXI.1.   ACHILLE JOSEPH  MEIRHAEGHE 
 
Achille Meirhaeghe werd geboren te Ruiselede op 23 mei 1876 als zoon van Henri 
Meirhaeghe en Melanie Van Oost (XX.1). 
 
Achille Meirhaeghe huwde een eerste maal omstreeks 1906 met MARIE-LOUISE 
FONTEYNE, geboren te Zwevezele in 1877 als dochter van Ivo Fonteyne en Amelia Van 
Houte.  Het paar vestigde zich te Wingene-Hekke waar Achille het beroep van hoefsmid 
uitoefende.  Hun kinderen te Wingene geboren : 
 
1. MAURITS GERARD MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 12 januari 1907 en er vijf dagen later overleden op 17.1.1907. 

 
2. MARCEL MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 27 januari 1908 en er acht maand later overleden op 11.9.1908. 
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Moeder Marie Fonteyne overleed te Wingene op 4 september 1908, één week voor het 
overlijden van haar zoontje Marcel.  Achiel Meirhaeghe deed de aangifte en ondertekende 
de overlijdensakte.  Hij hertrouwde omstreeks 1909 met MARIE-LOUISE DEVOS, geboren 
te Roncq (Noord-Frankrijk) op 2 december 1880.  Uit dit tweede huwelijk werden te Wingene 
nog negen kinderen geboren : 
 
3. MARIA GERMAINE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 23 november 1909.  Zij huwde op 30 december 1936 met 
JULES HENRI DEDEYNE, geboren te Wingene op 23 januari 1902.  Hun zoon: 
 
a. Noel Cheri André Dedeyne, geboren te Ruiselede op 29 mei 1940.  Huwde te 

Ruiselede op 27 november 1963 met Jacqueline Maria Derudder, geboren te 
Menen op 29 september 1942.  Woonplaats : 9041 Gent.  Beroep : chauffeur.   
 
Hun drie kinderen : Bernard Dedeyne (° Aalter 5.12.1965, gehuwd te Gent op 
17.5.1990 met Marie-Christine Hautekeete, ° 16.5.1967; woonplaats: Lochristi; 
beroep: metaalarbeider; hun kinderen: Michiel en Jonas Dedeyne);  Veronique 
Dedeyne  (° Asse 10.7.1968, gehuwd te Gent op 2.8.1990 met Jan Mergon, ° Asse, 
woonplaats Gavere, beroep : programmeur, verpleegkundige, hun kinderen : Ward 
Mergon en Jeroen Mergon); Chantal Dedeyne (° Gent 28.11.1969; gehuwd te Gent 
op 4.5.1996 met Guy Descamps, ° Zelzate 31.8.1957; woonplaats 9042 Gent; beroep 
: verkoopster, chauffeur). 

 
Maria Germaine Meirhaeghe overleed te Wingene-Kruiskerke op 12 juli 1960.  Jules 
Dedeyne overleed te Gent op 11 februari 1981. 

 
4. JULIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 10 december 1910. Zij werd kloosterzuster onder de naam 
Zuster Achillea. Ze deed haar intrede in 1932 bij de Dienstmaagden van Maria.  Later 
werd ze directrice van het Morgensterinstituut te Wingene. Julia Meirhaeghe overleed te 
Wingene op 27 november 1971. 

 
5. DESIRE MARCEL ANDRE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 21 februari 1912. Desiré Meirhaeghe, die het ambacht van smid 
uitoefende, huwde te Wingene, Sint-Jan, op 20 oktober 1938 met IRENE MAGDALENA 
DEMIL.  Hun huwelijk bleef kinderloos.  Desiré Marcel Meirhaeghe overleed te Brugge op 
28 februari 1986. 

 
6. Levenloos mannelijk kind : ° Wingene 15 mei 1913. 
 
7. MAURICE JOSEPH FIRMIN  MEIRHAEGHE 
 

Geboren te Wingene op 23 september 1914.  Maurice Meirhaeghe, die net als zijn broer 
Desiré het ambacht van smid uitoefende, huwde te Tielt op 5 juli 1955 met MARIETTE 
EMMA LANNOO, geboren te Tielt op 28 januari 1929 als dochter van Camiel Lannoo en 
Irma Demeyere.  Hun kinderen te Tielt geboren : 
 
a. Carine, Maria, Antoinette Meirhaeghe, geboren te Tielt op 4 mei 1956. Huwde te 

Wingene op 25 november 1977 met Deny Vindevoghel.  Woonplaats: Ruiselede. 
Hun kind: Steffi Vindevoghel (° Brugge 22.2.1988). 
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b. Martine, Camille, Sonja Meirhaeghe, geboren te Tielt op 15 november 1961. Huwde 
te Wingene op 15 april 1983 met Patric Meeus, Willebroek. 

 
Maurice Meirhaeghe overleed in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 13 juli 1982. 

 
8. ZOE ELISABETH MARCELLA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 24 augustus 1916.  Zij huwde te Wingene op 7 mei 1936 met 
ADOLF BRAECKEVELT, geboren op 18 juni 1907. Woonplaats : Beernemstraat 14, 
Wingene.  Hun zoon :  
 
a. Martin, Jan, Adolf Braeckevelt, geboren te Tielt op 22 januari 1959. Gehuwd te 

Eeklo op 10 augustus 1979 met Chantal Georgette Hautekeete, geboren te Aalter 
op 24 januari 1960.  Woonplaats : Wingene.  Beroep : chauffeur, schoonmaakster.  
Hun kinderen: Kevin Braeckevelt (° Tielt 6.1.1983) en Katia Braeckevelt (° Tielt 
2.7.1985). 

 
Adolf Braeckevelt overleed op 1 november 1967.  Zoë Meirhaeghe overleed te Tielt op 1 
oktober 1990. 
 

9. GERMAINE MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Wingene op 9 mei 1918. Ook zij werd, net als haar zuster Julia,  
kloosterzuster en wel onder naam Zuster Maria Ludgeria.  Ze trad in bij de 
“Dienstmaagden van Maria” in 1938. 

 
10. HELENA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 1 januari 1920 en er één maand later overleden op 10.2.1920. 

 
11. SUZANNE AGNES  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 25 februari 1921. Zij huwde te Wingene op 4 april 1942 met 
ALBERT JAN BERTHELOT- VERHAEGHE, geboren te Mont-sur-Marchienne op 18 juli 
1920 als zoon van Celine Verhaeghe.  Woonplaats : Wingene.  Beroep : handelaar 
pluim- en kleinvee. Suzanne Meirhaeghe overleed te Wingene op 19 mei 1985.   

 
12. DANIEL  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Wingene op 12 augustus 1924.  Daniel Meirhaeghe verongelukte op 32-
jarige leeftijd te Sint-Niklaas op 26 mei 1956. 

 
Moeder Marie-Louise Devos overleed te Wingene Sint-Jan op 14 juni 1954.  Achille 
Meirhaeghe overleed op 86-jarige leeftijd te Wingene op 25 november 1962.   
 
 

XXI.2.  ADIEL HENRI  MEIRHAEGHE 
 
Adiel Meirhaeghe werd geboren te Ruiselede op 26 november 1881 als zoon van Henri 
Meirhaeghe en Melanie Van Oost (XX.1). 
 
Adiel Meirhaeghe huwde te Ruiselede op 13 juli 1922 met MARIA ELISA CALIS.  Zij werd te 
Ruiselede geboren op 17 april 1886 als dochter van Richard Calis en Julia Boute. Het 
echtpaar vestigde zich te Ruiselede waar hun twee dochters geboren werden en waar Adiel 
Meirhaeghe net als zijn broer Achille het beroep van hoefsmid uitoefende : 
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1. HILDA MARIA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 28 april 1923.  Zij werd kloosterzuster onder de naam Zuster 
Maria Berchmans en werkte in het Stella Maris-instituut te Kortrijk. 

 
2. MARIE-JOSEE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 2 oktober 1926.  Zij huwde met RENE MARICHAEL.  Hun 
kinderen: 
 
a. Marc Marichael, gehuwd te Ruiselede op 17 december 1977 met Greta Callewaert. 

Deinze. 
b. Rita Marichael, gehuwd te Tielt op 21 juli 1979 met Frans Hollevoet. Tielt 
c. Paul Marichael, gehuwd te Ruiselede op 12 juli 1980 met Mia Vriendt.  Aalter. Hun 

zoon : Jan Marichael (° Tielt 8.6.1983). 
 

Adiel Meirhaeghe overleed te Ruiselede-Doomkerke op 27 februari 1967.  Hij werd 85 jaar 
oud.  Zijn weduwe Maria Calis overleed te Tielt op 7 mei 1968. 

 
 

XXI.3.  REMI JOSEPH MEIRHAEGHE 
 

Remi Meirhaeghe werd geboren te Ruiselede op 8 september 1887 als zoon van Henri 
Meirhaeghe en Melanie Van Oost (XX.1). 

 
Remi Meirhaeghe, die het ambacht van timmerman uitoefende, huwde te Ruiselede op 9 juni 
1920 met MACHTELD CLEMENTIA VERFAILLIE.  Zij werd te Ruiselede geboren op 22 
december 1891 als dochter van Honoré Verfaillie en Prudentia Dewulf.  Het echtpaar 
vestigde zich te Ruiselede op de Middenwijk langs de Oude Tieltstraat waar hun twee 
dochters geboren werden : 

 
1. AGNES CECILIA MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 27 maart 1921. Zij huwde te Ruiselede op 21 juli 1943 met  
JACQUES ARTHUR DEJONGHE, geboren op 3 juli 1914.  Woonplaats : Ruiselede.  
Beroep : drukker.  Jacques De Jonghe overleed op 15 januari 1980.  Agnes Meirhaeghe 
overleed te Tielt op 21 oktober 1989. 
 

2. JULIENNE ALICE  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 2 januari 1923. Zij huwde te Ruiselede op 19 april 1950 met 
JULIEN HENRI VANDENBULCKE, geboren te Kanegem op 22 april 1922.  Woonplaats : 
Ruiselede.  Beroep : houtbewerker.  Hun kinderen :  
 
a. Norbert Cyriel Vanden Bulcke, geboren te Tielt op op 25 februari 1951.  Huwde te 

Gent op 14 juli 1977 met Ria Augusta Cnudde, geboren te Deinze op 31 januari 
1956.  Woonplaats : Schuttrange – Groot-Hertogdom Luxemburg. Beroep: ambtenaar 
Europees Parlement.  Hun kinderen : Helen Vanden Bulcke (° 12.9.1978) en Sarah 
Vanden Bulcke (° 18.1.1982). 

 
b. Jacques Jozef Vanden Bulcke, geboren te Tielt op 13 november 1953.  Huwde te 

Oostende op 24 september 1976 met Crétienne Emiliana Muylle, geboren te 
Oostende op 9 september 1954.  Woonplaats : Junglister – Groot-Hertogdom 
Luxemburg.  Beroep : claviste. Hun dochter : Gudrun Vanden Bulcke (° Oostende 
24.4.1982, woonplaats: Strassen – Groot-Hertogdom Luxemburg). 
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Julienne Meirhaeghe overleed te Tielt op 23 maart 1991.  Julien Vanden Bulcke overleed 
te Gent op 9 juni 1998. 

 
Remi Meirhaeghe overleed in het ziekenhuis te Tielt op 8 augustus 1967.  Hij werd 80 jaar.  
Machteld Verfaille overleed te Tielt in het ziekenhuis op 12 oktober 1972. 
 
 

XXI.4.   AUGUSTINUS  MEIRHAEGHE 
 
Augustin Meirhaeghe werd geboren te Ruiselede op 2 februari 1846 als zoon van Jan-
Baptiste Meirhaeghe en Maria Theresia Vander Heyden (XX.2). 
 
Augustin Meirhaeghe, werkman, huwde te Ruiselede op 5 mei 1876 met MARIA 
HENDERICKX, tapster, kantwerkster en werkvrouw.  Zij werd geboren te Sint-Joris ten Distel 
als dochter van Charles-Louis Henderickx en Seraphine Vandenbussche.  Het echtpaar 
vestigde zich te Ruiselede op de Middenwijk waar hun vier kinderen geboren werden : 
 
1. JOSEPHINE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 9 februari 1877 en er 14 dagen later overleden op 25 .2.1877. 

 
2. JULIUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 26 februari 1878. Jules Meirhaeghe, wever, huwde te 
Ruiselede op 2 maart 1906 met MALVINA HEMERIJCK, dienstmeid.  Zij werd te 
Maldegem geboren op 19 april 1879 als dochter van Polidore Hemerijck en Sylvia Minne.  
 
Hun kinderen : 
 
a. Maurice Meirhaeghe 

Geboren op 30 juli 1906 en overleden te Moline op 23 augustus 1925. 
 
b. Ivonne Meirhaeghe  

Geboren te Antwerpen op 16 mei 1908. Huwde met Maurice Verlinden (1904-1973). 
Zij overleed in East Moline op 3 juli 1994. Haar overlijdensbericht : 
 
Yvonne L. Verlinden, 86, of 545 42nd Ave., East Moline, died Sunday, July 3, 1994, 
at Trinity Medical Center, East Campus, Moline. Services are 9 a.m. Wednesday at 
St. Mary's Catholic Church, East Moline, where she was a member. Burial is in St. 
Mary's Cemetery. Visitation is 3 to 6:30 p.m. today at Van Hoe Funeral Home Ltd., 
East Moline, with a liturgy at 6. Memorials may be made to the Rev. John J. Dunne 
Memorial Endowment at the church.  
 
The former Yvonne Meirhaeghe was born May 16 / 18, 1908, in Antwerpen, Belgium, 
the daughter of Jules and Malvina Hemeryck Meirhaeghe. She married Maurice J. 
Verlinden Sept. 11, 1928, in East Moline. He died Jan. 26, 1973.Survivors include a 
daughter and son-in-law, Patricia and Wayne Crozier, Moline; a son and daughter-in-
law, William and Sandy Verlinden, East Moline; seven grandchildren; six great-
grandchildren 17 
 

Jules “Meerhaegka” voer op 29 september 1913 met de Lapland vanuit Antwerpen af 
naar de USA.  Pas op 6 juli 1920 voer ook echtgenote Malvina vanuit Antwerpen met de 
Kroonland naar de USA, samen met haar zoon Maurice en dochter  Ivonne Meirhaeghe. 

                                                           
17 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gsr&GSln=Meirhaeghe&GSiman=1&GSst=16&  

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gsr&GSln=Meirhaeghe&GSiman=1&GSst=16&
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Malvina Hemeryck overleed op 8 december 1928 te East Moline, Illinois, USA.  Jules 
Meirhaeghe hertrouwde op 27 mei 1939 in Davenport met MAE TRAEGER en overleed 
anderhalf jaar later in Moline op 28 december 1940. Zijn overlijdensbericht: 

 
Rock Island, Dec 28, 1940 - Julius Meirhaeghe, 62, of 409 Twenty-third street, Rock 
Island, died at 10:40 this morning in Moline public hospital two days after he suffered a 
heart attack while firing a furnace. Mr. Meirhaeghe, who had resided in East Moline for 
twenty-five years prior to moving to Rock Island six months ago, was born in Belgium on 
Feb 26, 1878. He was a painter by trade.  
 
He married Mrs. Mae Traeger in Davenport on May 27, 1939. Mr. Meirhaeghe was a 
member of St. Mary's Catholic church of East Moline.Surviving are the widow; a daughter 
by a previous marriage, in East Moline; a brother, Fred (= Ferdinand) Meirhaeghe of 
Moline; two step-daughters, Mrs. Margaret VanderHangen of Centerville, Ia, and Mrs. 
Theresa Carrington of Moline; and three step-sons, Arthur Traeger of Rock Island, John 
Traeger of Davenport and Earl Traeger at home.  
 
Funeral services for Julius Meirhaeghe, 62, of 409 Twenty-third street, Rock Island, who 
died Saturday, will be held at 8: 30 tomorrow morning in Hodgson mortuary and at 9 in 
Sacred Heart Catholic church. The Rev. John F. Fitzpatrick will officiate. Burial will be in 
St. Mary's cemetery in East Moline. The Rosary will be recited at 8 tonight in the mortuary. 

 
Jules Meirhaeghe en Malvina Hemerijck werden begraven op Saint Mary Catholic Church 
Cemetary, East Moline, Illinois; foto hun grafzerk zie links 18.  
 

3. FERDINAND  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 18 januari 1881.  Ferdinand Meirhaeghe, wever en werkman, 
huwde te Tielt op 11 september 1901 met JULIANA DESMET, kantwerkster.  Zij werd te 
Wondelgem geboren op 28 oktober 1883 als dochter van Francis Desmet en Marie-
Louise Vlaemynck.  Het echtpaar vestigde zich te Ruiselede op de Middenwijk waar hun 
vier kinderen geboren werden : 
 
a. Laurentius Franciscus Xaverius  Meirhaeghe 

Geboren te Ruiselede op 9 februari 1902 en overleden te Moline in 1933. 
 

b. Elza Maria  Meirhaeghe 
Geboren te Ruiselede op 8 juni 1903. 

 
c. Julius  Meirhaeghe 

Geboren te Ruiselede op 16 september 1904 en er 15 maanden later overleden op 
25 december 1905. 

 
d. Suzanna  Meirhaeghe 

Geboren te Ruiselede op 5 mei 1906. 
Huwde Philip Evans (?) 
 

e. Yvonne Meirhaeghe 
Geboren in 1911, 10 maand bij de overvaart. 

 
Ferdinand “Murhacghe” uit “Beanem” (Beernem) vertrok op 19 juni 1911 vanuit 
Antwerpen met de Vaderland naar New York.  Zijn gezin – moeder en de vier kinderen - 

                                                           
18 http://billiongraves.com/pages/record/MALVINA-MEIRHAEGHE/5105139  
http://www.uscemeteryproj2.com/illinois/rockisland/stmarys/m/meirhaeghejm.htm  

http://billiongraves.com/pages/record/MALVINA-MEIRHAEGHE/5105139
http://www.uscemeteryproj2.com/illinois/rockisland/stmarys/m/meirhaeghejm.htm
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volgde hem op 8 mei 1912. Ze waren toen in Oostakker gedomicileerd. In 1930 woonden 
ze in Rock Island, Illinois, USA. 
 

4. EMILIUS THEOPHILUS  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 21 september 1883. Op 16 maart 1905 voer hij als vrijgezel 
vanuit Antwerpen met de Finland af naar de USA. Nageslacht aldaar? 

 
Moeder Marie Henderickx overleed te Ruiselede op 10 augustus 1924. Augustin Meirhaeghe 
overleed te Ruiselede op 11 december 1925.  Hij werd 79 jaar oud. 
 
Na deze XXI-ste generatie zijn er in Vlaanderen, wat Tak A betreft, geen mannelijke 
naamdragers meer. Enkel in de USA leeft deze tak verder. 

 
 
 

TAK C                             TAK C 
 
 
 

  Jan-Francies Meirhaeghe 
   (XVIII.5) 

 
 

 
Pieter-Joseph Meirhaeghe                Jan-Jacob Meirhaeghe 
         (XIX.7)                 (XIX.8) 
 
 
 
Pieter-Frans                     Augustinus                          Ferdinand                              Bernard                  Angelus 
     (XX.6)                          (XX.7)                                            (XX.9)                                      (XX.10)                   (XX.13) 
 

 
 

 
Karel-Lodewijk            Ivo                       Bernard      Eduard            Henri       Felix        Eduard    Trifon 
    (XXI.5)              (XXI.6)         (XXI.7)        (XXI.8) (XXI.9)     (XXI.10)      (XXI.11)              (XXI.12) 
 
  
  
   Desiré  XXII.1     Camille 3      Arthur 5      Oscar 6        Edmond 9   Jules 13    Henri  16       Remi 17 
   Camille  2              Ghislain 4            Cyrille 7        Arthur 10   Richard 14 
           Achille 8       Alfons 11     René 15 
                  Cyrille 12 
 
 
 
 
De stamhouders van generatie XXI.5  t.e.m. XX.11 zijn dus volle neven van elkaar.  De 
stamhouders van generatie XXII.1 t.e.m. XXII.15 zijn elkaars achterneven, want allen 
achterkleinkinderen van Pieter Joseph Meirhaeghe.  De kans is groot dat ze elkaar zullen 
gekend hebben. Het familiaal geheugen reikt echter meestal niet verder dan drie, misschien 
vier generaties.      
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XXI.5.   KAREL LODEWIJK MEIRHAEGHE 
 
Karel Lodewijk (Carolus Ludovicus, Charles-Louis) Meirhaeghe werd te Kanegem geboren 
op 9 februari 1824 als eerste kind van Pieter Francies Meirhaeghe en Philippina Coussens 
(XX.6). De volgende dag werd de geboorteaangifte gedaan door vader Pieter Francies 
Meirhaeghe en grootvader Pieter Joseph Meirhaeghe, die beiden de geboorteakte 
ondertekenden. 
 
Karel Lodewijk – gemeenzaam Charles-Louis of Louis genoemd - verbleef tot zijn 31 jaar als 
landman op de boerderij van vader.  Hij huwde op 28 april 1855 te Aarsele met landvrouw 
ROSALIA NEMEGEER.  Bruidegom en bruid ondertekenden te huwelijksakte; de bruidegom 
handtekende als Ludovicus Merhaege. 
 
Rosalie Nemegeer werd te Aarsele geboren op 28 november 1827 als dochter van Jan 
Nemegeer en Angelina Janssens.  Haar voorouders woonden reeds vanaf de 16de eeuw te 
Aarsele.  Hieronder volgt haar voorouderreeks :  
  
I. Pieter Nemegeer, geboren omstreeks 1560. 
II. Pieter Nemegeer, geboren omstreeks 1590, huwde Maria Kerschbulck. 
III. Marinus Nemegeer, geboren omstreeks 1620, huwde Maria Devolder. 
IV. Pieter Nemegeer, geboren omstreeks 1648, huwde Judoca Poppe. 
V. Josephus Nemegeer, geboren in 1697, huwde Lucia Vlaeminck. 
VI. Jacob- Philip Nemegeer, geboren in 1741, huwde Birgitte Vanderginste. 
VII. Joannes Nemegeer, geboren in 1802, huwde Angeline Janssens. 
VIII. Rosalia Nemegeer, geboren in 1827, huwde Karel Lodewijk Meirhaeghe. 
  
Karel Lodewijk Meirhaeghe verliet na zijn huwelijk zijn geboortedorp Kanegem om zich te 
Tielt te vestigen, op de 5de wijk, nr. 52. Negen maanden later werd aldaar het eerste van hun 
zes kinderen geboren, waarvan er vijf op jonge leeftijd stierven : 
 
1. DESIDERIUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 31 januari 1856.     volgt onder XXII.1. 

 
2. HENRICUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 5 april 1857 en overleden te Kanegem op 25 mei 1881 (23 jaar oud). 

 
3. MARIA JULIANA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 20 januari 1859 en overleden te Kanegem op 15 februari 1875 (16 j). 

 
4. JOANNES MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 8 juni 1861 en overleden te Kanegem op 8 april 1877 (16 jaar). 

 
5. CAMILLUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 25 juli 1863.    volgt onder XXII.2. 

 
6. THEOPHIEL  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 17 februari 1866 en te Tielt overleden op 20 januari 1873 (7 jaar). 
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Karel Lodewijk Meirhaeghe verdiende de kost als wever en vlaszwingelaar, Rosalie als 
vlasspinster.  Het gezin werd door rampspoed getroffen en voor moeder Rosalie begonnen 
de zwarte dagen met de vroegtijdige dood van haar echtgenoot, een paar dagen voor zijn 
44ste verjaardag. Karel Lodewijk Meirhaeghe overleed te Tielt op 2 februari 1868, om 4 uur ‘s 
morgens in zijn woning, 4de sectie.  
 
Op 30 mei 1874 verhuisde Rosalie Nemegeer met haar gezin van Tielt naar Kanegem, waar 
ze op de Kerkhoek een huis betrokken (B.144).  Na het huwelijk van haar zoon Desiré 
Meirhaeghe in 1885, ging moeder Rosalie bij hem inwonen. 
 
Op 3 april 1900 meldde Desiré dat zijn moeder Rosalie Nemegeer in haar 72ste levensjaar 
overleden was omstreeks 10 uur in de voormiddag in zijn woning nr.123 op de Kerkhoek. 
 
In onderstaande “Brief aan mijn Betovergrootouders” probeer ik het levensverhaal van 
Karel Lodewijk en Rosalie Nemegeer op een eerder “literaire” wijze te vertellen en het tevens 
te situeren binnen het tijdsgewricht waarin ze leefden: 
 
 
“In den jaere achthien hondert vier en twintigh den thienden van den maend februraij, voor 
ons Leo Francies Van Outrive, Borgemeester officier van den civilen staet der gemeente van 
Caneghem, is gecompareert Pieter Francies Meerhaghe, landtsman, welken ons heeft 
verthoont een kindt van het mans geslachte, geboren gisteren om vijf uren namiddagh van 
hem comparant en van Philipine Coussens, sijne huijsvrouwe, aen welk kindt hij verklaert 
heeft te willen gheven den voornaem van Charel Lodewijck”   
 
Zo werd uw geboorteakte in de Kanegemse registers van de Burgerlijke Stand geboekstaafd. 
De aangifte werd gedaan door uw vader en uw grootvader, die samen met de garde 
champêtre Francies Verheecke, de “acte van geborte” handtekenden.  Charel Lodewijk.  
Geboren op 9 februari 1824. Dit is precies op dezelfde dag als mijn grootvader Auguste 
Meirhaeghe, die 63 jaar later uw kleinzoon zou worden.  Die kleinzoon hebt u nooit gekend.  
U bent veel te vroeg overleden, zo vroeg dat zelfs uw naam door uw kleinkinderen niet in de 
herinnering bewaard bleef. Ergens in 1976 heb ik, die uw betachterkleinzoon ben, uw naam 
opnieuw ontdekt.  Charel Lodewijk.  Maar was dit wel de naam waarmee u door uw 
naastbestaanden werd aangesproken?  Ik heb zo mijn twijfels.  Zelf handtekent u steeds als 
Ludovicus, maar dit ligt zo moeilijk in de Kanegemse volksmond. Ik vermoed dat u door het 
leven bent gegaan als Louis Meirhaeghe. Zal ik dan maar Lowie zeggen?  Dat ik geen 
zekerheid heb omtrent uw roepnaam, zegt alles over de afstand die ons scheidt in tijd en 
ruimte.   
 
U bent geboren toen de Hollanders hier nog de plak zwaaiden en u was zes jaar oud toen 
België een onafhankelijke staat werd en die allochtone koning Leopold I de troon besteeg.  
Werd dat ook te Kanegem  gevierd?  Misschien was deze feestelijke gebeurtenis wel een 
van uw vroegste jeugdherinneringen en liep u als knaap tussen de feestvierders?  Of was dit 
geen reden om feest te vieren?  Tenslotte is de ene koning de andere waard en voor  
mensen van den buiten zal dit allemaal geen groot verschil uitgemaakt hebben.  Of toch? 
 
U was de oudste van vijf en al vlug zult u zich nuttig moeten maken op de boerderij van uw 
vader op de Westhoek.  Hij moet tamelijk welvarend geweest zijn, want hij had verschillende 
knechten en meiden in dienst die op de hoeve werk en onderdak, kost en inwoon vonden.  
Uw grootvader was zonder twijfel een vermogend landbouwer en als gemeenteraadslid en lid 
van het “Bureau de Bienfaisance” of het Armenbestuur was hij een man van aanzien in het 
dorp. Hij overleed toen u acht jaar oud was.  U zult nooit van dezelfde welvaart genieten die 
uw vader en uw grootvader gekend hebben. Ik vermoed, Lowie, dat u niet veel broeken en 
boeken versleten hebt op de schoolbanken. Toch behoort u nog tot de minderheid die zijn 
naam kon schrijven, of moet ik zeggen: die zijn naam kon “zetten”.  Want u doet het 
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aarzelend en onhandig en in ieder geval minder vaardig dan uw vader en veel minder zwierig 
dan uw grootvader Pieter Joseph. De spade en de dorsvlegel lagen u beter in de hand dan 
de pen.  Ik schrijf nu deze brief, maar zoudt u wel in staat geweest zijn om die even vlot te 
lezen als uw nakomelingen dat op dit ogenblik doen? 
 
Ik merk dat u tamelijk lang jonkman gebleven bent. U bent reeds 31 jaar wanneer u in 
Aarsele huwt met de drie jaar jongere Roalie Nemegeer, die de huwelijksakte met vastere 
hand ondertekent dan u.  Zij werd te Aarsele geboren op 28 november 1827 als eerste kind 
van Jan Nemegeer en Angelina Janssens.  Hoe zag ze eruit, deze boerendochter van 28 
jaar?  Van u beiden bleef geen foto, geen lichtdrukmaal bewaard en het valt niet mee om 
iemand een brief te schrijven wiens gezicht u niet voor de geest kunt roepen.  Waar hebt u 
elkaar leren kennen?  Werd het een lange vrijage?  Ik heb de indruk dat u, zoals zovelen van 
uw generatie, de huwelijksdatum steeds maar verder in de onzekere toekomst verschoven 
hebt wegens de slechten tijd. Tot het zou beteren.  Want inderdaad, Lowie, als twintiger hebt 
u misschien wel de somberste periode uit onze geschiedenis meegemaakt.  Ik weet dat 
allemaal uit de boeken, maar u hebt het aan den lijve ervaren.  Crisis. U hebt de 
huisweefnijverheid ten onder zien gaan in die niet te stuiten opmars van de machinale 
industrialisering. Eeuwenlang was het zo geweest dat de overgrote meerderheid van de 
buitenmensen in haar levensonderhoud voorzag als landbouwer of landwerkman én 
terzelfdertijd als wever of spinster in de familiaal georganiseerde vlas- en weefindustrie.  Men 
had het niet breed, maar met de bijverdienste uit deze huisweefnijverheid kon men de 
eindjes toch aan elkaar spinnen. Deze industrie stortte echter vanaf 1830 in mekaar.  De 
linnenexport verminderde tussen 1837 en 1843 met de helft, aangezien het Engelse textiel 
de markt overspoelde met betere en vooral goedkopere fabrieksproducten.  Anno 1840 
woonde 44% van alle spinsters en thuiswevers in West- en Oost-Vlaanderen, waar zij bijna 
1/5 van de totale bevolking uitmaakten.  De oprukkende crisis bracht dan ook onvermijdelijk 
werkloosheid en armoede met zich mee. 
  
In 1846 - u was toen 22 jaar - leefde bijna één derde van de arbeiders van de Openbare 
Onderstand en in 1855 - uw huwelijksjaar - waren twee mensen op vijf behoeftig...  U hebt ze 
definitief zien vertrekken, naar de Nord, naar de streek van Roubaix en later naar Amerika, 
die talloze buitenmensen die hier letterlijk hun dagelijks brood niet meer konden verdienen.  
In de tweede helft van deze eeuw zijn er 400.000 Belgen, vooral uit West- en Oost-
Vlaanderen, naar den vreemde uitgeweken. Dit zegt genoeg over het falen van de burgerlijke 
maatschappij die haar welvaart vestigde op de ontreddering en de uitstoting van 
honderdduizenden.  In het revolutiejaar 1848 - u was toen 24 jaar oud en in de fleur van je 
leven - schreven Karl Marx en Friedrich Engels het Communistisch Manifest, dat ook in het 
Vlaemsch gepubliceerd werd : “Een spook waart door Europa – het spook van het 
communisme”, zo luidde de beroemde openingszin.  Maar ik geloof dat u vooral door het 
spook van de armoede en de uitbuiting uit de slaap gehouden werden.  “Ontwaakt! 
Verworpenen  der aarde”, zongen de socialisten later. Ontwaakte men ook te Kanegem?  
Wist u, Lowie, wat er gaande was in Europa?  Wat wist u over kapitalisme en socialisme en 
revolutie?  Of was u écht van Kanegem en wist u niet alleen spreekwoordelijk maar ook 
letterlijk van niets?  Wat u wel wist en voelde, was de honger en de angst voor ziekte en 
dood.   
 
Want naast deze sociaal-economische crisis, overvielen nog een reeks regelrechte rampen 
het Vlaamse platteland.  U was 21 in het rampjaar 1845.  De strenge winter van 1844 - 45 
had een groot deel van de tarweoogst vernield en om de honger te lenigen legde men zich 
toe op de aardappelteelt.  Doch de aardappelziekte van 1845 vernielde ook deze oogst.  Dit 
betekende hongersnood!  In 1847, ’48 en ’49 werd de reeds zo beproefde en verzwakte 
bevolking door typhus en cholera geteisterd.  Deze ziektes eisten in 1848-49 om en bij de 
22.000 slachtoffers…  Een tijdgenoot van u, Lowie, ene  Bernard Deneve uit Zomergem, 
beschrijft in zijn dagboek (1848) als ooggetuige, de situatie van de streek die ons 
aanbelangt:  “De weefnijverheid is alhier geweldig vervallen en de armoede is zeer groot.  Er 
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zijn mensen die dood vallen langs de straten want de eetwaren zijn niet kopelijk voor de 
gewone man.  De boeren moeten alles goed bewaken omdat er al zoveel gestolen wordt.  
Men zegt dat er in Ruiselede en Wingene hele menagien uitgestorven zijn van de honger en 
van de tyfus.  Ook in Knesselare zijn er al boven de vijfhonderd dood, meestal arme mensen 
en kinderen, in een jaar of twee, drie tijds.  Daar wordt veel te weinig uitgedeeld, maar de 
armbesturen kunnen niet meer volgen.  De arme kinderen gaan ook al lang naar school niet 
meer, maar rapen eikels of trekken spurrie of ander kruid op het veld; er wordt zelfs soep 
gekookt van raapkolen en b(i)eten en zelfs van boomschors.  Daar is al een dag geweest dat 
er in de kerk van Zomergem elf doodkisten achter malkaar stonden, tot aan het portaal.  Men 
hoort van niets anders als van dood en dieften overal.”  Schreef u dat allemaal toe aan het 
Noodlot, Lowie?  Of zag u het verband tussen crisis, armoede, hongersnood,  ziekte  en 
dood enerzijds, en wildwassende industrialisatie en meedogenloos kapitalisme anderzijds en 
trok u daar uw conclusies uit?   
 
In deze uitzichtloze tijden, toen de Derde Wereld voor een groot stuk in Vlaanderen lag en de 
eeuwenlange beslotenheid van het platteland onherroepelijk werd opengebroken, zag u uw 
beste jaren verloren gaan.  Na uw huwelijk betrekt u een huis op Thielt-Buyten, in het 
grensgebied met uw geboortedorp Kanegem.  Ik zie dat u de kost verdient als werkman, 
wever en vlaszwingelaar.  Was het koppigheid of conservatisme dat u ertoe aanzette in deze 
crisissector uw brood te blijven verdienen?  Of was er geen andere keuze en dacht u dat u 
het wel zou kunnen rooien? Weet u, Lowie, dat u de eerste bent van al mijn en uw 
voorouders sedert het jaar 1200, die er niet in slaagt om zich als landbouwer op een hoeve 
te vestigen, hetzij als eigenaar, hetzij als pachter. Ook dit is een ongunstig teken aan de 
wand.   
 
Negen maanden na uw huwelijk wordt het eerste van uw zes kinderen geboren : Desiré, mijn 
overgrootvader in 1856.  Dan volgen nog Henri in 1857; Maria-Juliana in 1859; Jan in 1861; 
Camille in 1863 en Theophiel in 1866.  Een kroostrijk gezin dat wellicht nog groter zou 
geweest zijn als dit drama zich niet had voorgedaan : 2 februari 1868, om 4 uur in de 
ochtend, in uw woning, 4de sectie te Tielt, een paar dagen voor uw 44ste verjaardag sterft u...  
Uw oudste kind is dan 12 en het jongste 2 jaar oud.  Werd u plots weggeroepen, Lowie, of is 
aan uw dood een ziekteperiode voorafgegaan?  Hebt u het afscheid voelen naderen en wat 
is er dan allemaal door u heen gegaan?  Uw vrouw die achterbleef met zes kleine kinderen... 
 
Vierenveertig jaar.. En zeggen dat uw broers en zuster, met uitzondering van uw zus Rosalie 
die in 1845 als meisje van 16 overleed, allemaal een tamelijk hoge top scheerden.  Uw broer 
Pieter, die de aangifte deed en uw overlijdenakte handtekende en jonkman zou blijven, werd 
71 jaar oud. Uw broer Jan, wiens huwelijk met Rosalie Verbrugghe kinderloos bleef, werd 
tachtig jaar oud.  Hij was landbouwer te Kanegem en bij hem woonden uw ouders en uw 
ongehuwde broer in.  Uw zuster Thecla die met Jan Van Poucke huwde, was zelfs 86 jaar 
oud toen ze te Tielt overleed in 1917.  Uw moeder werd 68 en uw vader, die u elf jaar 
overleefde, werd 80 jaar oud.  En u, Lowie, vierenveertig...  U was ook de enige zoon uit het 
gezin van uw ouders die het Meirhaeghegeslacht moest verder  zetten.  Uw beide broers 
waren kinderloos. Met die vijf zonen van u leek dat geen enkel probleem te zijn, maar al vlug 
zou blijken dat de stamlijn slechts ternauwernood overleefde... Uw echtgenote zou de dood 
al te dikwijls horen aankloppen.   
 
En hier richt ik me tot u Rosalie.  Hoe hebt u het aan boord gelegd om, zonder kostwinner, in 
het levensonderhoud van uw gezin te voorzien?  Kreeg u hulp en steun van uw schoonvader 
die nog altijd te Kanegem leefde, of van uw schoonbroers en -zusters?  En de zwarte dagen 
waren nog lang niet voorbij... In januari 1873 sterft uw jongste zoontje Theophiel, een maand 
voor zijn zevende verjaardag.  Een goed jaar later, om precies te zijn op 30 mei 1874, 
vertrekt u dan met uw vijf kinderen naar Kanegem, waar u een huis vindt op de Kerkhoek.   
In de bevolkingsregisters staat u als spinster geboekstaafd, terwijl uw zonen als wever en uw 
dochter als kantwerkster aan de kost komen.  U zult ook wel gespellewerkt hebben, Rosalie, 
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net als die 50.000 collega’s van u in Vlaanderen.  Voor ons roept dit vandaag mooie plaatjes 
op van folkloristisch geklede vrouwen die op allerhande feestelijkheden hun kantkloskunst 
aan het vertederd toekijkend publiek tonen. Wist u, Rosalie, dat onze echtgenotes en 
dochters vandaag de dag het kantklossen bij wijze van vrijetijdsbesteding opnieuw aanleren 
in speciaal daartoe georganiseerde cursussen? In uw tijd was dit allesbehalve een hobby. 
Kantwerksters waren toentertijd het slachtoffer van een vorm van uitbuiting die des te 
hatelijker was, omdat de waarde van het product uitsluitend afhing van de arbeid die zwaar 
onderbetaald werd.  Uw opdrachtgevers, o.m. de nonnenkloosters, streken 25 tot 35% op 
van de kostprijs en gaven u een ellendig loontje, dat bovendien ook nog vaak in natura werd 
uitbetaald.  Zij konden rekenen op de nood van de vrouwen, voor wie het spellewerken 
levensnoodzakelijk was om het ontoereikend gezinsbudget aan te vullen.  Deze roof op de 
arbeid begon al vroeg in de kantscholen, waar de meisjes opgeleid werden tot 
dienstbaarheid aan een luxe-industrie voor de rijken die hén alleen maar armer maakte.  Zo 
was het kantwerken een van de meest brutale vormen van vrouwenuitbuiting in de 19de eeuw 
19.   
 
Rosalie, u denkt misschien dat die betachterkleinzoon van u een goddeloze geus of een van 
die gevaarlijke socialisten is waartegen de pastoor zo vaak waarschuwt in zijn preken.  
Zeker, Rosalie, de tijden zijn veel veranderd.  U begrijpt het allemaal niet zo goed zegt u.  
Kon ik maar begrijpen wat u voelde toen uw dochter Maria-Juliana in februari 1875 overleed 
op 16-jarige leeftijd. En nog was het leed niet geleden.  Twee jaar later, in april 1877, sterft 
uw zoon Jan die geen zestien werd. Uw zoon Henri is pas 23 geworden als ook hij van u 
weggerukt wordt in mei 1881... De Heer geeft, de Heer neemt, zult u in alle nederigheid 
gezegd en gebeden hebben en uw geloof, dat door zoveel verdriet beproef werd, brak niet.  
En dan is het eindelijk nog eens feest : in 1885 huwt uw oudste zoon Desiré met Rosalie 
Tytgat.  U gaat bij hen inwonen en u weet er acht kleinkinderen geboren worden.  Uw andere 
zoon Camille huwt in 1891 met kantwerkster  Leontine Verbauwheede en ook hun vier 
kinderen helpt u ten doop dragen. Helaas, ook Camillie, die slechts 34 jaar oud werd, zult u 
in 1898 naar het kerkhof dragen.  Rosalie, u bent nu zeventig jaar oud en u hebt uw man en 
vijf van uw zes kinderen zien sterven.  Uw enige nog overlevende zoon Desiré zou u, slechts 
negen jaar na uw overlijden, in de eeuwigheid vervoegen.  Ook hij werd niet oud, 52 jaar 
slechts...  Van wat zijn ze allemaal gestorven?  Waren het de ongunstige 
levensomstandigheden of waren er erfelijke factoren in het spel?  Of ligt het aan de 
noodlottige combinatie van die elementen? 
  
En dan sterft u, samen met en in de kering van die onzalige 19de eeuw.  Op 3 april 1900 
meldt Desiré op het gemeentehuis dat zijn moeder Rosalie Nemegeer om 10 uur in de 
voormiddag overleed in zijn woning nr 123 op de Kanegemse Westhoek.  U werd 72 jaar oud 
en u neemt afscheid op de drempel van de 20ste eeuw, de eeuw waarin mijn vader en mijn 
kinderen en zouden geboren worden.  En u, Lowie, die toen reeds 32 jaar eerder gestorven 
was, hebt u ze daarboven één na één verwelkomd, al die veel te vroeg gestorven kinderen 
en tenslotte ook die vrouw, met wie u amper dertien jaar het bed gedeeld hebt. U weet 
misschien dat ik al jaren bezig ben met het schrijven van onze familiegeschiedenis, deels uit 
historische nieuwsgierigheid en deels om een soort heimwee te stillen. In deze lange 
geschiedenis die acht eeuwen omspant, vormt uw leven een keerpunt en een breekpunt. De 
crisis en de nivellering die zich voltrok in de maatschappij, voltrok zich a.h.w. ook in de kleine 
wereld van uw gezin en in de vele gezinnen van uw naam- en tijdgenoten.  Uw verre 
Wortegemse voorvaders waren tussen 1200 en 1600 stuk voor stuk welvarende 
landbouwers, herenboeren die tot de de klasse der zogenaamde dorpsnotabelen behoorden.  
Na de verhuizing naar Kanegem in 1635 en de bescheiden start aldaar, ging het weer in 
opwaartse lijn.  Hoewel het maatschappelijke niveau van weleer nooit meer bereikt werd, 
behoorden uw Kanegemse voorouders zeker nog tot de gegoede middenklasse.  Het 

                                                           
19 K. VAN ISACKER, S.J;, Mijn Land Kering, 1830-1980, Deel 1: Een ouderwetse wereld 1830-1914; Uitgeverij 
De Nederlandsche Boekhandel, Amsterdam 1978.    
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succesverhaal van uw grootvader doet zelfs weer aan de Wortegemse dagen denken.  Na 
hem echter begon de gestage neergang die vooral in uw leven gestalte kreeg.  Het zou een 
paar generaties duren vooraleer de dalende curve omgebogen zou worden in een nieuwe 
opgang.  Ja, Lowie, het eeuwig verhaal van eb en vloed, van vallen en opstaan.  Het moge u 
een troost wezen dat uw kleinkinderen en vooral uw achterkleinkinderen en hun kinderen het 
materieel veel beter hebben dan u en dat uit u, ondanks alle rampspoed, een zeer talrijk 
nageslacht geboren werd.   
 
Lowie en Rosalie, als het zou kunnen dat we mekaar ooit nog eens ontmoeten, ergens 
voorbij dit leven of in enig ander leven...  Dan zullen we praten over de goede dingen van het 
leven die u ook wel gekend zult hebben, maar waar ik geen enkel zicht op heb.  Of kon ik u 
dan alleen maar eens zien zoals u er toen uitzag.  Dat zou reeds voldoende zijn.  Nu neem ik 
afscheid, in naam van allen die uit u geboren zijn en waarvan ik de honderden namen hier 
niet kan vermelden.  Dag Lowie, dag Rosalie.  Herman. 
 
 
 

XXI.6.   IVO  MEIRHAEGHE 
 
Ivo Meirhaeghe werd te Ruiselede geboren op 9 april 1836 als jongste zoon van van 
Augustinus Meirhaeghe en Bernardine Dewulf (XX.7). 
 
Ivo Meirhaeghe was 35 jaar toen hij te Kanegem huwde op 7 januari 1871 met de drie jaar 
oudere landbouwdochter ROSALIA  SIERENS.  Bruidegom en bruid ondertekenden de 
huwelijksakte.  Enkele weken voor hun  huwelijk – op 21 december 1870 - lieten ze door 
notaris Louis Van Outrive te Ruddervoorde hun huwelijkscontract opstellen. 
 
De bruid, Rosalie Sierens, werd te Kanegem geboren op 15 augustus 1833 als dochter van 
Carolus Sierens en Francisca Demeulemeester.  Carolus en Francisca waren landbouwers 
te Kanegem.  Ze huwden te Aarsele op 20 februari 1829 en de bruidegom Carolus Sierens 
plaatste een zeer gave handtekening onder de huwelijksakte, een verwijzing naar zijn 
ontwikkeling.  Op 7 februari 1829 hadden Carolus en Francisca hun huwelijkscontract 
afgesloten voor notaris Wauters te Tielt.  Als huwelijksgetuigen traden op: molenaar Lodewijk 
Delmeire, koperslager Jan-Baptiste Dierick en kleermaker Jules Vander Vennet, allen 
vrienden en kennissen die een zelfstandig beroep uitoefenen.  Zwierige handtekening, 
huwelijkscontract, zelfstandigen als vrienden, dit alles wijst erop dat de familie Sierens tot de 
beter gesitueerden behoorde.  De moeder van Carolus Sierens, Maria Anna Loontjens, 
weduwe van Georgius Sierens, wordt in de huwelijksakte als partikuliere of bijzondere 
omschreven.  Zij behoorde inderdaad tot de familie Loontjens die eeuwenlang in het Tieltse 
een gegoed en notabel landbouwersgeslacht vormde.  De moeder van Rosalie Sierens, 
Francisca Demeulemeester, was van bescheidener komaf.  Haar vader Jan-Baptiste 
Demeulemeester wordt in zijn overlijdensakte journalier of dagloner omschreven.  Haar 
moeder Angela Decoster staat als fileuse of spinster en als landvrouw geboekstaafd. 
 
Ivo Meirhaeghe vestigde zich als landbouwer op de Zuidwijk te Ruiselede waar zijn vijf 
kinderen geboren werden : 
 
1. HORTENSIA MARIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 13 november 1871.  Zij huwde op 27-jarige leeftijd te Ruiselede 
op 25 mei 1898 met molenaar HENRI MATTHUE.  Hij werd te Ruiselede geboren op 16 
april 1871 als zoon van Charles Matthue en Melanie Dedobbelaere.  Hun dochter :  
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a. Germaine Maria Matthue, geboren op 24.10.1900.  Huwde te Poelkapelle op 11.10. 
1933 met Mauritz Joris Corneel Vulsteke. Woonplaats : Langemark-Poelkapelle.  
Mauritz Vulsteke overleed te Ieper op 24.12.1966.  Germaine Matthue overleed te 
Roeselare op 22.8.1977. 

 
2. CAMILIUS THEODORUS  MEIRHAEGHE  

 
Geboren te Ruiselede op 10 januari 1873.   volgt onder XXII.3. 

       
3. GHISLENUS HENRICUS  MEIRHAEGHE     

 
Geboren te Ruiselede op 30 juli 1874.     volgt onder XXII.4. 

 
4. ALIDA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 22 september 1877. Zij huwde op 30-jarige leeftijd te Ruiselede 
op 29 mei 1907 met landbouwer CHARLES VAN KERREBROECK, landbouwer te 
Knesselare.  Hij werd te Aalter geboren op 19 januari 1873 als zoon van Eduard van 
Kerrebroeck en Melanie Van Haele. 

 
5. ADILUS JOSEPHUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 24 juni 1879 en er overleden op 1 februari 1881. 

 
Moeder Rosalie Sierens overleed te Ruiselede op de Zuidwijk op 5 juni 1912.  Ze werd 78 
jaar oud.  Ivo Meirhaeghe overleed op het gehucht Buntelaere te Aalter op 1 november 1920.  
Hij werd 84 jaar oud. 
 
 
 

XXI.7.   BERNARDUS  MEIRHAEGHE 
 
 
Bernard Meirhaeghe werd geboren te Kanegem op 29 mei 1845 als eerste kind van 
Ferdinand Meirhaeghe en Amelie Cocquyt (XX.9).  Tot in 1879 – het overlijdensjaar van zijn 
vader - verbleef Bernard op de ouderlijke hoeve te Kanegem, waar hij als peerdengeleider of 
boever tewerkgesteld was.  In datzelfde jaar vertok hij met zijn moeder, zijn zusters Nathalie 
en Leonie en dienstknecht en neef Augustin Cocquyt naar Tielt, waar zij op 
Ryckeghemkouter, meer bepaald in de Biesstraat nr. 61, een hoeve betrokken. 
 
Bernard Meirhaeghe was reeds 37 jaar wanneer hij op 11 november 1882 te Aarsele huwde 
met de 30-jarige MARIA JUSTINA LAMBRECHT.  Twee broers van de bruid fungeerden als 
huwelijksgetuige: Charles Louis en François Lambrecht die vier jaar eerder gehuwd was met 
de zuster van de bruidegom, met name Marie-Louise Meirhaeghe. Een derde 
huwelijksgetuige is molenaar Eduard Meirhaeghe, broer van Bernard. Hun  huwelijkscontract 
werd opgemaakt door Charles Constant Dhuvettere, notaris te Zonnebeke.  Deze laatste 
was de zoon van Norbert Dhuvettere en Marie Louise Meirhaeghe (zie supra XIX.3.12). 
 
De bruid, Marie Justine Lambrecht, werd te Aarsele geboren op 22 oktober 1852 als dochter 
van Francies Lambrecht en Juliana Van Quathem, landbouwers te Aarsele.  Vader Francies 
ondertekende met vaardige hand haar geboorteakte 20.  
 

                                                           
20 Zie ook : Familiecontactblad ’t Meerminneke, nr 9, p 6-7, Lambrecht, een aanverwante familie. 
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• Francies Lambrecht werd te Aarsele geboren op 8 februari 1809 als zoon van Carolus of 
Charles Lambrecht en Marie Joanna Desmet. Ook vader Carolus Lambrecht 
ondertekende zwierig de geboorteakte van zijn zoon Francies. 
 

• Carolus Lambrecht werd eveneens te Aarsele geboren en wel op 9 september 1769 als 
eerste kind van van Franciscus Lambrecht en Joanna Clara Desaer, die te Aarsele 
huwden op 5 oktober 1768.  Joanna Desaer werd te Aarsele geboren op 4 januari 1729 
als dochter van Pieter Desaer en Petronille Sesier (Solier). 

 
• Juliana Van Quathem, schoonmoeder van Bernard Meirhaeghe, werd te Tielt geboren 

omstreeks 1811 als dochter van Franciscus Van Quathem en Maria Francisca 
Desloovere uit Kanegem, en als kleindochter van Pieter Van Quathem en Francisca 
Vander Ginste, dochter van Jan.  De Van Quathems vormden van oudsher een gegoed 
landbouwersgeslacht uit het Tieltse. 

 
Na zijn huwelijk vestigde Bernard Meirhaeghe zich op de al eerder genoemde hoeve in de 
Biesstraat waar negen maanden later het eerste van zijn zes kinderen geboren werd : 
 
1. ARTHUR EDWARD JOSEPH  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 24 juli 1883     volgt onder XXII.5. 

 
2. CYRILLUS BERNARDUS FRANCISCUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 5 september 1884.  Cyriel Meirhaeghe bleef ongehuwd en overleed 
op 52-jarige leeftijd schielijk te Kachtem op 6 december 1936. 

 
3. ADILUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 25 december 1885 en er 2 ½ maand later overleden op 13 maart 
1886. 

 
4. MARIA LOUISA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 11 september 1887.  In 1923 ontving Marie-Louise Meirhaeghe haar 
religieuze professie als Eerwaarde Zuster Maria Ferdinande van het Onbevlekt Hart van 
Maria te Heverlee.  Van 1925 tot 1934 was zij missiezuster in de Filippijnen.  Van 1934 
tot 1976 verbleef zij in het moederklooster te Heverlee waar zij overleed op 30 april 1976. 

 
5. REMIGIUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 16 mei 1890.  Remi Meirhaeghe volgde Latijns-Griekse Humaniora 
aan het Sint-Jozefscollege te Tielt.  Na zijn middelbare studies trok hij naar de 
Universiteit van Leuven waar hij in 1919 zijn diploma van dokter-dierenarts behaalde.  Hij 
is daarmee de allereerste Meirhaeghe van de Kanegemse tak die universitaire 
studies deed. 
 
Ondertussen was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken en in 1914 werd hij als politiek 
gevangene naar Duitsland gevoerd waar hij 28 maanden gevangen zat. Hij schreef 
daarover “dat daar geene andere soldaten binnen Duitschland meer zijn, dan oude, 
krommen en manke!”.  Op 31 januari 1916 ontsnapte hij en belandde in 1917 in 
Folkstone (Groot-Brittannië) waar hij oorlogsvrijwilliger werd.  Hij was kapitein in het 
Belgisch leger en werd vereerd met het Oorlogskruis en talrijke Oud-Strijders-eretekens. 
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Remi Meirhaeghe huwde te Breendonk op 26 november 1919 met EDMONDA 
THERESIA LOUISA MOORTGAT, geboren te Breendonk op 22 juni 1888 als dochter 
van Jan-Leonard Moortgat en Maria Hendrika Deblock.  Haar vader was de grondlegger 
van de befaamde Brouwerij Moortgat 21.  
Het echtpaar, dat kinderloos bleef, vestigde zich te Brasschaat waar Remi Meirhaeghe 
het beroep van dierenarts uitoefende. Tussen 1938 en 1949 was hij veeartsenijkundig 
inspecteur van de Antwerpse haven.  Later werd hij voorzitter van de Belgische 
Boerenbond en Raiffeisenkas.   
 
Dat Remi Meirhaeghe een diep religieus man was bewijst zijn engagement in diverse 
katholieke verenigingen.  Hij was aktief lid van het Legioen van Maria, penningmeester 
van Curia Humilis Merksem, praeses van het praesidium O.L.-Vrouw van de Rozenkrans, 
lid van de kerkfabriek van de Sint-Antoniusparochie en van talrijke andere godsdienstige 
genootschappen, secretaris van de Derde Orde van Sint-Franciscus wiens kleed hij 
droeg. 
 
Remi Meirhaeghe overleed te Brasschaat op 14 november 1961.  Hij was 71 jaar.  
Theresa Moortgat overleed te Brasschaat op 21 mei 1985, bijna 97 jaar oud. 

 
6. JULIA NATHALIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 5 april 1897.  Julia Meirhaeghe huwde te Tielt op 16 februari 1920 
met landbouwer ADIEL DAVID, geboren te Tielt op 25 september 1895.  Zij vestigden 
zich als landbouwers op een hoeve aan de Willekomstraat nr. 5 te Tielt waar hun 
kinderen geboren werden :  
 
a. André Honoré Bernard David, geboren op 17.5.1924 en overleden op 29.3.1989.  

Huwde te Aarsele op 21.10.1954 met Maria Magdalena Albers, geboren te Aarsele 
op 14.11.1930 en overleden te Dentergem op 4.12.2003. Woonplaats : 
Deinzesteenweg, Tielt. Beroep : landbouwer.   
 
Hun kinderen  geboren te Tielt: Caroline David (° 21.1.1961 en overleden te Sint-
Martens-Latem op 10.12.1998, bediende, huwde te Tielt op 20.3.1987 met Marniek 
Declercq ° Oostrozebeke, schrijnwerker, woonplaats : Tielt, hun kinderen : Lynn 
Declercq ° 15.7.1988, Isabelle Declercq °28.7.1992 en Jonas Declercq ° 3.5.1994) en 
Katelijne Julia David  (° 6.10.1962, huwde te Tielt op 7.5.1988 met Lieven 
Vanrenterghem, arbeider; hun kinderen : Stephanie Vanrenterghem ° 7.12.1989, 
Edouard Vanrenterghem ° 1.4.1995) en William Vanrenterghem ° 26.11.1996; 
gescheiden op 19.11.2002). 

 
b. Karel René Remi David, geboren op 17.9.1925.  Huwde te Schuiferskapelle op 

18.2.1952 met Gabriella Irma Sierens, geboren te Schuiferskapelle op 
26.3.1927. Beroep : landbouwer. Woonplaats : Wingensesteenweg, Tielt.   

 
c. Marie-Louise David, geboren op 26.4.1928.  Huwde te Tielt op 15.4.1958 met 

Etienne Gerard Roelens, geboren te Sint-Kruis op 8.12.1926. Woonplaats : 
Legeweg, Oostkamp.  Beroep : griffier.  
 
Hun kinderen te Tielt geboren : Paul Roelens (° 19.1.1959, jurist, woonplaats : Gent; 
huwde te Gent met Chantal Deporre ° 29.8.1961; hun kinderen : Matthieu Roelens ° 
7.10.1989 en Julie Roelens ° 26.5.1993) ;  Dirk Roelens ( ° 25.10.1960, jockey, 
woonplaats : Kortemark, huwde te Waregem op 8.12.1989 met Ingrid Vanacker ° 
28.12.1960, arbeidster, hun kinderen : Jonas Roelens ° 25.1.1990 en Matthias 

                                                           
21 http://www.duvelmoortgat.be/index.php?id=nl-historiek-1817-1931  

http://www.duvelmoortgat.be/index.php?id=nl-historiek-1817-1931
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Roelens ° 10.6.1993) ;  Luc Roelens (° 25.10.1960, tweelingbroer van Dirk, jockey, 
woonplaats : Kortemark, huwde te Waregem op 8.12.1989 met Dora Van De Walle, ° 
Eeklo 24.1.1958, bediende : hun zoon : Arne Roelens ° 23.8.1992) ; Marleen Roelens 
(° 2.3.1963, huwde te Oostkamp op 3.4.1992 met Tom Vanoverbeke ° Waregem 
15.8.1957, beheerder, woonplaats Wielsbeke, hun kinderen : Dries Vanoverbeke ° 
4.10.1999 en Bert Vanoverbeke ° 4.10.1999, tweelingbroer van Dries) ;  Koen 
Roelens (° 24.9.1964, vertaler, woonplaats Brugge, huwde te Zedelgem op 28.3.2001 
met Vanessa Decoorne ° Brugge 16.9.1972, kapster, hun kinderen : Emiel Roelens ° 
26.10.2001 en Louisa Roelens ° 2.1.2004).  

  
d. Paul Antoine Emiel David, geboren op 23.10.1930.  Huwde te Schuiferskapelle op 

27.12.1955 met Christiane Magda Maria Schaubroeck, geboren te Schuiferskapelle 
op 6.4.1933. Beroep : handelaar.  Woonplaats : Uitweg, Tielt.  
 
Hun dochter : Veerle David (° Tielt 20.11.1962, bediende, woonplaats : Tielt, huwde 
te Tielt op 18.4.1986 met Rik De Clerck ° Zwevezele 13.12.1962, boekhouder, 
gescheiden op 13.2.1998; hun kinderen: Jeroen De Clerck ° 3.3.1989, Thijs De 
Clerck ° 21.9.1991 en Tessa De Clerck ° 21.9.1991, tweelingzus van Thijs). 
 

e. Antoine Joseph David, geboren op 5.11.1933. Huwde te Pittem op 21.1.1958 met 
Irène Maria Godelieve Patteeuw, geboren te Pittem op 9.2.1935.  Beroep : 
landbouwer.  Woonplaats : Willekomstraat 5.   
 
Hun kinderen te Tielt geboren : Erik David (° 18.1.1959, landbouwer, woonplaats : 
Pittem, huwde te Pittem op 25.3.1983 met Marleen Warnez ° 4.2.1960; hun kinderen : 
Delphine ° 28.8.1986 en Christophe David ° 17.5.1989);  Katrien David (° 26.2.1960, 
huwde te Tielt op 11.6.1982 met José Goethals ° Roeselare 30.5.1958, landbouwer, 
woonplaats : Pittem; hun kinderen : Annelies Goethals ° 16.3.1987 en Korneel 
Goethals ° 5.2.1993);  Luc David (° 21.9.1962, landbouwer, woonplaats : Tielt, huwde 
te Tielt op 19.7.1985 met Godelieve Depypere ° Tielt 1.2.1963; hun kinderen : Kristof 
David ° 2.6.1988, Pieter David ° 26.4.1991 en William David ° 31.1.1994). 

 
Julia Meirhaeghe overleed te Tielt op 24 november 1982.  Zij was voorzitster van de 
KVLV-Boerinnenbond Tielt. Adiel David overleed in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt op 
25 juli 1983. Bij leven was hij gemeenteraadslid van Tielt, voorzitter van de Boerengilde, 
voorzitter van de Raad van Beheer van de Raiffeisenkas Tielt, bestuurslid van de Land- 
en Tuinbouwschool, ondervoorzitter van het arrondissementsverbond Tielt. 
 

Vader Bernard Meirhaeghe oefende naast het beroep van landbouwer ook dat van 
handelaar uit.  Net als zijn grootvader Pieter Joseph Meirhaeghe waagde hij zich in de 
politiek en werd in 1904 gemeenteraadslid van Tielt onder het burgemeesterschap van M. 
Boone.  Heel wat zaken wijzen erop dat zijn gezin in welstand leefde ; we noemen er slechts 
één : de mogelijkheden om de kinderen tot op universitair niveau te laten studeren. 
 
Bernard Meirhaeghe overleed te Tielt op 8 oktober 1917.  Hij werd 72 jaar oud.  Marie 
Justine Lambrecht overleed op 68-jarige leeftijd te Tielt op 23 mei 1921. 
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XXI.8.   EDUARDUS  MEIRHAEGHE 
 
Eduard Meirhaeghe werd geboren te Kanegem op 4 april 1851 als vijfde kind van Ferdinand 
Meirhaeghe en Amelie Cocquyt (XX.9). 
 
Eduard Meirhaeghe was 27 jaar wanneer hij op 10 oktober 1878 te Aarsele huwde met de 
vier jaar jongere MARIE EUGENIE VAN EENOO.  Ook zij lieten hun huwelijkscontract 
opstellen door notaris Charles Constant Dhuvettere uit Zonnebeke. De stamreeks Van 
Eenoo ziet er als volgt uit: 
 
 
 
• De bruid Marie Eugenie Van Eenoo werd te Aarsele geboren op 26 maart 1855 als één 

van de vijf dochters van Jan Van Eenoo en Coleta Van Overbeke.   
 

• Jan Van Eenoo en Coleta Van Overbeke huwden op 16 september 1852 te Dentergem.  
Jan Van Eenoo, landman, 47 jaar oud, was op dat moment bijna tweemaal zo oud als 
zijn 25-jarige bruid.  Beiden ondertekenden hun huwelijksakte; hun huwelijkscontract 
werd op 4 september 1852 door notaris Vanden Driessche uit Aarsele opgemaakt.  Hun 
vijf dochters werden te Aarsele geboren : Ida ° 27.5.1853, Marie Eugenie ° 26.4.1855, 
Leonie Emerance ° 17.5.1857, Juliana ° 11.2.1859 en Emma Van Eenoo ° 28.4.1860.  
Coleta Van Overbeke werd te Aarsele geboren op 22 mei 1827 als dochter van 
Augustinus Van Overbeke en Isabella Dewaelsche, kleindochter van Pieter Van 
Overbeke en Brigitta Vande Voorde en achterkleindochter van Jacobus Van Overbeke en 
Maria Francisca Debacker. 
 

• Voornoemde Jan Van Eenoo werd te Dentergem geboren op 2 februari 1805 als zoon 
van Petrus Josephus Van Eenoo en Anna Brigitta Baert, dochter van Andries Baert en 
Joanna (Van) Landuyt. 

 
• Voornoemde Petrus Josephus Van Eenoo werd te Dentergem geboren op 23 november 

1766 als één van de zes kinderen van Jan-Baptiste Van Eenoo en Maria Godelieve 
Vande Moortele uit Tielt. 

 
• Voornoemde Jan-Baptiste Van Eenoo werd te Wingene geboren op 14 maart 1735 als 

één van de negen kinderen van Christiaen Van Eenoo en Theresia Muyle die te Wingene 
huwden op 12 september 1722. 

 
• Voornoemde Christiaen Van Eenoo werd te Wingene geboren op 29 april 1699 als één 

van de zeven kinderen van Gaspar Van Eenoo en Catharina Vanden Abeele die te 
Wingene huwden op 30 april 1682. 

 
• Voornoemde Gaspar Van Eenoo werd te Wingene geboren op 27 december 1653 als 

één van de tien kinderen van Pieter Van Eenoo en Maria Caluwaert, dochter van 
Jacobus en Judoca Kesteloot. 

 
• Voornoemde Pieter Van Eenoo werd te Wingene geboren omstreeks 1613 als zoon van 

Pieter Van Eenoo en Judoca Teruwe. 
 
Eduard Meirhaeghe en Marie Eugenie Van Eenoo zullen nooit vermoed hebben dat ze via 
verschillende lijnen elkaars bloedverwanten waren zoals onderstaande verwantschapstabel 
duidelijk maakt : 
 
 



 64 

 
       Petrus Van Eenoo    Jacobus Caluwaert             Gillis Vermeulen 
       x Judoca Teruwe    x Judoca Kesteloot 
 
      
       Petrus V.Eenoo       Jan Vermeulen              Judocus Vermeulen  
              x Maria Caluwaert               x Jacoba Rommel        x Margaretha Caluwaert  
 
 
 
       Gaspar Van Eenoo         Judoca Van Eenoo 
       x Catharina Vd.Abeele   x Michael Debaene 
 
 
       Christiaen Van Eenoo Petronilla Debaene          Judocus Vermeulen 
           x Theresia Muyle                      x Jacobus Vermeulen  x.Joanna Galle 
 
 
        Jan-Baptiste Van Eenoo Jacoba Vermeulen    Jacobus Vermeulen 
        x M.G.Vande Moortele               x        
 
 
       Rosalia Vermeulen 
         x Jan Augustijn Van Renterghem 
 
 
       Pieter Joseph Van Eenoo    Petronilla Francisca Van Renterghem 
          x Anna B. Baert            x Pieter Joseph Meirhaeghe 
 
 
       Jan Van Eenoo     Ferdinand Meirhaeghe   
       x Coleta Van Overbeke      x Amelia Cocquyt        tak c  
 
 
      Marie Eugenie Van Eenoo         oo    Eduard Meirhaeghe  
 
 
 
Eduard Meirhaeghe vestigde zich na zijn huwelijk te Kanegem op de Kerkhoek waar hij op 
de Artemeersmolen het beroep van molenaar, olieslager en koopman uitoefende.  Hij had 
meer bepaald de molen en olieslagerij overgenomen van Jan Francies Dezutter (zie 
XIX.3.12) en hield er twee muldersgasten en twee meiden in dienst.  Van 1885 tot 1890 was 
hij lid van het Kanegemse Armenbestuur, het latere OCMW.  
 
Marie Eugenie Van Eenoo bracht te Kanegem 11 kinderen ter wereld, waarvan er vier tijdens 
hun eerste levensjaar overleden : 
 
1. MARIA IRMA ZULMA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 12 november 1879.  Zulma Meirhaeghe bleef ongehuwd en 
overleed te Vinkt op 17 februari 1963 (83 j). 

 
2. IRMA MARIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 27 januari 1881 en er vijf maand later overleden op 19 juli 1881. 

 
 
 



 65 

 
3. MAURICE CAMILLE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 2 december 1881.  Landbouwer Maurice Meirhaeghe huwde te 
Tielt op 26 september 1919 met CYRILLA JULIA SCHEERENS.  Zij werd op 2 augustus 
1888 te Tielt geboren als dochter van Henri Scheerens en Maria Meulebrouck en 
overleed te Marke op 27 november 1970.  Woonplaats : Cornelusweg, Marke.  Hun 
kinderen: 
 
a. Julienne Maria Meirhaeghe, geboren te Marke op 15.7.1920.  Huwde te Marke op 

3.10.1941 met Noël Raphaël Cardon, geboren te Marke op 9 februari 1918 en er op 
9.5.1967 overleden.  Woonplaats: Marke.  Beroep : postbode.  Oudstrijder en 
Werkweigeraar 1940-45. Lid van de burgerlijke bescherming.   
 
Hun kinderen :Jacques Cardon (° Kortrijk 20.5.1950, rijkswachter, woonplaats : 
Wervik, gehuwd te Deerlijk op 29.6.1973 met Martine Van Eeckhoutte, ° Kortrijk 
20.6.1953 en gescheiden op 4.4.1995; hun kinderen: Cindy Cardon ° 9.5.1974 en 
Pieter Cardon ° 9.10.1978) en N.? Cardon  (x Daniël Lefebvre). 

 
b. Leona Maria Meirhaeghe, geboren te Marke op 16.12.1921.  Huwde te Marke op 

9.12.1944 met André Remi De Coninck. Woonplaats :  Beroep: metaalbewerker.   
 
Hun kinderen geboren te Kortrijk : Bernard De Coninck (° 19.2.1950, staatsbediende, 
woonplaats : Oudstrijderslaan, Menen, gehuwd te Ledegem op 4.5.1973 met Marleen 
Herman, ° Moorslede 23.7.1948, verpleegster, hun kinderen te Menen geboren : 
Virginie Deconinck ° 13.9.1974, Charlotte Deconinck ° 12.6.1977 en Iris Deconinck ° 
18.12.1978); Jacqueline De Coninck (° 28.2.1952, handelsbediende, woonplaats : 
Harelbeke, gehuwd te Marke op 19.4.1974 met Antoine Pauwels, ° Bavikhove 
26.12.1952, gescheiden op 18.4.2001, hun kinderen te Kortrijk geboren: Tom 
Pauwels ° 15.12.1977 en Veerle Pauwels ° 20.5.1981);  Jacques De Coninck (° 
19.9.1955, militair, gehuwd te Marsberg-Duitsland op 11.7.1980 met Rita Lüttke ° 
Niedermarsber BDR 31.1.1961, woonplaats : Butgenbach, hun kinderen : Melanie 
Deconinck ° Marsberg 24.2.1981, Florian Deconinck ° Soest 1.2.1984 en Mike 
Deconinck ° 9.12.1991).   
 
Leona Meirhaeghe overleed te Kortrijk op 8 juli 1987. André Deconinck overleed te 
Kortrijk op 14.5.2005. 

 
4. JULIE ALICE BERTHA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 26 november 1882 en er 4 maand later overleden op 28.3.1883. 

 
5. OSCAR JOSEPHUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 18 november 1883.    volgt onder XXII.6. 

 
6. CYRILLA EMMA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 1 december 1884.  Zij huwde met CAMIEL CLAEYS. 

 
7. MARIA ELISA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 13 maart 1887. Zij huwde met CYRIEL ADIEL VAN LANDUYT, 
geboren te Aarsele op 9 oktober 1892 en overleden te Deinze op 21 augustus 1975.     
Hun kinderen : 
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a. Irene Anna Elodie Van Landuyt, geboren te Moline – Illinois (USA) op 3 november 

1923.  Huwde te Vinkt op 4.2.1948 met  Roger Prosper Armand De Spae, geboren 
te Sint-Martens-Latem op 5 juli 1922. Beroep: Kantoorhouder BBL Woonplaats : 
Knesselare.   
 
Hun kinderen te Deinze geboren: Lilliane, Maria Irena De Spae (° 9.3.1949, 
bestuurder vennootschap; verzekeringsmakelaar, woonplaats : Aalter, gehuwd te 
Knesselare op 25.8.1972 met  Dideriek Lambrecht, ° 3.2.1949; hun kinderen : Bart 
Lambrecht ° 13.2.1975 en llse Lambrecht ° 16.5.1977) en Daniel Cyriel Karel De 
Spae (° 13.2.1951, electricien, kapster, woonplaats : Knesselare, gehuwd te Ursel op 
24.3.1975 met Rita Piers ° Aalter 21.12.1954; hun zoon : Jo De Spae ° 9.2.1976). 
 
Irene Van Landuyt overleed te Sint-Martens-Latem op 5 oktober 1995.  Roger De 
Spae overleed te Gent op 15 maart 2004. 
 

b. Agnes (Agnie) Mary Van Landuyt, geboren te Moline – Illinois (USA) op 18 februari 
1925.  Zij huwde te Vinkt op 17.4.1950 met Maurice Remi Janssens, geboren te 
Deinze op 25 februari 1924.  Beroep :meubelmaker, Woonplaats : Knesselare, 
Deinze. Hun kinderen te Deinze geboren : Nicole Marie Janssens (° Deinze 5.7.1958, 
kantoorbediende, Sint-Lambrechts-Woluwe) en N. Janssens, gehuwd met Robert 
Versijp (?). 

 
8. BERTHA MARIA NATHALIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 30 april 1888 en er binnen de maand overleden op 21.5.1888. 

 
9. CONSTANT ACHILLE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 8 november 1891 en er 4 maand later overleden op 11.3.1892. 

 
10. CYRILLE BERNARD  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 8 november 1891, tweelingbroer,  volgt onder XXII.7. 

 
11. ACHILLE MAURICE  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Kanegem op 7 juli 1897.              volgt onder XXII.8. 

 
Hierna volgen enkele artikels uit de Gazette van Brugge i.v.m. met een dramatisch ongeval 
dat op 1 maart 1886 gebeurde op de molen van Eduard Meirhaeghe :  
 

 
Molenaarsknecht meegesleurd door de pletstenen 

 
Aan de dood ontsnapt. - Men schrijft ons uit Caneghem: Maandag in den namiddag had er 
een schrikkelijk ongeval plaats in den molen van den heer E. Verhaeghe, (bedoeld wordt 
Eduard Merhaeghe, foute naam die de journalist later corrigeert), mulder en olieslager te 
Caneghem.  Zijn dienstknecht Ivo Van de Walle, was in den molen van onder bezig met 
lijnkoeken te breken. De molen was aangewakkerd door eenen hevigen wind, en de 
plettersteenen beschreven vlugge kringen in het meel. Daar het fijn genoeg werd, trok hij het 
af. Door eene verkeerde beweginge, verloor hij het evengewicht en viel tusschen de twee 
plettersteenen ! Deze steenen wegen te samen drie duizend twee honderd (3200) kilogr. dus 
ieder zestien honderd kilogr. Alwie met plettersteenen bekend is, weet dat als zij leeg loopen, 
het minste voorwerp hen het draaien belet, in plaats van rond te draaien, slieren zij. Daar de 
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steenen leêg liepen, slierden zij hier ook. De eene steen komt op den arm van den armen 
jongeling en duwt hem voort in het ronde. De minste 
beweginge moest hem de dood kosten ! Had er meel 
onder gelegen, de steenen liepen hem dwaars over het 
lijf; alzoo werd hij onophoudend in het ronde geslingerd 
en hij was aleen. Schrikkelijke toestand !... Zijn eigen 
zelven en kon hij niet redden. Steeds door de 
plettersteenen vooruitgeduwd, werd hij onophoudend 
in het ronde geslingerd en verwachte alle oogenblikken 
de dood.  
 
Na alzoo eenige minuten in dien schrikkelijken 
toestand te zijn gebleven; daagde er eindelijk hulpe op. 
De koewachter kwam in den molen om het een of het 
ander; wat zag hij?  De jongen, in plaatse van hulpe te 
bieden, begon uit al zijne macht te schreeuwen en te 
roepen ! Ongelukkiglijk ! 't was al vrouwvolk dat in huis 
was en de baas was afwezig. Daar stonden zij nu ! 
niemand en had het minste verstand van de steenen 
stil te leggen en ieder oogenblik konden zij den 

jongeling zien verbrijzelen onder de reuzen steenen. Daar hij nog het bewustzijn niet en had 
verloren (wat een wonder is) smeekte hij gedurig: smijt de steenen uit, smijt de steenen uit ! 
maar elk weende en kermde. En toch, de vrouw van Merhaeghe, de bazin, niets dan haren 
moed raadplegende, springt vooruit naar het getuig om de steenen stil te leggen, het 
gelukte! Daar lag Van de Walle tusschen de steenen, maar in welken toestand ?... Gansch 
onkennelijk van het bloed dat uit zijn hoofd uit talrijke wonden stroomde, en met eenen 
verbrijzelden arm !  
 
Hier gebeurde iets dat doet sidderen en ongeloovelijk is! De wind begon op eens nog harder 
te waaien. De molen nu door niets meer gehinderd, begon zoo geweldig te draaien dat 
hooren en zien verging ! En zie : Van de Walle, meer dood dan levend, ziet den molen in 
gevaar, op eens, hij heeft zijnen plicht begrepen? Zoo goed als het zijn toestand toelaat klimt 
hij de twee en twintig trappen op, legt den molen stil !... en komt dan weer naar beneden. Hij 
was uitgeput en viel machteloos ten gronde ! Zijnen plicht had hij gekweten tot het einde ! De 
eerste zorgen werden hem toegediend door den heer doktor Reynaert. Hij verkeert in eenen 
gevaarlijken toestand; doch de geneesmeesters en wanhoopen nog niet van hem te redden. 
Ivo Van de Walle was een braaf en voorbeeldig jongeling, die een ieders achting genoot, 
daarom wordt hij van elk betreurd.  
 
Aan de dood ontsnapt. - Nadere bijzonderheden. - Men schrijft ons uit Caneghem, 11 
maarte:  In mijn vorig schrijven heb ik bij vergissinge gemeld dat, de plettersteenen in de 
molen van den heer E. Merhaeghe (niet Verhaeghe) maar drie duizend twee honderd (3200) 
kilogrammen en woegen; ik heb mij zelf ter plaatse begeven en Merhaeghe, heeft mij 
verzekerd, dat de steenen het schrikkelijk gewicht wegen van vier duizend kilogrammen 
ieder, dus : acht duizend kilogrammen (8000) te samen. Als men denkt, als Van de Walle 
tusschen die reuzesteenen viel, dat het schof waardoor men het lijnmeel aftrekt oopenstond, 
en dat het getuig die het lijnmeel in de bakken haalt, beneden liep; dan vraagt men hoe het 
mogelijk is, dat Van de Walle er levend uitgekomen is ! Als men denkt dat bij de minste 
hindernis, de steenen hem onvermijdelijk moesten vermorzelen ! De dood had 
oogenblikkelijk geweest.   
 
Nochtans met Van de Walle, is het treurig genoeg gesteld. Vrijdag 5 maarte, heeft hij de H. 
Sacramenten der stervenden ontvangen met de godvruchtigste gevoelens: veel is er 
gebeden voor den armen jongeling; drie maal is men ter bedevaart geweest voor hem, zoo 
groot is de achting die men het arm slachtoffer toedraagt. Nochtans woensdag 10 maarte, is 
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men moeten overgaan tot den afzettinge van den arm. De heeren Reynaert van Aarseele, 
Schatteman van Ruisselede en De Brabandere van Thielt, hebben die pijnlijke bewerkinge 
gedaan. Met het grootste geduld en moed, heeft Van de Walle die schrikkelijke bewerkingen 
onderstaan, zonder eene enkele maal het bewustzijn te verliezen ! Zijn toestand is 
bedenkelijk. Ivo Van de Walle en is nog maar 27 jaren oud, dus, in het schoonste van zijn 
leven verliest hij een zijner kostelijkste lidmaten. Treurig vooruitzicht ! Arme jongeling ! Mocht 
hij nu maar gauwe genezen ! Dit is de wensch van zijne ouders, broeders en van geheel de 
gemeente...God gave 't. Eer, wien eer toekomt. Van de Walle verblijft voortdurend bij zijnen 
baas, den heer E. Merhaeghe, alwaar hij voortdurend met de meeste liefde verzorgd wordt. 
Zijne vrouwe verzorgt hem eigenhandig met eene bewonderensweerdige liefde en 
zelfopoffering. Van den oogenblik der rampe, heeft men hem in de schoonste plaatse van 
het huis gedragen en hem in het schoonst en gemakkelijkste bed geleid. Niets en is te 
kostelijk, geene zorgen, hoevele opofferinge zij ook vergen, en ontbreken hem. Welke les 
voor velen ! Ook iedereen brengt hulde en spreekt met lof van Merhaeghe en zijne vrouwe. 
Nog eens: Eer, wien eer toekomt.  
 
Men schrijft ons uit Caneghem, 14 maarte : Ivo Van de Walle, die wij meenden toevalliglijk 
aan de dood ontsnampt te zijn, is nogtans gestorven 22. De jongeling is bezweken ten 
gevolge zijner bekomene wonden, na van den 1 maarte, waarop het ongeluk gebeurde, tot 
op zaterdag 13 maarte, de schrikkelijkste pijnen uitgestaan te hebben. Van met de afzettinge 
van den arm die op 10 maarte plaats had, is zijn toestand veel verergerd, tot hij zaterdag 
middag gansch uitgeput, met de godvruchtigste gevoelens in den Heer ontsliep. De 
droefheid der ouders en broeders beschrijven is onmogelijk. Zijne dood heeft eenen diepen 
indruk gemaakt in gansch de gemeente deelt in de droefheid der diep beproefde ouders 23. 
 
 
In 1883 kwam Eduards moeder, Amelie Cocquyt, rentenierster uit Tielt bij hen inwonen.  
Eduard Meirhaeghe werd als gegoed man lid van het Kanegemse Armenbestuur en hij 
vervulde die functie van 1885 tot 1890. 
 
Op 11 januari 1899 vertrok het gezin naar Poeke waar Eduard Meirhaeghe een hoeve 
uitbaatte.  Hij overleed drie jaar later te Poeke op 16 maart 1902 en werd net geen 51 jaar 
oud.  Eugenie Van Eenoo overleed te Harelbeke op 26 januari 1935.  Op haar rouwzantje 
lezen we : “Lange jaren is zij door eene pijnlijke kwaal gefolterd geweest.  In die langdurige 
kwelling is zij verduldig gebleven en met blijheid onderworpen aan den wil van God en 
zonder klagen heeft zij het einde van haar leven zien naderen, den dood aanziende als de 
verlossing van alle kwellingen dezer wereld en het begin van een beter leven”. 
 
 

XXI.9.   HENRI  MEERHAEGHE 
 
Henri Meerhaeghe werd te Tielt geboren op 22 augustus 1839 als eerste kind van Bernard 
Meirhaeghe en Virginie Amelie Dedecker (XX.10).  Na de dood van zijn vader in 1855, 
vertrok de 17-jarige jongeman in 1856 naar Aarsele waar hij als landbouwersknecht werkte. 
Ook hier noteren we een wijziging in de spelling van de familienaam: Meerhaeghe i.p.v. 
Meirhaeghe. 
 
Henri Meerhaeghe, wever, huwde op 26-jarige leeftijd te Tielt op 28 mei 1866 met weefster 
VIRGINIA MESTDAGH.  De bruid werd te Tielt geboren op 21 maart 1842 als dochter van 
                                                           
22 Ivo Vande Walle, 33 jaar, ongehuwd, geboren te Aarsele als zoon van Charles-Louis Vande Walle en Rosalie 
Vande Velde, overleden 13 maart 1886, 12 u ’s middags, in het huis van mulder en olieslager Eduard Meirhaeghe 
die, samen met vader Charles-Louis Vande Walle, de overlijdensaangifte deed. 
23  Gazette van Brugge en der Provincie West-Vlaanderen, zaterdag 6 maart 1886 (93e jg., nr. 28), p.L 2, kol. 3-4; 
zaterdag 13 maart 1886 (93e jg., nr. 31), p. 2, kol. 3; maandag 15 maart 1886 (93e jg., nr. 32), p. 2, kol. 
3. http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=154 

http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=154
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timmerman Ivo Mestdagh en Angela Spriet.  Henri tekende samen met zijn moeder Virginie 
Dedecker de huwelijksakte.  Op het ogenblik van zijn huwelijk vervulde Henri zijn legerdienst 
bij het “7de Regiment de Ligne” en hij kreeg van de commandant te Gent een machtiging om 
de kazerne te verlaten.  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren waarvan de eerste 
drie te Tielt en de volgende vier te Ingelmunster ter wereld kwamen : 
 
1. EDMOND  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 27 maart 1867.      volgt onder XXII.9. 

 
2. LEONTINE  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 23 maart 1869. Leontine Meerhaeghe, herbergierster, huwde te 
Ingelmunster op 18 november 1891 met bakker CAMILLE SNAUWAERT. Hij werd te 
Oostrozebeke geboren op 25 augustus 1862 als zoon van Constant Snauwaert en 
Virginie Verhelst. Bruidegom, bruid “L. Meerhaeghe” en vader van de bruid “H. 
Merhaghe” handtekenden de huwelijksakte.  Hun zoon: 
 
a. Omer Snauwaert, geboren te Ingelmunster op 15 september 1892 en gesneuveld te 

Eppegem (Brabant) in augustus 1914. 
 
Leontine Meerhaeghe overleed te Ingelmunster op 16 december 1910 (41 j). 

 
3. RICHARD FLORIMOND  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Tielt op 14 maart 1872. 

 
4. ARTHUR ALFONS  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Ingelmunster op 16 september 1875.    volgt onder XXII.10. 

 
5. MARIA SIDONIA  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Ingelmunster op 17 mei 1880.  Marie Sidonie Meerhaeghe, kantwerkster,  
huwde te Ingelmunster op 6 augustus 1906 met JULES JOZEF DEBRABANDERE,  
groenselkweker.  Hij werd te Izegem geboren op 3 december 1881 als zoon van 
groenselkweker Charles-Louis De Brabandere en Julie Stephanie Verfaillie uit Izegem.  
De bruid tekende de huwelijksakte : “M. Meerhaeghe”.  
 
Het gezin Debrabandere-Meerhaeghe emigreerde in 1927 naar Frankrijk en vestigde zich 
in de buurt van Troyes. Jules De Brabandère overleed te Courterange (Aube) in 1966. Hij 
ligt, samen met Marie Sidonie Meerhaeghe, begraven in Pont Sainte Marie bij Troyes. 
 
Hun kinderen te Izegem geboren, o.m. dochter Marguerite Debrabandère, geboren te 
Izegem op 17.12.1908 en overleden in Troyes op 17.4.2000, huwde Cyrille Odille Packo, 
geboren te Snellegem op 26 maart 1902 en overleden te Lusigny sur Barse (Aube) in 
1988.  
 

6. BERTHA CELINA  MEERHAEGHE 
 
Geboren te Ingelmunster op 14 september 1882. Bertha Celina Meerhaeghe, 
kantwerkster,  huwde te Ingelmunster op 10 augustus 1908 met ALBERIC FLORENT 
WINDELS, vlaswerker. Hij werd te Ingelmunster geboren op 9 september 1881 als zoon 
van landwerker Charles-Louis Windels en huishoudster Rosalie Van Keirsbilck.  De bruid 
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en haar vader tekenden de akte respectievelijk met “B. Meerheaghe” (sic) en “H. 
Meerhaghe”.  Hun kinderen : 
a. Georges Windels, gehuwd met N. Buyck. 
 
b. André Edmond Windels, geboren te Ingelmunster op 8 september 1917.  Huwde te 

Zwevezele op 9 januari 1942 met Paula Elvira Demeyere, geboren te Wingene op 
16 april 1920. Woonplaats : Moeskoen. Beroep: Douanebeambte.  Hun kinderen : 
Christina Windels (° 6.10.1950); Libert Windels (° 21.6.1953); Lynda Windels (° 
8.2.1958) en Hubert Windels (° 22.2.1959).  André Windels overleed te Moeskroen 
op 7 januari 1991. 

 
c. Octaaf Valeer Windels, geboren te Ingelmunster op 21 maart 1924.  Huwde te 

Ingelmunster op 14 juli 1950 met Maria Simonna Demuynck, geboren te 
Ingelmunster op 9 augustus 1927.  Woonplaats : Ingelmunster.  Beroep : chauffeur, 
lederstikster.  Octaaf Windels overleed te Izegem op 7 augustus 2002. 

 
d. Maria Theresia Martha Josina Windels, geboren te Ingelmunster op 29 augustus 

1927.  Huwde te Ingelmunster op 17 november 1950 met Robert Gerard Verheye, 
geboren te Hulste op 28 augustus 1925. Woonplaats : Ingelmunster, Beroep : 
metaalbewerker.  Hun dochter : Martine Verheye (° 5.8.1961). 

 
Bertha Meerhaeghe overleed te Ingelmunster op 19 mei 1963 in de woning van haar 
schoonzoon Heirweg Noord nr. 13. 

 
7. ALFONS  MEERHAEGHE 

 
Geboren te Ingelmunster op 2 december 1885.      volgt onder XXII.11. 

 
Aanvankelijk woonde het gezin Henri Meerhaeghe-Mestdagh op de 7de sectie te Tielt.  Op 26 
april 1872 verhuisde het echter naar de Lammekensknok te Ingelmunster waar ze een 
herberg uitbaatten.  Henri kwam ook aan de kost als wever en fabriekwerker.   
 
Virginie Mestdagh overleed op 78-jarige leeftijd te Ingelmunster op 21 november 1920. Haar 
echtgenoot, landwerker, Henri Meerhaeghe deed de overlijdensaangifte. 
 
 

XXI.10.   FELIX  MEIRHAEGHE 
 
Felix Meirhaeghe werd geboren te Tielt op 25 november 1842 als derde kind van Bernard 
Meirhaeghe en Virginie Dedecker (XX.10).  Op 13-jarige leeftijd verloor hij zijn vader en een 
jaar later vertrok hij naar Kanegem waar hij landbouwersknecht werd. 
 
Felix Meirhaeghe huwde op 29-jarige leeftijd te Tielt op 5 januari 1871 met dienstmeid 
ROSALIA  LAETHEM.  De bruid werd te Pittem geboren op 25 juli 1844 als dochter van Jan 
Francies Laethem en Anna Van Maele.  Na hun huwelijk vestigden ze zich te Ruiselede op 
de Axpoelemolenwijk waar hun negen kinderen, waaronder een tweeling, geboren werden : 
 
1. MARIA HORTENSIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 15 oktober 1871 en er als spellewerkster op 15-jarige leeftijd 
overleden op 16 november 1886. 

 
2. JULES  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 22 november 1872.     volgt onder XXII.12. 
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3. RICHARD  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 16 februari 1874.      volgt onder XXII.13. 

 
4. ALIDA MARIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 9 januari 1876.  Alida Meirhaeghe, kantwerkster, huwde te 
Ruiselede op 9 april 1902 met HENRI ALFONS D’HONDT, landwerkman, geboren te 
Ruiselede op 1 augustus 1872.  Hun kinderen :     
  
a. Remi Petrus D’Hondt, geboren te Ruiselede op 20 oktober 1909. Huwde te 

Ruiselede op 14 april 1937 met Alice Van de Weghe, geboren te Ruiselede op 26 
januari 1910. Woonplaats : Ruiselede. Hun dochter : Godelieve Dhondt (° 
23.12.1946, woonplaats : Ruiselede).  Remi Dhondt overleed te Tielt op 29 mei 1979. 

 
b. Oscar Joseph D’Hondt, geboren te Ruiselede op 6 augustus 1912.  Huwde te 

Ruiselede op 10 december 1947 met Mariette Bruyneel, geboren te Poeke op 16 
maart 1926.  Woonplaats : Ingelmunster.  Oscar Dhondt overleed te Ruiselede op 26 
mei 2000.    

 
Henri D’Hondt overleed te Ruiselede op 16 februari 1943. Alida Meirhaeghe overleed te 
Ruiselede op 13 oktober 1965. 

 
5. RENE JOSEPHUS  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 7 augustus 1878.    volgt onder XXII.14. 

 
6. EMMA MARIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 3 april 1880.  Emma Meirhaeghe huwde te Ruiselede op 4 juni 
1902 met CAMIEL KINT, geboren te Aalter op 5 september 1876.  Hun kinderen: 
 
a. Gerard Kint, geboren te Ruiselede op 27 mei 1911. Huwde te Ruiselede op 3 juli 

1935 met Gerarda Irma Vindevoghel, geboren te Ruiselede op 21 juni 1914.  
Gerard Kint overleed te Tielt op 14 augustus 1981.  Gerarda Vindevoghel overleed te 
Tielt op 18 oktober 1989. 

 
Camiel Kint overleed op 14 oktober 1956. Emma Meirhaeghe overleed op 90-jarige 
leeftijd te Ruiselede op 5 december 1970. 

 
7. CYRILLA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 4 augustus 1883.     volgt onder XXII.15. 

 
8. STEPHANIA MARIA  MEIRHAEGHE 

 
Geboren te Ruiselede op 4 augustus 1883, tweelingzuster van Cyrilla. Stephanie Maria 
Meirhaeghe bleef ongehuwd en overleed op 80-jarige leeftijd te Ruiselede op 6 februari 
1963. 
 

9. LEONIA MAGDALENA ROSALIA  MEIRHAEGHE 
 
Geboren te Ruiselede op 5 februari 1888.  Leonie Meirhaeghe huwde te Ruiselede op 5 
juni 1928 met de elf jaar jongere biervoerder JOSEF HONORE VERVAECK, geboren te 
Ruiselede op 7 augustus 1899. Hun zoon :  
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a. André Joseph Vervaeck, geboren te Ruiselede op 9 oktober 1930.  Huwde te 
Ruiselede op 13 oktober 1954 met Margaretha Georgina Maria Steenbeke, 
geboren te Ruiselede op 7 oktober 1930.  Woonplaats : Ruiselede.  Beroep : 
ijzerbinder, naaister.  André Vervaeck overleed te Ruiselede op 22 maart 1998. 

 
Leonie Meirhaeghe overleed op 49-jarige leeftijd te Ruiselede op 20 november 1937. 
Weduwnaar Josef Vervaeck hertrouwde met Maria De Backer.  Hij overleed te 
Ruiselede op 11 januari 1963. 

 
Moeder Rosalie Laethem overleed twee jaar na de geboorte van haar laatste kind op 46-
jarige leeftijd te Ruiselede op 30 maart 1890. Werkman Felix Meirhaeghe was 59 jaar 
wanneer hij te Ruiselede op 5 juli 1901 hertrouwde met de achttien jaar jongere NATHALIE 
TRUYAERT.  Zij werd te Ruiselede geboren op 23 december 1860 als dochter van Jan 
Truyaert en Coleta Verthé.  Van hen werden geen kinderen geboren.  Dit tweede huwelijk 
was van korte duur want Nathalie Truyaert overleed reeds op 5 oktober 1910 in het Burgerlijk 
Hospitaal in de Kluiskensstraat te Gent.  Ze werd 50 jaar oud. Felix Meirhaeghe bereikte de 
gezegende leeftijd van 87 jaar.  Hij overleed te Ruiselede op 23 april 1930. Zijn zoon Jules 
Meirhaeghe deed de overlijdensaangifte. 
 

XXI.11.   EDUARD  MEERHAEGE 
 
Eduard Meerhaege werd geboren te Tielt op 27 februari 1849 als zesde kind van Bernard 
Meirhaeghe en Virginie Dedecker (XX.10).  Hij verloor zijn vader op 6-jarige leeftijd en kreeg 
Gratianus Vinckier als stiefvader. 
 
Eduard Meerhaege huwde op 35-jarige leeftijd te Tielt op 21 februari 1884 met de 35-jarige 
vischverkoopster LEONIE MISSANT.  Zij werd te Tielt geboren op 9 juli 1849 als dochter van 
Franciscus Missant en Coleta Van Quickelberghe. Haar grootvader, Petrus Missant, was van 
Brussel afkomstig en haar overgrootvader Jan-Baptiste Missant werd in Leuven geboren. 
Eduard Meerhaege wettigde bij het huwelijk het zoontje van zijn echtgenote, Henri, dat nu 
zijn familienaam kreeg.  Hun kinderen : 
 
1. HENRI JOSEPH  MEERHAEGE 

 
Geboren te Tielt op 16 september 1882.      volgt onder XXII.16. 

 
2. LEON  MEERHAEGE 

 
Geboren te Tielt op 27 december 1884 en er een maand later overleden op 7.2.1885. 

 
Tapper Eduard Meirhaeghe en tapster Leonie Missant hadden een herberg in de Sint-
Jansstraat te Tielt.  Eduard Meirhaeghe was geen 42 jaar oud wanneer hij te Tielt overleed 
op 24 mei 1891. Zijn weduwe hertrouwde twee jaar later te Tielt op 17 mei 1893 met de meer 
dan tien jaar jongere schoenmaker EDMOND  ROMMEL.  Winkelierster Leonie Missant 
overleed te Tielt op 16 augustus 1914.  Ze werd 65 jaar oud. 
 

XXI.12.     TRIFON  MEERHAEGHE 
 
Trifon Meerhaeghe werd geboren te Dentergem op 31 maart 1853 als zoon van Angelus 
Meerhaeghe en Eugenie Verougstraete (XX.13).    
 
Trifon Meerhaeghe huwde te Ledegem op 11 september 1893 met de zeventien jaar jongere 
EMMA BAGEIN, geboren te Menen op 24 maart 1866 als dochter van Leon Bagein en 
Amelie Pollie. Net als zijn vader, broer Camiel en ooms Romanus en Charles-Louis, vestigde 
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Trifon zich als landbouwer in de streek van Ledegem, meer bepaald te Dadizele waar ook 
zijn vader Angelus nog een tijdlang verbleven had.  Hun kinderen: 
 

1. LEON  MEERHAEGHE 
 
Geboren te Dadizele omstreeks 1894. Hij huwde met MADELEINE VERVENNE, geboren 
te Moorsele op 12 september 1884. Woonplaats: Kuurne. Beroep: Werknemer 
Houthandel Decoene, Kortrijk. Hun dochter : 
 
a. Maria Meerhaeghe, geboren te Moorsele op 25 mei 1925. Huwde te Beveren-Leie 

op 7 januari 1952 met Julien Veys, geboren op 14 september 1925 als zoon van 
Florent en Anna Terryn.  Woonplaats : Harelbeke.  Beroep: textielarbeider. Hun zoon: 
Johan Veys (° Kortrijk 14.1.1955, Woonplaats : Harelbeke). 

 
Madeleine Vervenne overleed te Moorsele op 24 maart 1933. Leon Meerhaeghe 
hertrouwde met VALERIE WINDELS. 

 
2. MARIA MEERHAEGHE 
 

Geboren te Dadizele op 3 november 1896. Ze bleef ongehuwd en overleed te Kortrijk op 
21 januari 1969.  Ze had buitenechtelijke dochter.   
 

3. CAMILLE  MEERHAEGHE 
 

Geboren te Dadizele op 2 maart 1899.  Hij huwde met ALBERTINE ACX.  Hun huwelijk 
bleef kinderloos. Camille Meerhaeghe overleed na een langdurige ziekte op 44-jarige 
leeftijd te Kortrijk op 15 februari 1933. 
 

4. REMI  JOSEPH  MEERHAEGHE   volgt onder XXII.17. 
 
5. GERMAINE MEERHAEGHE 

 
Geboren te Dadizele op 31 augustus 1902 en te Kortrijk overleden op 8 april 1937. 
Ongehuwd. 
 

6. MARCEL MEERHAEGHE 
 

Geboren te Dadizele op 13 september 1904. Hij huwde met MAGDALENA 
CHRISTIAENS, geboren te Lendelede op 26 oktober 1903.  Woonplaats: Heule.  Beroep : 
ploegbaas Firma Decoene houthandel, Kortrijk. Lid van het Fatimakoor. Hun dochter : 
  
a. Rita Meerhaeghe, geboren te Kortrijk op 12 augustus 1947.  Gehuwd te Heule op 27 

juli 1973 met Georges Maes, geboren te Anzegem op 17 april 1936 als zoon van 
Hector en Florence Deraedt.  Zonder nageslacht.  Beroep: textielnijveraar, weverij 
Horecatex, ziekenhuisverpleegster.  Woonplaats : Tiegem. 

 
Marcel Meerhaeghe overleed te Kortrijk op 18 januari 1972. Madeleine Christiaens 
overleed te Tiegem op 10 juli 1992.  
 

Trifon Meerhaeghe overleed te Dadizele op 11 juni 1917. Zijn weduwe, Emma Bagein, 
overleed te Kortrijk op 26 april 1950.  We citeren haar rouwzantje: “Ze was diep gelovig, 
naarstig en bizonder moedig. Het was alsof ze alles wilde trotseren: oorlog, ziekte en 
ouderdom en over alles met haar sterk vertrouwen zegevieren. We zagen haar dikwijls stram 
en gebogen haar lastig gangske gaan en het scheen ons alsof dit goedig figuur uit de vrome 
oude tijd ons nooit zou verlaten”.   
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