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Beste Familieleden 

Voor de meeste lezers zal het al zo0n twee à drie jaar geleden 
z�Jn dat ik hen schreef in ·verband met do stamboom f-1eirhaeghee Mis
schien dacht U dat heel dit projekt in de vergeethoek was beland , 
omdat verder nieuws van mijn kant uitb l eef e U begri j pt dat h!!t voor 
mij financieel onmogelijk is om met die honderden familieleden per 
brief kontakt te houdsr.:.o Via dit familieblad · zal dit een stuk vlot
ter gaan� 

Ondertussen hebben wij9 0ijn vader Jan en ikzelf9 niet stilge
zetene Onze stamboomopzo�kingen namen een start.in augustus 1976 
en gedurende de voorbije vier jaar hebben we daar "wekedag-zondag'9 
aan ve.rderge'A'erkto Onze inspann].ngen werden ri jkelijlr. beloond en 
op dit ogenblik zijn we bezig met het persklaar make:p..van onze stam
boomy dfe we binnen afzienbare tijd in boekvorm zullen publicereno 
Het wordt een benijdenswa.ardig familieboek da,t hopelijks naar Uw 
gezin zijn weg zal vinden" We slaagden er namelijk ini om zonder 
kunstgrepen of goocheltoAren onze boom terug ·te voeren tot omstreeks 
het jaar 1210! Dit betekent dus meer dan zevenhonderd jaár Meir-
haeghe-geschiodenis! 

· 

Hce het allamaal begon? Ja� waar begint iets ? Misschien begon 
het rond mijn twaalfde jaar ruet. een soort familiealbum? Laarin 
schreef ik dan� met mijn pl�:H�htige kommuniepeni de. namen van mijn 
grootouders en over_grootouders, non:�els en tantes, neven en nichten o 
Enk�;llf! heroïsche tro.uw.fcto0s en verstilde rouwze.ntjes·vormden het 
illustratiema�eriaala Hoe bescheiden deze aanzet ook was� toch 
kreeg mijn nieuwegierigheid naar mijn familiaal verleden hier haar 
eerste konkrete vorm� Het was een eerste aar zel end antwoord op d� 
vraag waar ik vandaan Jn,,ram.c Ik kwam van Kaneg e m  en ik wist nog · 

nie·t vee 1. o "  i\Usschien vormde de ge ei laagde pog ing om de talri j ke 
apruiten v&:a. Desiré l'feirhaeghe en Rosa U. et je Tytgat �· onder impuls 
van Dan.iel IIJeirhaeghe ul.t 6ud�naarde� van Arnold Meirhaeghe uit 
Ardooie en Jan .Mei.rhaeghe uit Oostrozebeks, op 5 oktober 1968 op 
een familiefeest samen te brsngen� een tweede stap" Allicht is het 
idee om oei t .:.ens in onz,e stamboom te klimmen daa.r:.na blijven "na• 

vunzen u in ons,, Er ontbrak alleen èle eerste stap. en de por in de 
rug om dit avontuur aan te vangene Mijn v�der zei altijd : woch� 
het z�l wel niet z�'n vaart lopen m�t die staroboo�, ��nvoudige men
sjes als wij zijnHo 

En dan trokken vader en ikzelf tenslotte op een dag in 1�?6 

1 •) 

naar het groene Kan.egem9 \'laa:r de toenmalige gemeentesecretaris Paul 
Dezutter9 sti.mulerenà en behulpzaam als altijd.� ons wegwijs maakte . 
in het plaatselijk gemeente�archiefa We hadden het meteen te pakkenD 
Het y;erd een boeiend verhaal9 een bou'V{Werk9 steen na �teen9 een boom9 
twijg bij twijg o De réuzevondst.en en da te:leurstellingen9 het gè
juich en de sakkerse vloeken" Bij elke zoektocht raakten we hoger 
in de boom en. meer . in de bano \'lij. grinnikten om de /,pikante anekdo� 
ten en protesteerde!l lufd met het onrecht onze voorz.aten aangedaano 
I)e.::· brief' en vü: de te·lefoon deelden we elkaar on�e bevindingen mee 
en_ ieder \'feekend hing onze genealogische WtH!.lijst in de hlüskamer 
terkritischer keu.ringo :tnderdaa.d9 ook de kleine man h�d-zijn ge
schi.edeni_s� En die geachi!idenia van ons ·werd na al.. die ti. j d door 
een forse boomkruin omspannene We volgden de weg. van �€!1. kleine man 
Meirhaeghe u.:i.t Kanegem, de honkvaste stam die er wortel schoot om
etreeks-i635o Da.ar rezen vraagtekens die later door uitroepings� 
tekens vervangen weruene 

. 



Onze Kane gemse stamvader Jan groeide uit Nokerse grond en zo kwamen 
we in het naburige Wortegem terecht� waar ons geslacht van in den 
beginne geleefd heefto Steeds verder volgden we het pad9 dat om

stre eks 12.10 de eeuwigheid ins chemert o 0 o Dit was de lange weg 
van de kleine ·man Meirhaeghe naar het Wortegemsa gehucht "Meer
hage'v 9 .. de bakermat waaruit onze familienaam geboren werd o · 

Even in vo gelvlucht schatsen wat we in d� loop der jaren 
allemaal bijeen gesprokkeld hebbeno 
U weet dat bnze allerverste voorvaders te Wortegem leefden tijdens 
de 13° eeuw. Nu he bben we voor de periode van 1210 tot circa 1800 
in de mate van net mogelijke ALLE naamgenoten opgespoord die lee.f� 
den ir:.. de vele dorpen rond Oudenaar�ge o In ons familieboek zullen 
echter alle�n die Pieirhaeghes behandeld worden die aldaar le e fden 
tussen 1210 en 1600b De periode 1600 tot 1800 laten we voorlopig 
bui ten beschouwing� wa.t de "Oudenaardse" Van Me irhaeghe s betreft. 
Dat blijft tQekomstmuzieka In 1635 verhuisd e onze voorvad er Jan 
Van f'o!eirhaeghe namelijk van Nokere naar Kanegem , om daar een 
nieuwe stam te stichten. In ons fam il ieboek wordt dan verder het 
ko�pl�te nagaalacht van onze Kaneg�mse stamvader Jari behandeld. 
We he'bben praktisch al zJ.jn' talloze nakor.1elingen bije.engebracht, 
è.ie in het •rieltse geleefd hebben vanaf 1635 tot op vandaag o 
Ook U die dit leest konden we op on ze boom enten. 
We waren ar ons van be\11'Ust dat we ons niet mocht en beperken tot 
het droogweg opsommen van die du izenden namen en data � We hebben 
dan ook geprobeerd om van �ns boek een levende familiekroniek te 
maken9 door de ontelbare gegevens in een vlot le esbaar verhaal ti! 
verwerken, oïrer mensen van vlees en bloed o U kunt zelf oorde len 
of we daar ir-.1. geslaagd zijn, want in dit nummer . vinat-u· een be
knopt uittreksel uit ons toekomstige familieboek, \t1aartn we .Tan 
Vàn Meirha.eghe volgen· op zijn tocht van Nokere naar Kanegemo Zo 
hebt U al e�n e�rste idee hoe ons boek er �al uitziena 

' 
Ons familieblad " �t Meerminneken (over deze naam verder meer 

in dit nummerL dat minstens viermaal per jaar zal. verschijnen, 
hee!'t als hoofdpedoeling het kontakt. te herstellen tussen alle na--

. komelingen van onzë Kanegemse staruvader ,Jan� Opda t alle zi.jtakken 
zich opnieuw zouden herinneren dat ze uit één en · d eze lfd e stam ge
sproten zijn" Via dit blad zullen wij U op .de hoogte houd�n van 
een eventuele f'amiliebijeenkomst9 die er oott e ens . �moet� komen, 
van de publicatie v·an ons familieboek enzo 0 0 Terzelfdertijd Zll.l

.le!:n we iu de volgende nummers bepaalde aspectèn van onze stamboom, 
àie we in ons boek vJegens plaatsgebrek niet konden beha:&:ldelen, 
verder ui twerkeno Ook. eventuele re�htzettingen9 aanvullL"lgen of 
n ie uwe ,. .. ondsten zullen evenzo in 1 t Neerminneke gepubliceerd wor

den. Ook houden w� een rubriek vrij waarin recente g�boortes, 
huweli j ken en overlijdens gemeld worden. Geef ons daarom BoUobo 
een seintje wanneer er in U\"1 gezinssituatie iets versndert ( ook 
adreswijzigingenJ) • .  Deze gegev�ns hebben we nodig om ons boek 
bij te werkeno Als U wilt dat Uw j ongste telgen op de boom ge
ertt worden, dan moet U �ns dat laten weten o Daarom vindt U9 als 
bij lage bij dit eerste nummer 9 een formulier dat ·we graag 9 door 
U ingev-uld� terug zouden ontvangen" Gelieve er alle geboortes, 
huwelijken en overlijdens in Uw ge zin of in het gezin ven U"•' 
kinderen9 sedert 1 januari 19779 ond er de passende rubriek in te 
·vu.llen., Scheur dit formulier er uit en stuur het o�s 'terug! 
Stuur ons in de toe komst o.ok9 bij gelegenheid9 een geboortekaartje, 
trouwannonce9 rouwbericht of doodzantje toe� Die worden door ons 
zorgvuldig in het farnilieérchief bewaarde Ze late� ons, daarenboven 
toe de hartslag van het leven in al die verwante gezinnen te b�= 
luisterene 



Gelieve op de keerzijde van dit formulier eveneens te vermelden of 
U als koper geïnteresseerd bent j�n het Meirhaeghe=stamboomboek, dat 
we zullen publiceren. Daaraan is geen enkele verplichting verbonden� 
doch op die manier hebben we al een idee van de oplage van ons boek 
en weten we of het wel de moeite loont heel dit projekt te financie= 
ren. Over de prijs van het boek kunnen we nog niets konkreet voorop 
stellen. Die zal natuurlijk mee bepaald worden door het aantal kopers. 
Later meer hierover in ut Meerminneke. 

Het spreekt vanzelf dat het Meerminneke graag zijn bladzijden 
ter beschikking stelt voor art1kels9 oproepen en berichten van mede
familieleden. Dit blad moet evenzeer een blad van en voor de leven
den. zijn� 

Als U weet dat ik9 net als U9 elke zaterdagavond voor het T.V.
scherm tevergeefs op de lottomiljoenen zit te wachten9 dan weet U 
ook dat ik dit familieblad niet gratis kan uitdelen. Daarom wou ik 
om een kleine bijdrage vragen. Als U het Meerminneke verder wenst 
te ontvangen9 gelieve mij dan 200 frank toe te sturen of te sto�ten 
op Rekeningnummer � 737=�262090=50 
Familieleden die meer wi�len geven zullen we des te meer dankbaar 
zijno Daarvoor ontvangt U dus minstens vier nummers per jaar, met 
telkens twintig bladzijden informatie. Als het financieel doenbaar 
is zullen we zeker een aantal extranummers verspreiden of voor een 
betere uitvoering zorgen. 

We rekenen er op dat ook de gehuwde kinderen zich abonneren en 
het blaadje niet stiekum bij hun ouders thuis gaan lezen. Het zal 
van U allen afhangen of een familiefeest9 het Meerminneke én het 
familieboek ooit nog zullen gerealiseerd worden. Met een beetje 
interesse in Uw bloedeigen familiale geschiedenis komt alles zeker 
terecht: Op hoop van zegen en tot begin juni dan maar. 

vader 

Jan Meirhaeghe-Vandenbulcke 
Ingelmunstersteenweg 133 
8780 Oostrozebeke 

en zoon 

Herman Meirhaeghe-Scherpereel 
Ao Latourstraat 25 
9?.18 Ledeberg Gent. 

noot. Indien U familieleden kent die dit eerste nummer niet ontvangen 
hebben9 dan ie dat alleen te wijten aan het feit dat we hun precies 
adres niet kenneno Gelieve hen te verwittigen. Wij hebben nog een 
aantal reservenummers en als zij ons hun juiste adres bezorgenp dan· 
ontvangen ook zij een exemplaar. 

Bericht aan de vele VAN Meirhaeghes� die niet tot 
de Kanegemse tak behoren en die toevallig dit 
Meerminneke onder ogen krijgeng 

Onze opzoekingen hebben uitgewezen dat ALLE Meirhaeghes9 mét of zon� 
der VAN en hoe hun naam in al zijn varianten precies moge gespeld :. 

zijn9 ALLEN tot één en dezelfde boom behoreno Alles wat Meirhaeghe 
heet stamt af van één en dezelfde stamvader die te Wortegem leefde 
circa 1350o Neem dus kontakt op met ons! Uw voorgeschiedenis is 
gedurende eeuwen ook de onze. geweest en we beschikken dan ook over 
heel wat informatie die ook' U aanbelan.gto We zijn altijd bereid 
U te helpen om Uw tak op de grote Meirhaegheboom te enteno 



C Van Dol�ijnen e�ermi nnen ] 
Een zoektocht naar het familiewapen - Meirhaegheo 

" v t Meerminneke�v - "Kon taktblad voor de familie Meirhaeghe " o 

En daar tussenin een visvrouwtje ln al haar naakte onschuldo o o 

U hebt zich wellicht afgevraagd wat dit mythol ogi sch figuurtje nu 
precies ta maken heeft met onze familie? Daarom hieronder het relaas 
van onze heraldische omzwervingen9 op zoek naar het fami-liewapen van 
het geslacht Meirhaegheo E�genlijk druk ik me verkeerd u�t� want wè 
hebben in feite nooit écht gezocht o Een reeks i' gelukkige to evallig
heden" hebben ons het wapen als het ware in de s choot geworpen7 zo
sla U zult merkeno Of hebben de voo rouders uit d i e andere dimensie 
onze stappen gericht? 

Op 11 november 1976 tr� kken vader en ikzelf9 als pas beginnende 
stambomers naar Roeselare9 waar de Vlaamse Vereniging voor Familie
kunde een gewestdag organ i seerde c We liepen er een beetje stuurloos 
en vreemd rond tussen een massa gepassioneerd pratende genealógen en 
bekeken bijna naijverig indrukwekkende stambomen en kwarti erstateno 
Lukraak snuffelden we in de vele boeken die er ter inzage lageno 
In Ri.etstaps fameuze wapenboek� �tiaar duizenden fami·li ewapens staan 
afgebeeld 9 ontdekten we t ot onze verbazing� dat er· van ene familie 
11 Merhaeghe 1w uit Vlaanderen ook een wapenschild bestond'9 met name 
� zilveren �l!ijn � � veld van keel1, o:fte op een rode achter� 
grond (1)o Ri etstap vertelde ons echter niet waar9·wanneer en door 
welke Meirhaeghe dit wapen gedragen werdo We schonken verder niet 
veel aandacht aan deze vondsta We stopten beter al onze energie in 
het stap voor stap uitwerken van onze stamboom en misschien zou een 
gelukkig toeval ons ooit nog wel eens een handje toesteken om die 
dolfijndragers op het spoo r te komenooo 

En inderdaad � Op 3 se ptember 19809 bijna Yier j aar later dus9 belt 
vader Jan me op om mij 11groot ni euws vv te meldeno Hi j was e ven binnen= 
gewipt in het C entrum voor Familiegeschied�nis te Handzame en had daar 
wat zitten neu zen in dikke 19° eeuwse folianten � ooao in de "Miroir 
des Notabilités Ncbiliaires"� waar hij e en prachtvondst deed (2)o 
In dat boek wordt een fragment behandeld van de notabele familie Van 
De Woestijne9 waarmee de 16°-eeuwse Van Me:irhaeghes door diverse huwe
lijken verbonden waso Er werd meer bepaald gesproken over het echt
paar Loy Vande Wo estijne�Marie Van Me erhaeghe o Marie Van Meerhaeghe 
overleed in 1566 en werd begraven in de Walburgakerk te Oudenaarde9 
onder een grafsteen waarop volgene de auteur haar familiewapen prijkteo 
En de s chrijver gaat verder : �1Q ácusson de Merhaeghe est de gueules 
au dauphin dQargent� of " het wapen van Merhaeghe bestaat uit een 
z ilve ren golfijr1 Q.ll een veld .Y!m illl" o Meteen konden we vermoeden 
waar Rietsta p de mosterd vandaan gehaald hado Het echtpaar Loy Vande 
Woestijne·-Marie Van Meerhaeghe konden we makke lijk si tueren binnen 
onze stamboom� doch we moesten besluiten dat zij tot een zijtak be
hoordeo N iets wees er op dat een van onze rechtstreekse stamvaders 
ook een dolf ij n in zijn wapen zou gevoerd hebbeno Het is immers on= 
toelaatbaar om zich zomaar willekeurig een bestaand familiewapen toe 
te eigenen9 zonder bewi j s van afstamm i ng � zelfs al werd dit wapen door 
naamgenoten gedragen o Het dolfijnprobleem was opgelost9 doch we ston
den weer even ver� dit bete kende g nergensooo 

Op 20 september togen vader en ikzelf opnieuw naar Handzame9 waar 
we trouwens erg vriendelijk onthaald werdeno We zouden het geval 
"Marie Van Meerhaeghe'v verder ui tpluizel'l� maar vonden helaas geen 
n i euwe gegevenso Dan maar even speurneuzen in de rijke bibliotheekooo 



Uit een archiefdoos v1ste ik willekeurig "lvhistoira d� la Famille 
de Schietere" opp geschreven door Albert de Schietere de Lophem. 
We wisten dat de stam De Schietere9 net als onze voorouders, uit 
Wortegem stamde en dat ook deze strui.k door tal van huwelijken ver
want was wet de Meirhaeghes. Tijdens het vluchtig doorbladeren 
trok een kleine voetnoot op pag ina 118 m ijn aandacht. De auteur 
schrijft er � "Van Meerhaeghe : d0argent au dauphin d0azur�. 
Alweer die dolfijn en nu zelfs een .B.Jauwe dolfijn .9_2 een veld � 
zilvet (3)a En hij gaa t verder g "toutefois en 1420 Loy Van Meer
haeghe� homme de fie f de la seigneurie de Walham à Wortegam scellait 
d�une sirène11• (4) In vertaling luidt dit � i'evenwel zegelde Loy 
Van Meerh_aeghe in 14209 !!!!!. leenmau ·van de heerlijkheid ,!!ill; Walem 
�!t Wcr,ie_gem � � M�RMIN". Hij deed dit op een oorkonde die be-· 
waard wordt in het Walburga-a r ch i ef te Oudenaarde. De naam Loy of 
Lodewijk Van Me erha eghe klonk als een klok9 want in de 15° en 16° 
eeuw hadden we twee rechtstreekse voorvaders van die naam� trouwens 
de twee enige Lodewijks uit onze genealogie tijdens die periode! 
Het moest hier dus om ONZE Ledewijk gaan!� Euforie • • •  doch onmiddel
lijk onzekerheid en twijfel. Uit onze gegevens bleek dat er anno 
1420 helemaal geen Loy Van Meerhaeghe leefde die oud genoeg was om 
als leenman op te treden . Wél was onze voorvader Loy in 1520 te 
Wortegem schepen van Walem. Die 1420 uit de voetnoot zou wel eens 
een iÇdrukfout'� kunnen zijn; dachten en hoopten we� en moest gelezen 
worden als 1520. Het raadplegen en lezen van de oorkonde zélf zou 
definitief uitsluitsel moeten geven.". 

We vro egen een af spraak met Z.E.H.Deken Deweer van Oudenaarde 
en op 18 oktober 1980 werden we door hem hartelijk ontvangen op de 
dekenij 9 v.·aar het Walburga�archief bewaa rd wordt. Een beetje zenuw
achtig vroegen we of we dokument nr. 132 lli t de Fundaties even mochten 
van nabij bekijken. (5) Zouden onze illusies en onze hoop tev�rgeefs 
geweest zijn? Een bereidwillige ZoE.H.Deken stelde ons ongeduld niet 
lang op de proef en enkele ogenblikken later lag voor ons een oor
konde� waaraan vij f gave lakzegels bevestigd warena Op het vijfde 
zegel herkenden we dadelijk het bewuste meerminnetj e g een goed ge
schapen bevenlijfje met a lles àerop en deran9 een sierlijke visse
staart 9 de beide armen geheven,, in de linkerhand een ronde spiegel 
en in de re chte rhand een kam. 0 ironie . •  o was dit bedoeld voor de 
be ide kaalkoppen die nu zo g espannen zaten toe te kij ken? Tot zover 
was alles oká. Maa r dat fameuze jaartal? Met vlijtige pen kopieerde 
ik de tekst van de o orkonde � 

"Ie Francoys Vander Wostijnen als bayl1u ende wettelyck maender van 
mijnen beero van Sente Pieters buten Ghendt ende dit van huerlieder 
heerlychede van Walem inde prochye van Wortighem9 ende wij Pieter 
Vanden Dorpe9 Jan Venninsv Gillis Vanden Dijcke en Loy Van Merhaghe 
als schepenen va.n wa l em in desen ttjt9 maken cont ende kennelyc dat 
wij �t jae� XV�. en� twintich (L�20)9 den lesten dach van mey9 int 
selve jaer ghevisenteert ende besacht hebben� als lychame van·wette9 
van alsulcke X-e X roen lants als de kercke van Sente Wouborghen 
binnen Audenae rde heeft ligghende onder de heerlijchede van Walem 
( • .  o ) jaerlicx daer huut gaend e den heere van Sente Pieters vande 

heerlijober renten? ligghende inden roup van Stevin Vandermersch9 
twee mueykins ende half evenen ende XVIJ penninck renten9 ligghende 
in Merhaghe en'Zo". 
En dan de slotformule � "So hebb en wij bayliu ende schepenen boven
ghenompty ter begheerten van heer Arent De Bye als bediender vander 
capel l en van Sent e Michiels� in desen tijt dese letter van certifi
cacyen ghe teeke nt elc met oneer handt naer costume ende &heseghelt 
ID ��!! �eghelen'�. 



Alles was terecht! Het ging hier om ONZE rechtstreeks-e voor
vader Lodewijk Van Meerhaeghe, de betovergrootvader van Jan aie in 
�635 naar Kar.egem verhulsde en w:i.ens yerhaal verde.D v.olgto 
\'Je diepten ons fototoeEd;el e»p om het c..tteermin.l'letje o.nder vuur te nemeno 
Eenmaal., n ,. 'tWdemaal," 0 driemaal9 ja nog één keer9 opdat het er zeker 
zou opstaano Spijtig genoeg kunnen we hier geen reproduksie afdruk
ken. want achteraf bleek dat we vergeten hadden een film in ons toe
stel te stoppen: Van de "altratie� zeker? 
Doch dit kon ons enthousiasme niet doveno Deze vondst betekende voor 
�ms de kroon ( de kruin?) op ons stamboornwerko 

Het wapen waarmee Ladewijk Van Meerhaeghe zegelde behoort tot de 
groep der "sprekende" familiewapens" Hiermee wordt bedoeld dat de 
afgebeelde figuur als het ware de naam of een. deel van de naam ver
taalt in een aanschouwelijke afbeeldingo In on� geval verwijst de 
!•1.EF�H.nin naar het eerste s'tuk van de familienaam MEERhaeghe 0 

Dëmeermin op het zegel lijkt een kam en een spiegel vast te houden� 
respectlevelijk in de rechter- en linkerhando We kunnen niet direkt 
zeggen of deze beide voorwerpen naar iets verwijzeno Wel is het zo 
dat een meermin in de wapenkunde heel vaak met kam en spiegel afge
beeld wordt" 
Omtrent de kleuren van Lodewijks wapen wet en we n i e t so We zijn nu wel 
van plan om een nieu.w famili.e·wapen te ontwerpen dat een meermin in 
het schild zal voereno De kl eur e n zu.llen we ontlerien aan de gemeente� 
wapens van Wortegem en Kanegem� onze beide bakermatteno In een der 
volgende nummers van ons familieblad verneemt U meer hierovero 

Zo ziet U bo� we eer s t ee:n dolfijn en tenslott.e een meerminne
tje uit de archieven opvisten en weet U waarom ons familieblad 0t 
Meerminneke heeto 

bronnen � 

1o Rietstap5 Ar�orial Générel� pag. 203a 

2u Miroir des Notabilitás Nobiliairas - Goethals9 pago 566 eoVa 

3" Knnlnklijk8 Biblc Brusselo !:Januscr. Fs.,gen II, ·1173; cfro F v Goethals 

4o A. de Schietere de Lapheros L'histoire de la Famille de Schietere9 
Tablettes des Flandresv recueil 99 Brugge9 19687 pag.118o 

5o Wal.burga�archief Oudenaa.r·de9 Dekenij9 Fundaties nro132o 

C. ] 



Wij komen van Kanegem ooo 

U kent wel.licht de legende �an de wegens moord op de pastoor 
van Kanegem terdood veroordeelde9 die tot zijn laatste ademtocht 
onder de galg zijn onschuld volhield en de historische woorden sprak: 
� Ik kom van Kanegem en 1k weet van niets! � 

Ook wij komen allen van Kanegem en zijn daar via een lange omwegj nu 
zo'n 346 jaar ge leden aanbeland o Onz·e voorouders hebben er genera ties 
lang ge)lioond en verspr�idden zich in de loop der eeuwen over de na
burige dorpen uit de streek van Tie�to Het begon echter allemaal in 
de meimaand van het jaar ,6359 toen ons aller stamvader Jan Van 
Meirhaeghe zich van uit Nokere cp de Kanegamee Westhoek kWam vestigano 

Hieronder vindt U zijn levensverhaal en dat van zijn eerste vier 
kinderen die nog te Nokere geboren werdeno In een volgend nummer 
behandelen we dan Jans9 kinderen en kleinkinderen die te Kanegem ter 
wereld kwameno 

U zult merken dat voor Jans9 naam in romeinse cijfers XIII ge
schreven staato Dit betekent dat hij tot de 13° generatie voorouders 
behoort die sedert 1210 hoofdzakelijk ta Wortegem geleefd hebbeno 
Zijn kinderen behoren dan tot de 14° generatie enzo Belangrijke be
grippen a ls 0poorterschap� en �wezerij0 zullen in de volgende nummers 
toegelicht wordeno· 

Keren we nu op onze stappen terug tot omstreeks het jaar 1600 
en scharen we ons rond de boreling Jan Van Meerhaeghe� van wie we 
allen de verre afstammelingen zijno 

XIII,olo JAN VAN MEIRHAEGHE werd omstreeks 1600 te Nokere geboren als 
zoon van Roegier en Adriana Baerto 
Hij verliest zijn moeder als jongen van ong"Sveer vijftien jaar en 
krijgt Maria Veys tot stiefmoedera 

Jan huwt clrca 1629 met r.'I'.ARIA SWULFS of Dewulf en te Nokere worden hun 
eerste vier kinderen geboren : 

1o Joannea � volgt onder XIVo1. 

2o Rogerlus � volgt onder XIVo2. 

3o Egidius : volgt onder XIVo3a 

4� Adrianuè : volgt onder XIVo4. 

Het echtpaar vestigt zich op neene behuysde hofstede ghenaempt den 
ruyttere"o Deze hoeve met veertien honderdlandsp "ligghende in drije 
perseelan deen an dandere"� situeert zich achter de St.-Ursmaruskerk 
�an·Nokere en gr enst ten westen aan de �priesteraege� en me t de noord-

zijde aan "áheeren straete"o Jan Van Meirhaeghe betaalt voor deze 
hoev·e jaarlijks drie schellingen kerktiendeno Jan fungeerde trouwens 
gedurende 1631 =1632 als ke-rkmeester van de voornoemde parochie,. 

Hun. vierde kind Adrianus wordt te Nokere geboren op 17 januari 1635 
en nà deze qatum vin.den we van het gezin Van Meirhaeghe-Swulfs in de 
Nokerse parochieregisters seen spoor meer terugo•• 
De notulen v$n de plaatselijke schepenbank zullen ons opheldering 
brengen omtrent hun plotse o verd't...rijning 9 o 

We lezen er dat "opden 21 april 16359 Jan Van Merhaeghe fso Roegier� 
heeft laeten instellen up verhooghen een zijne ·bahuysde hofstede 
metten lande daarmede gaande� met al le de cattheylen ende edifitien 
daermede gaende9 ertvast� wortelvaat ende naghelvast9 met al het 
merach ende vette daerup ende irulEf wesend·e ·ende noch maecken sa 1, tot 
synder vertreek met zijne familie"o 



Onze stamvader staat dus blijkbaar op het punt om te verhuizen en 
hi_� wil z;.jn. Noker�e e

.
igendommen verkopeno 

Joos Van Merhaeghe fso Loys� een kozijn in de vierde graad9 heeft 
"deselve partije inghestelt9 te we·ten voor de somma van 177 ponden 
groeten ende twee dobbel ducaeten an de huysvrauwe van Jan Van Mer
haeghe�a Verder wordt in de akte bepaald dat "Jan� vercoopereg ver
mach te cappen ofte doen cappen up deze inghestelde partijen9 seven 
trunckwulghen11 een upgaenden kersselaere met noct .. acht trunckeecken 
tsynen. profijten o Hij zal bovendien "proffyteren ende applycanneren 
tsynen proffyter al de wintervruchten daerup staende besaijt"o 

Nadat de drie wettelijke zondagen °kerckgheboden°� dit zijn de aan
kondigingen i.v�mo openbare verkopingen� zijn gevallen� wordt de ver
koop een .feito "Upden 12 meye 1635 heeft hem Jan Van Merhaeghe'fso 
Roegier9 onthuyt ende onterft9 voor ons Passschier Balcaen in name 

van Charle Balcaen? baillui ende schepene van de heerliched:e end·e 
barronnye van Nokeren ter Borcht, van een partije van Iande9 ten 
welcke selven daeghe in voornoemde partije waeren ghegoet ende ge
erft, Joos Van Merhaeghe fs" Loys ende Willemijne Vanden Hautte sijne 
huysvrauwe" 0 

N21.ast de hogergenoemde hoeve heeft Jan ook nog een partij· land ver
kocht die hem toekwam �causa uxoris99 dit is via zijn echtgenote 
Maria Swulfso We citeren uit de wettelijke passeringen � "upden 8° 
meye 1635 heeft Jan Van Merhaeghe fso Roegiers einabe1yck vercocht 
één vierendeel ende achttien roeden. lants, an Pieter Van Cauwenberghe 
fso Jans, die tselve lant kent ghecocht thebbene9 dit voor de somme 
van 42 ponden grooteno 

Uit wat voorafgaat kunnen we afleiden dat Jan Van Meirhaeghe begin 
mei 1635 met zijn gezin vertrokken ie naar Kanegemo Hij verlaat de 
Kaeselrij van Oudenaarde om zich in die van Kortrijk te vestigeno 
We moeten ons die tocht konkreet proberen voor te etelleno De bea. 
spannen wagen volgeladen en in de goede baan geleid door vadero 
Moeder met de boreling van amper vier maand op schoot en rond haar 
de drie zoontjes die zich een plaatsje veroverd hebben tussen de 
inboedelo De reisweg van ongeveer twintig kilometer liep over Kruis
houtem, Olsene, Dentergems Aarsele tot Kanegemo 

De vraag rijst natuurlijk "waarom" Jan de streek, waar zijn voorouders 
reeds eeuwen leefden9 verlaten heeft om zich meer bepaald te Kanegem 
te vestigen? Een precies antwoord zullen we wel nooit vinden; we 
kunnen alleen enkele gissingen makeno 

We zagen reeds hoe de streek van Oudenaarde geregeld door voorbij
trekkende troepen werd. geteisterd en dat er ook OJ? de hoeve van zi

.
jn 

vader Roegier in die dagen soldaten 9logeerden°o {zie familieboek) 
r1,en zou ku:r.men veronderstellen dat Jan rustiger oorden wou opzoeken 
waar het risiko kleiner was dat de opbrengst van de landerijen door 
de militairen werd opge�Het of gewoon vernield o Maar daar staat 
tegenC'PTer dat er in het -vlaanderen van toen weinig rustige plekjes 
waren en dat ook de streek van. Tiel t 9 en dus ook Kanegem9 op gezette 
tijden door vreemde troepen ·werd lastig gevalleno 

Omwille van eventuele financiële nood of armoede zal Jan evenm'in ver
trokken zijno Zi.jn vader Roegier behoorde met zijn twintig hectaren 
tot de begoede middenklasse van het dorpo Zijn moeder Adriana Baart 
stamde uit een geslacht van dorpsnotabeleno Haar vader was baljuw 
van Nokere9 net als haar moeders broer Pieter Tsjobbelso Jans stief
moeder� Maria Veys9 was een gefortuneerde boerin en in de boedelstaat, 
opgemaakt na haar dood9 yinden we een lange lijst van schuldenaars di6 
bij haar voor aanzienlijke bedragen in het krijt staano 



Onze studie zal wál uitwijzen dat Jan Van Meirhaeghe geen goede 2aak 
g.edaan heeft9 toen hij in Kanegem een nieuw leven begono De Kanegem
se Meirhaeghes zullen9 op enkele uitzonderingen na� nooit meer de 
sociale status e·�enaren� welke hun Wortegemse vooroudere eeuwenlang 
bekleed hebbeno 

We weten dat Jan de oudste zoon was uit het gezin van Roegier 
Van Meirhaegheo Dit betekent dat hij tegenover zijn overige broers 
en zuster89 volgens de toenmalige gebruiken9 bepaalde voorrechten 
had bij de verdeling van de erfeniso De oudste zoon erft namelijk 
de "leengronden" van de vader en we zullen zien dat Jan inderdaad 
zijn vaders leen9 gelegen in de Streepe9 zal erveno Vanuit dit oog
punt zat hij dus in een voordelige positie� daar de zes vierendelen 
leengrond ( meer dan tv.·ee hectaren ) toch een basis vormden waarrond 
hij zijn toekomst te Nokere kon uitbouweno Doch Jan gaat zijn ge�· 
luk toch elders beproeveno 

En niet alleen stamvader Jan vertrok met de noorderzona Ook 
zijn broer Adriaen verdween er vrij plots van het toneelo Uit- de 
bronnen weten we dat hij kinderen had, doch van hen vonden we in de 
parochies, tot uren in het rond9 geen spoor terugooo 
Zijn halfbroer Roegier Van Meirhaeghe verhuist naar het nabije 
Kruishoutem9 doch daar verliezen we hem uit het oog� Van zijn zes 
kinderen vonden we alleen de oudste zoon Martinus terug9 die e-erst 
in Petegem en dan weer te Nokere woonto Zijn overlijden vinden we 
echter te Markegt:�m in 171.7 9 alwaar ook zijr1 zoon Jar1 in 1722 met de 
laagste dienst begraven �ordta�o 
Jans andere halfbroer Jooris verhuist eveneens naar Kruishoutema 
Vier van zijn kinderen9 Petronillay Anna9 Frans en Margaretha dui
ken een halve eeuw later plots te Tielt opo Zij h�dden blijkbaar 
de voetstappen van hun Kanegemse nonkel Jan gevolgd" In t756 over
lijdt te Tielt de allerlaatste telg van deze tako 

Een andere gissing9 als zou er tussen de kinderen ui.t het eerste 
en het tweede huwelijk van vader Roegier9 een vete �Jntstaan z·ijn� 
ku.nnen we zonder meer verwerpenD We zien namelijk dat broers en 
halfbroers en -zusters als peter en meter optreden bij het doopsel 
van elkaars kinderen en hoe ze mekaar zelfs volmachten geven bi-j 
verkopingen a 

Wellicht bood het kleine Nokere onvoldoende levenskansen voor 
de elf volwassen kinderen 'lan Roegier Van Meirhaegheo Uitwijken was 
een noodzaako Maar dit verklaart nog niet waarom Jan zo ver uit de 
geboortestreek en dan nog precies naar Kanegem is ui tgewe·keno We 
kunnen wel stellen dat hij zeker geen zwerftocht begono Bij zijn 
vertrek had hij een welbepaalde eindbestemming voor ogen9 namelijk 
de hofstede op de Kanegemse Westhoeka Misschien kon hij aldaar een 
koopje doen? Hij moet in ieder geval geweten hebben dat er daar een 
hoeve vrij k'Wamo En hier rijzen nieu.we vrageno Hoe en door wie 
werd hij daarvan op de hoogte gesteld? We weten dat zijn stiefmoeder 
een "hofplecke" bezat te Dentergerna Nu ligt Dentergem niet zo ver af 
van Kanegem en misschien had de familie er kennissen wonen die hem 
informeerden? Hoe het ook in zijn werk ie gegaan en welke de beweeg
redenen ook geweest mogen zijn9 begin mei 1635 vestigt Jan Van Meir
haeghe zich definitief op de Kanegemse Westhoeko Zo werd hi.j de 
stamvader van wat wij de Kanegemse tak van de grote Meirhaegheboom 
noemeno Wij allen zijn zijn verre nakomelingeno 



10, 

Een eerste s poor van ZlJn aanwezi.gheid in het Tieltse vonden we 
in de geboor taxegisters van Ruiseladeo Daar werd op '92 augustus 1640 
gedoopt het kint van J'an f·Teerhaegen ende Maijke Wolffs, wonende op 
Canegem"o Te Kanegem worden tussen 1635 en 1646 hun overige vijf 
kinderen geboren ·� Maria9 Carel� Pieter9 Joanna en Jacob.o 

· 

Hun levensverhaal wordt in een volgend nummer behandeldo 

De banden met de geboortegrond worden zeker niet verbroken en 
we zien Jan Van r.�eirhaeghe nog af en toe voor de Nokerse schepenbank 
verschijnen om er de officiële stukken met betrekking tot hemzelf 
of zijn familie met zijn �merck" te ondertekenene 

Zo lezen we in de w�ttelijke passeringen van 3 april 16419 dat de 
Baron vall Nokere zlch met Roegier Van Merhaeghe akkoord verklaart 
om van de zes vierendelen leengron.d� die Roegier in de Streepe be
zits .Q.ijnsgrcnd te makeno Er wordt verder bepaald dat ·twee honderd 
lands van die zes vierendelen "leen1� moat blijveno Die �wee hon� 
derd lar1ds zullen� na het overlijd.en van Roegier aan Jan to.ekomeno 
Daarenboven wordt gestipuleerd dat "Jan Van Merhaeghe fs� Roegiers� 
audtsten �one� zal proffyteren bij zi jn vaedere� ter somme van 

tachtenti ch ponden groote eens�a Door deze regaling ·te onderschrij
ven "es Jan afgaende al zijn recht die hij ende zijne hoyre ende 
naercommers soude commen ofte moghen pretenderen» op de overige 
cijnsgrond in de Streepea 

Op 26 feb�uari 1638 compareert Jan te Nokere waar hij én zijn 
vader Roegier een partij'tje leengrond van dertig roeden s-chenken 
aan Adriaen Van Meirhaeghe9 hun broer en zoon� en waarvoor Adriaen 
de schenkera "hoochelijck bedanckt vande donatie" o. 

Als na het overlijden van zijn vader Roegier in 1647 de boedel
staat wordt opgemaakt 9 is Jan te Oudenaarde present en twee jaar 
la ter brengt hij aldaar de staat van goed over van zijn zwakzinnige 
en ongehuwde broer Pieter van Meirhaegheo 

Keren we nu terug naar Kanegemo De doopregisters beginnen hier 
pas in 1647 en op 20 juli 1648 zien we �Jan Merhage9 als peter op
tr-eden bij het doopsel van Franciscus Vander Varent, onwettige zoon 
van Jan Vander Varent en Maria Debleeckereo Dit is het verste spoor 
van onze naamgenoten in de Kanegemse parochieregisterso 

Moeder Maria Swulfs overleed te Kanegem nà de geboorte van haar 
laatste kind ci�ca 1646 en zeker voor april 1649o 

Op 21 februari 1661 zien we etamvader Jan9 samen me� zijn zuster 
Catheleyneg voor notaris Si�oen Vander Kinderen te IJselmoregem ver
schijnen8 om er nbij instellynghe ende verhooghinghe te coope te 
stellen, een partije lants� genompt den bulaki inde prochie van 
Nokere9 groot zes hondert la.ntsr�o Zij geven aldaar volmacht aan hun 
halfb�oer Joos Van Meirhaeghe uit Nokere, om deze verkoop te regelen 
die op 20 maart 1662 v olt rokken wordto 

J·an Van Meirhaeghe is reeds de zestig jaar voorbij als hij het 
poorterschap van de stad Kortrijk koopto Hij laat z1jn,zoon Pieter 
de formalite:iten vervullen en we lezen dan ook dat ":Pieii:er Van Meer
ha eghe fso Jans compareerde uit crachte van procuratie an hem ver
leent bij Jan Meerhaeghe fso Roegiers" om �syn vadre4 als poorter 
te l&ten registrereno Dit gebeurde op 25 november 1668 en op 28 
na\.-rember '1668 wordt de "na.eme van syne vadre inde poorterije" opge� 
schreven" 

Stamvader Jan Van Meirhaeghe zou niet lang van zijn poorters
rechten g�nieten8 daar hij reeds twee jaar later te Kanegem overleed 
op 9 september 1670o Hij werd ongeveer zeventig jaar oud en hij 
overleefde zijn echtgenote met meer dan twintig jaaro 



Het bego:n dus allemaal te Kanegem in 1635 met ene Jan Me i rhaeghe 
en het eindigt in 1948 met ene Jan �eirhaeghe 9 die als l�atste naam
genoot in de Kanegemse geboorteregisters werd o pgetekend . Over deze 
laatste leest u verder meer ln dit nummerc 

� kinderen van Jan Van "t-1eirhaP.ghe 

XIV.1" JAN VAN !I!EIRR.AEGHE weTd te Nokere geboren omstreeks 1629 als 
ouas'te "Zöön""Tan Jan en. Maria Svtulfso 
Hij is zes jaar oud als zijn oQders naar Kanegem verhuizen. 

,Jan huwde te Kanegem op 38�jarige leeft ijd 9 circa 1668 met JOANNA 
RAr,Tr-TELAERE o 

Zij vestl.gen zich als lan{J.bouwers op de Westhoek9 waar zij een deel 
van de oudarlijke hoeve uitbaten. Jan pacht er eveneens een partij 
land van de heerlijkheid van Vlaagt. In een renteboek van 'Vlaeght9 
anno 1671i noteren we "Jan Meerhave� oomm ende van Jan sijnen vadere 9 

1ran een stuck le.ndt? groDt twee hondert LXVI (266) roeden". 

In tegenstelling tot �ijn broers laat Jan zich ni et opnemen in de 
Kortrijkse p�orterij. Was hij misschien van plan om nog terug te 
keren naar Nokere? 

In 1669 en 1683 wordt hij als voogd aang esteld over de wee s kinderen 
van zijn zuster Maria en va11 zijn broer Jacobus Van Meirhaeghe. 

In jsnQari 1671? enkele maanden na het overlijden van zijn vader� 
ge eft Jan volmacht aan Jaecques Van Me i rhA eghe fs. Roegiers , d� half
broer van zijn vader, om voor de baljuw van Nokere te compareren . 
�Jaecques Van Merhaegh€ heeft verheeven eenen bodurn van leene9 den 
voornoemden Jan Van Merhaeghe fs. Jans hem verstorven bij de doot 
van Jan Van Merhaeghe fs. Roegiers. Hij heeft gheda en den eedt van 
ghetrattgheheyt enàe beloc.fte te voloommen alle losselycke' devoeren. 
Voorts hebben de leenmannen den voornoemden Jacques Van Merha eghe 
ghestelt voor bediendelick man van het voornoemde leen". 

Van Jan Van M·�irhaeghe en .:roanna Rammelaere worden te Kanegem vier 
kinderen geboren : 

1 " J_OANNES 1 geb:�ren te 
- krijgt hiJ 

1'1''' t !?\ • '"!. 1.�e , 0 1 

Kanegem op 9 april 1669o Drie dagen later 
zijn doopnaam van grootvader Jan en Martina 
is meter • 

Jeannes r,1el!:haeghe overleed te Ka�egem als kindo 

2o MARIAs· geberen te Kanege:n op 12 april 1671. Gedoopt op 15 april 
in het bijzijn van peter Pieter Van Pachtenbeke� schoonbroer 
van de moeder, en van Margaretha Verleye� die optreedt in 
de plaats van Elisabath Decock, schoonzuster van de vader . 

Zij is een der verre voormoeders van voordrachtkunstenaar 
Tone Vanderplaetseo 

�lgt onder � XVoJ] 
3. JOANNAs geboren te Kanegem op 11 maart 1673 en de 14° gedoopt in 

het gezelschap van peter Marinus Mestdach en meter Maria 
Hasaertc 
Joanna overleed te Kanegem als kind. 

4. PE·rRU,§_� geboren te Kanegerr1 omstreeks 1675 o 

!vol�_t onder!�XVn2] 
Moeder Joanna Rammalaere overleed te Kanegem op 6 mei 1682o Jan Van 
Me irha egh e overleeft zijn ,,rottw met meer dan twintig jaar en overlijdt 
te Kanegem op 23 Juli 1703. Hij werd meer dan zevent i g  jaar. 



XIVa2a ROGERlUS VAN MEIRHAEGHE we rd te Nokere geboren circa 1631 
äï8 zoon van-Jánen Mar ia SwÜÏfso Hij krijgt z ijn doopnaam van zijn 
groot7ader Roegier Van Meirhaegheo 

�vRoger1 us Merhaghe11 o verleed te Kanegem als "juvenis9' of jongeman van 
ongeveer 22 jaar en werd er begraven op 19 juni 1653a 

XIVv,2o EGIDIUS YblJ MEIRHAEGHE werd te Nokere gedoopt op 13 februari 
Tb'33 als zoon van Jan en Ilfaria Swulfs a 

We ontmoeten Eg i d i us of Gillis sle chts twe-emaal in de Kanegemse ge
boortereg1sters8 waar hij zich in 1686 en in 1689 als peter laat ver
vangen bij het doopsel van een kind van zijn broer Jacob en Adriaena 
Het feit dat hij telkens een ander in zijn plaats liet "peteren" wijst 
er miaschi�n cp dat hij niet meer in de streek woonde? 

XIV o,io ADRIANUS J_AN I>'!EIRHA..�GHE werd te Nokere geboren op 17 januari 
Tb"35 als zoon van Jan en Maria Swulfso Hij wordt er de volgende dag 
gedoopt en krijgt als peter en meter Adrianua en Adriana Van Meir
haegheo 

Adrianus is vier maanden oud als zijn ouders van Nokere naar Kanegem 
verhuizen a 

Hij erft het poorterschap in 1670 en in datzelfde jaar treedt hij te 
Kane gem in het huwelijk op 20 april met �RIA HASAERT uit Oostkampa 
Huwelijksgetuigen zijn Jan Van Meirhaeghe en koster Jacob Vander
haagllano 

Zij vestigen zich als landbouwers cp de Kanegemse W�sthoeko 
Hun huweli j k bleef kinderlooso Maria Hasaert overlijdt zes jaar later 
te Kanegem op 5 september 1676o 

Adrianus Van Me irhaeghe hertrouwt te Kanegem op 19 augustus 1685 met 
de heel wat jongere FRANCISCA VERSTRAETEo Maria Ostijn9 echtgenote 
van Pieter Verstraete i.s getuige bij de inzegeninga 

Uit dit tweede huwelijk werden twee dochters geboren � 

1o f�RIA� geboren te Kanegem op 30 o ktober 1,686 en de volgende dag 
gedoopte Peter en meter : Jan Verstraete en Maria Ostijn a 

r,1aria I"feirhaegbe huwt te T ielt op 30 april 1710 met JAN 
�ESLOOVEREo G etu igen g Livinus Debrandere en G o deliave 
r'ie irhaeghe 0 

Hun ech tver.bint&n.is wordt met vier zonen verrijkt die ge
spreid over een periode van zestien jaar ter wereld komen 

a" Guillielmus Desloovere � geboren te Tiel t op 1 3  seQtember 1711 
ba Josephus Desloovere9 geboren te Tielt op 22 juli 1717 
Co Petrus Desloovere9 geboren te Tielt op 4 januari 1722 
do Lucas Desloovere� geboren te Tielt op 16 januari 1726 

Maria. Meir·haeghe ov-erlijdt te Tiel t als weduwe en werd er 
begraven�op 13 oktober 1736 met een "missa cantata" ofte 
gezongen misa Zij werd vijftig j aar o 

2. GODELIEVA� geboren te Kanegem op 7 december 1689a Koster Jan Locquet 
is peter bij afwezigheid van Egidius Meirhaeghe en Maria 
Verstraete is metera 

Godelie·tre Meirhaeghe huwt op 31-jarige leeftijd te Kane
gem op 3 februari 1720 met JOSEPHUS LAVEY1i9 zoon van 
Carolus en Maria Vande Velde. ZiJn vader was tavernier 
te Kanegem. 



Landman en poorter ,Joseph Laveyn huwde een eerste maal te 
Kanegem op 12 februari 1707 met Maria Dierkens9 die hem 
vijf kinderen schonk o Zij overleed te Kanegem op 5 oktober 
1719o 

Uit zijn tweede huwelijk met Godelieva Meirhaeghe worden 
zeven kind eren geboren : 

aa Catharina Theresia9 geboren te Kanegem op 10 april 1721. 
b. Guillie lmus9 gaboren te Kanegem op 24 november 1722. 
Co Phil ip pus Anthonius9 ge boren te Kanegem op 5 juli 1724o 
do Brigitta, geboren te Kanegem op 25 september 1725o 
e. Jacobus Leona rd us � geboren te Kanegem op 1 januari 1727o 
fo Franciscusj gebo ren te Kanegem op 14 april 1729o 
go Maria Agnes9 geboren te Kanegem op 10 april 1733. 

Godeliave Meirhaeghe overleed op 48-jarige leeftijd te Kanegem 
op 19 november 1737a 

Joseph Laveyn tr eed t nog een derde maal in het huwelijk met 
Catharins Neirinck. Dit huwelijk bleef kinderloos. 
Beiden sterven binnen één week te Kanegem, Catharina op 26 
april en Joseph Laveyn op 1 mei 1743o 

Poorter "Adriaen Van !V::errhaghe91 verhuisde in 1702 naar Tiel t. In het 
poortersboek lezen we neemmende van Ca neghem 9 versett op Thielt11• 

Adrianus overleed er in zijn 72° levensjaar op 25 dece mber 1709. 
Zijn weduwe betaalt ha.ar jaarlijkse poortersbijdrage tot 1719. 
Franc isca Verstraete overleed te Tielt "morte subito " ofte schielijk 
dag op dag tien jaar na haar e chtgenoo t , op 25 december 1719o 

Lied van Kanegem 

Voor Kanegem wil ik mijn harpe snaren, 

Mijn dorpje lief� het s choons te dat ik ken� 

Daar snelden heen mijn vroegste levensjaren, 

Daar is de p la ats waar ik geboren ben� 

Daar is het oord waar ik Godsv zon zag gloren� 

Voor d e  eerste maal de bloempjes bloeien zag, 

En vt zoet ge zang der blijde vogelenkoren 9 

Weergal men hoor bij heldren zomerdag e 

(tekst : Ao Van Houtteghem� oud-schoolhoofd) 



[i A M I L_ I E !I I E u w s 

En Adam Gewon S eth • • •  

\'lii1 Desteur, geboren op 27 april 1978e 
Zoön van Dan iel De Steur en Annette Van Herreweghe u-it Merelbekf! . 
kleJ,nzoon van He11:ri De Steur e� Adriana · Meirhaeghe uit Ooi.ke .  

ALAIN Van Den :B!"oecke� geboren op 6 juni 1978e 
r�,oon v�Rrlc Van Den Broeckê en Annie De enen u it Tiener.�.� 
kleinzoon van Joze:f Van Den .13roe�ke en ?-1aria Meirhaeghe uit \.Yarerame" 
I .. ESLY Van Cauwenberghe � geboren op 12 juni 1 978 .. 
àochtervan V-ie ·Van CaU\'Ien,beJ,"ghe c,n Marle�n Neirhaeghe uit Ws.regem. 
kleindochter van CJyri�?l Meirhaegh.e en Elisabath Moerrr1an. 
K:AT�I�rN De Steur 1 geboren op :; febru.ari 1979. 
do;:; 'te� Vin .Germain De '3"teur en Yvette Van De :Populiere uit Ho regent. 
kleindochter .van He.u.ri De Steur en Adrl.ana Meirhaeghe uit O?ike. 

BE.NOITVan Den Broecke� geboren op 7 december 1979. 
zoon vaÎÏËri.c Van Den Bt>oecke en Annie Daenen uit Tienen.· 
kl�inz�on van Jozef Va.n D·en Broacke en Maria l'!eirhaeghe uit Waremme'o 

ARE!·H Mei.rhaeghe9 geboren te Gent op 11 juli ·1980. 
zoen van Heraan î-leirhaeghe en Gerda Scherpereel uit· Le"d,eberg. 
kl.t-,inzoon van Jan f'Ïeirhaeghe en '.Andrea Vandenbulcke uit· Oostrozebeke. 
JiliD.X Meirhae.ghe � geb.oren op 22 jult 1980. 
zoon van Luc Meirhaeghe en Rosann� Fo4,rneau uit Zwevegem. 
klein�oon van Frans Meirhaeghe· er ... Narie-Louise Moe rman uit Kluisbergen, 

.REN..k"JD Thirion, né à Paris le 26 juillet 1980. 
Tils de AleinThirion et de B�igitte Hand�l- Rungis France. 
pet i t-fils d' ·Etienne Handel et de Jeanne tv!eirha eghe ·- Pont Ste Marie 
ALEXIS Handel, .. ;n.é le 22 octobre 1980. 
fils de William ·Ha.ndel et de Claudie Rougeot. 
peti t- f ils d � Etienne Handel et de Jeanne !>1eirhaeghe � 

BENJA!.J:!N Meirhaeghe, né en octo bre 1980. 
fils d' Yves Meirhi'eghe et d' Annick Frémy 
pet:i.t-fils de Joseph Meirhaeghe et ·d.e Harcelle Meuclair. 

J,IES t-1�irhaeghe, g ebore n te Kortrijk op 19 november 1980. 
dochter van Luc Meirhaeghe en Nadine Polfliet uit·waregèmo 
kleindochter van A1ois Ne irhaeghe en Elza Tanghe uit Petegem-Deinze · . . .. 
!.jAARTEN Meirhaeghe � geboren te Ro eselare op 21 jänuar i 1981. 
zoon van Johan r.sre i rha eghe en Gari.ne Herman uit Roeselare" 
kleinzoon VRn Arnold Me i rha eghe en I rene Debacker uit Ardooieo 

honderd jaa�ge1eden : 

FERDINAND Meirhaeghe� geboren te Ruiselede op 18 januari 1881 
zoon van A�gustinus Meirha egh e en P.laria Henderickx o 

IRMA MARIA Meirhêe"ghe, geboren ,te Kanegern op. 27 jap.usri 1881 
· do cht er van Edua.rd Meirhaeghe en Marie-Eugenie Van Eenoo" 



In goede en in kwade dagen 

Mieke Lambert 9 dochter van Marcel en Josephine Meirhaeghe � .-

huwde te Schuiferskapelle op 8 maart 1980 met Piet � Nieuwenhuyzeo 
adres g Pontstraat 219 Tielto 

Jean-�rie Herman9 zoon van Guilliaume en Andrea Meirhaeghe9 
huwde met Mieke Bo.ussono 
adres g Keizerstraat 49 Kanegemo 

Eri"g, Meirhaeghe� zoon van Daniel en Mariette Laporte9 
huwde te Reppen m Limburg op 19 december 1980 met Ingrid Goeleno 
adres g Groenstraat 169 Wortegem�Petegemo 

Ad iel David en Julia Meirhaeghe vierden in 196.0 te Tiel t .. hun 
diamanten huwelijksjubileumo 

Daniel Meirllaegh� en Marlette. Laporte vierden op 3-1 december 1980 
hun 25=jarig huwelijksjubileumo . 

�les Meirhae,he en Anna De� vierden op 5 mei 1980 hun 
35-jarig huwe ijksjubileumo 

Henri� Steur en Adriana Meirhaeghe vierden op 11 oktober 1945 
hun 35�jarig huwelijkajubileumo 

honder�jaar geleden � 

Huwden te Kanegem op 27 oktober 1881 Bruno Vande Walle met Leonie9 
Marie Meirbaeghe, dochter van Ferdinand en Amelia Cocquyto 

[ van de hak op de tak J 

* Het gebeurt zo vaak dat bij het overlijden van ouders of grootouders, 
een boel zogezegd waardeloze familiepapieren verbrand worden of in 
het beste geval, voor eeuwig en drie dagen worden opgeborgen in een 
oude koekjestrommel9 die tenslotte toch eens op de vuilnisbelt be
landto Stuurt U ons die toe aouobo Brieven9 trouwboekjes9 militie= 
documenten9 notariële akten� krantenkn1psels9 rouwbrieven9 foto0s9 
zantjes� letterlijk alles omtrent de Meirhaeghes is welkom� 
Ook met fotokepies zijn we al tevredeno Dit alles wordt door ons 
in het Meirhaeghe=familie-archief ondergebracht en zorgvuldig be
waardo Onze nakomers uit het jaar 2181 zullen er ons dankbaar om zijno 

* Kan iemand ons de adressen bezorgen van een of meer kinderen van · 

Modest Baudonc3 x Clara Meirhaeghe (Gottem?) en van Maurice Jarissens 
x Cyrill! �irhaeghe (Kanegem?)o 

* Stuurt U ons de adressen van familieleden die indertijd uitg�weken 
zijn naar den vreemdeo USAo Canada9 Frankrijk9 Walloni� enzo 



* Bericht aan de nakomelingen van Bernard Meirhaeghe-Lambrecht uit 
Tielt � 

Kan iemand ons meer gegevens bezorgen omtrent de figuur van 
dokter� Meirhaeghe - Moortgat, geboren te Tielt op 1fi mei 
1890 en te Brasschaat overleden op 14 novamper 19619 oud-vc:or
zi tter van de Belgische Boerenbond? .WellicJ'lt werd in de pers 
bij zijn overlijden een "in memoriam� of een levensschets gepu
bliceerd? Alle informatie omtrent studies9 werk, carri�re. 
Graag de "originele" doodzantjes van Bern��d rJ!eirhaeghe en zijn 
echtgenote9 voor afdruk in ons familieblad� Sturen ze terug 
na fotocopiëring. Dank. 

* Bericht aan de nakomelingen van Henri Meirhaeghe-I-1estdagh uit 
Ingelmunster g 

Wie kan ons meer vertellen over Art ur Meerhieghe, die naar 
Amerika uitweek en te Detroit over eed in 1957? Doodzantje? 
Waar leven zijn kinderen Haria 9 Julien:, Germaine en Leontine? 
Hun adressen. Elke tip gewenst. Dank. 

* Op zondagnamiddag 11 januari 1981, wensten de kinderen9 klein
kinderen en achterkleinkinderen van August Meirhaeghe en :Estella 
r..Yaria Vandermeersch uit Kanegem, mekaar 11een zalig en gelukkig 
nieuwjaar" in zaal Prinsenhof te Tielt·. 
Aan de lange tafels namen 63 familieleden plaats, de vier toe
komstige achterkleinkindertjes bij d• gezeg�nde moeders niet 
meegerekend. Nonkel Alots Meirhaeghe, 71 jaar en zijn klein
dochtertje Liesje Meirhaeghe9 twee maand oud, omspahden een 

mensenleven als oudste en jongste aanwezige. 
Nog eens een oprechte dankjewel aan nonkel en tante Albert �'Teir� 
haaghe-Lauwers en aan Marck en Greetje Schelpe-Meirhaeghe V�Jor b.et 
initiatief en voor de talloze kannen koffie en stapels koeke
stuiten-met-kaas. Even droomden we on� weer terug in het Kanegem
se vaderhuis, zoals destijdso Tot volgend jaar allemaal. 

* In .91!§. IVJ:eerminneke .!!!o 2 vindt U onder � � 

- Het verdere verhaal van de kinderen en kleinkinderen va.n starn
vader Jan Meirhaeghe. Onze eerste échte Kanegemnaars tijdens 
de 17° en de 18° eeuw. 

- De verklaring van de naam tl!eirhaeghe o 

Een studie over de schrijfwijze9 de �erkomst en de betekenis 
van onze familienaam. 

· 

- De lotgevallen van }1arie-Louise Heirhaegh;e uit Ruiselede. 
Hoe ze als dienstmeid begon, moeder werd �an een not3ris en 

als "bijzondere" overleed in 1854o 
- Allerhande familienieuwsjes. 

* Onze oprechte dank aan de heren Meulebroeck van de firma Metalor9 
Amerikaanse Stock9 Ingelmunstersteenweg 23 te Oostrozebeke omwille 
van het ter beschikking stellen van de machine waarop dit Yeer
minneke werd gedrukt9 en speciaal aan mijn vriend Marc VAnhoorel
beke, omwille van de vele uren stencilwerk. 



Op vrijdag 9 en zate rdag 10 januari 1981 werd in de grote zaal 
van Vorst Nat i onaal een tweede indoor-trial georganiseerd. 
Tri.al behoort� naast snelh�id en cross 9 tot de groep der motor
sportene Het is een erg technische discipline waarin de piloot 
met een maximum aan zelfbeheersing en kennis van de eigen moge� 
lijkh�den én die van de motor� zijn evenwicht probeert te bewaren 
doorheen een hindernissenparcours. 

l§.!! M_eirha!,&�9 afkomstig van Grammene en nu te Gent wone.nd, 
werd gevraagd onl àe omloo p uit te bouwen. Kozijn Jan werd voor 
het Nieuwsblad van 7 januari llo getnterv iewd en daaruit lichten we 
enkele fragmenten � 

Jan � "We hebben in onze streken het nadee l geen normale � natuur
ïi"Jke hinderutssen v o orha nd en te hebben. ..Te moet de natuur dan 
maar een handje ·toesteken ofu aan degel ijke vvnon stops" te gera'ken. 
Dat is nog mee r waar voor zo 0n indoormeetirig. Je moet hier alles 
aanslepen en van slle mogdlijke zaken hindernissen maken. Een 
paar autowrakken9 een container waar in en uit moet geklauterd 
wordan zonder de voet op de grond te zetten9 balken9 stenen enzo." 

Y!'a� � Cross en tr ial � zijn dat verwante specialiteiten? 
Jan g Trial wordt ·wel e ens beschouwd als een onderdeeltje van cross. 
Përsoonlijk h�b ik, voor mijn. trialloopbaan9 ook een paar jaar ge
arossto Ik vind dat cross wel een goeie leerschool is voor trialo 
Maar bet zijn verschillende d i s c iplines . 
vraag g \'lat "lalt in een indoortrial het moeilijkst voor de pilo"ten? 
Jan � Niet de hindernisseno Wel de stress . Voor het eerst moeten 
dë-meesten OC\k voo:c de massa aantreden� die dicht op het gebeuren 
staat te kijken. Tiaar gaan velen aan ten onder. In de Ardeense 
heuvels zien ze geen mens en mo et en ze het met zichzelf en met de 
machine zien te rooien • 

.Y�.ä& � Heb je or,.aste patronen om je h indernissen hier neer te leggen? 

l!!! � ·een e.lgemeer.�. plano Maar dat heeft minder met het bouwen zelf 
te maken, eerder met prakti.sche regelingen. Het materiaal wo rdt 
binnengebracht en ligt maar beat onmiddellijk op de goede pl,aats .. 
D:?tn tegJ.n ik er aa.n. Een be e tje volgens de ingeving van het m.oment 
en met een hele loopbaan als trialiet achter de rug. Zonder die 
wss het niet mogelijk" 

Ja.n kan daarbij z eker een beroep doen op zijn jarenlange en rijke 
ervaring als trialar. Rond 1963 was hij een der eerste piloten in 
West Vlaanà�ren en nadat hij de mo torknepen geleerd had in de zavel
putten vsn zijn. vadsr Maurice � kwam hij in kompet :f. tie uit o 

Ook. zijn broer ]{erman fo1eirhaelill! uit Grammene was en is nog steeds 
aktief in d eze sport. Hun nonkel André !Leirhaeghe uit Tielt nam op 
la tere leeftijd eveneens het trialstuur in handen . Op dit ogenblik 
scheert kozijn �Bi Meirhaegh! uit Tielt hoge toppen in het trial
wereldjeo Over deze laatste v erne emt U meer in een volgend nummer. 

Tot zover dit stukje over de 9çtrialiste:n" in onze familie o 

In de toekomst zullen ook and e re sportievelingen aan de beurt komen . 



een gedicht 

Nog houdt mijn hand de gang der dagen vast9 

Al staat de afscheidsdrank reeds te chambreren. 

Ik weet het wel, het tij zal niet meer keren, 

Met aan mijn dis die ongenode g8st. 

Ik voel zijn greep reeds in mlJn nekvel sluiten. 

Zijn klamme handen strelen al mijn slaa p . 

Ik word zo ongerust dat ik mijn tijd vergaap. 

Ik heb nog echt zoveel te doen daarbuiten. 

Ik zie de nqmen die zijn voorgegaan9 

En ruik de eigen reuk al van het reeuwen 

In deze boom die reikt door zeven eeuwen, 

Maar ben gerusto Ik weet me voortbestaan. 

Kom9 hef dit glas. Wij zijn nog al te gader. 

Geluk ligt in de kern van een traan. 

Ik voel Uw vingers langs de lijnen gaan 

En hoor U zeggen : "Ja9 dit was mijn vader•. 

Jan 

18. 



Maria die Moeder zijt, 
Van gratie en barmhartigheJd 
Wees ons verweer bij stervensnood 
En v;m\1 on� op in 't uur dt!!r dood. 

t 
IN DE VREDE liiJ DE HEER 

IWSTI! DE V HOM I! ZIELVAN MIJN! WEl� 

Alidor Meirhaeghe 
G EPENSIONNEERD BRIEYENBESTELLER 

Weduwnaar van 

Mevrouw lrma Van Daele 
en van 

Mevrouw Valerie De Vriese 
g�boren te Hul�"-ledc de 25 septcmb�r 1873 en er 

godvruchtig overleden de 22 mei 1959, QCSterkt 
door de H. Sakramenten der stervenden 

en de pauselijke zegen. 

Hij was lid van de confrerie der gelovige zte!en. 

Alidor was een vredelievende, goedhartige, eer
I ijke man; achtenswaardig en voorbeeldig als bur
ger en als kristen. 

Een stuk V<'n zijn leven heeft hij Qesleten wan
delend, als bricf,lra\JCr, langs de velden en de 
wcycn van het dorp, met de brleventa� over de 
schouders, het nieuws dragend van deur tot deur. 

Hij was reeds meer dan 8-t jaar oud geworden 
toen hij nog, elke zondag, rustig en te voet ter 
kerke kwam om de zond.,osmis bij te wonen. 

VV .Ulll�l·t· ln�r stt·rven�\J\!\'0\i..ll' �troh.·r w"·rd onr
ving hij de la,H�te 1-1. Sakramenter1. t-Jij W<l3 bereid 
en se hoon voorbereid op ef!'n goede dood door een 
QOed, lang en schoon leven. 

•SI-:I'V'-."n 11\U\'h'll WIJ ICI'WiJI WIJ h.�VC:II, opd.H WIJ 
llt,:l ��Ha.h·11 ·"''-'rV\!11 IHt ouz..: ,(llutl•. 

+ 

1111> \'<>llll DEZIEI.EilliSTVAN 

MIJNIIEioH 

Richord Meirhoeghe 

Emma D'liondt 
\Jchur..·u t�� ltuisdcdc "k lt1 h�hru.ui ll\7� cu 

..:r \l'h.l\'rtu.:hl'i\1 O\'t:!rlcJ�n Je I� j�lnu;ui 1�hli,, 

\)l!:.t.:rk. t dl>or dl Je- \JCII.:ldll.!mlddclen welk.� Ull:!e 

M\.•cdcr lfc 11. Kerk v"·rl��-nf, .,._,n zieken 

Cl\ iiiCf\'CIHl\!'H. 

De dierhdre overlcJ�ne w,:,s e�n uocJe ccht\JC
IH)ot en voHit:r van e("n kristelijk en k.romurijk. Qe
:.111; C't'll hr,lv,� m.sn, ,U.!: het (lelout nit.�t "-nu rtchcJ
.Icn van ;,:,IJn 1"-'V\�.u en Jtc, otls heJ.l.uJc m.:�n, a.lcens 
het hoof..-t sdtudde al:� er sprake was over het lev..:n 
van de mensen In onze wereld van nu •die niet 

nt.:cr zo krisreliJk was als in z.ijn tijd•. 

Hkh.u�l h.t.teen .unycn.\o\m k,1r.1kter. J lij w.u 
\lc:.dli\1 In z'n om\J•lll\J met Je. med\."tnCIISt.·u e11 --te

vrfldcn met hun vrlcndsch.tp. D.n Wfl.S zijn rijkdona. 

I frj Wd!ll èén Voln van d ie :tddzdnH! mensen , die 
w.Kllttc op d .. � dood als op de vcrvulling van een 
b.ustc: wens. E..:n p.:ao�.r ct .. {llt!ll V\�)r hij Mticrf, deed 
h11. - ru�uv cu uu\_tvru��.:l.tl\1. -- :J111 l;l,,tat� helli\}e 
Cnmmltni�. 

I J�cr, \Jccf tli.ans de vrorn\! zid, v�111 dczt.� harde 
werker - uw plkhtli�Jt>trouwc dienaar - de wd· 
,·cnii�••d�: ru:ot. in dl.� vrede v.:an h��t l:euwi\l Leven. 

M'n udtd .. t,� J:< ;J ITCI!Nt Yl'l�. v,·k· '"""'n !.�.·,·ft 
dt• �.JOI.'dl• ( ���d llll.'t, lil•f l' ll h:l•d. 1,111.'11 lf\•ki1 ()1\!'1 

Dierbare BLOEDVERWANTEN, FAMILIE en 
vrienden, houdt mijn voorbeeld voor ogen en mijn 
aandenken in ere en bidt voor mij, gij vooral mijn 
dierbil re sdwonzuster en nichten, Je Hee.r toege
wijd. 

H. Jozef patroon van de IJOede dood, b. v.o. 

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 

Om uw gebeden en deelneming in de 
rouw, danken U: 

Mr Achiel MEIRHAEGHE-tDE VOS, 
kinders en kleinkinders i 

Mw C:Mniel MmlHIATlGiill-VAN liliLLE; 

Mr w Mw Adlcl MEIIUIAEGIIE-C:ALIS, 
kinders en kleinkinders; 

Mr en Mw Remi MEIRHAEGHE-VERFAILLIE, 
kinders en kleinkinders; 

Mr Emicl VAN HYFTE-tMEIIUIAEGHE; 

De f.,mtlkn 1\li!IHIIAEGI·te, VAN DAELE, 
DE VHIESE en VAN OOST. 

druk. Dejonghl!, Ruiselede 

1dutJden Ja m.ur tijde:lJjk. Str�ks z.ten wij elkander 
w�er, voor ee.uwlg. 

llo<mlndc KINDERS en I<LEINKINDJ!RS, Ik zag 
U allen �aarne. Gij weet wat ik, voor uw welzijD. 
en voor uw gduk., yedaau heb. Blijft werklu1t1g en 
god\•ruchtiy en yeeft deze :!all�hatten a.1n uw nage
slachr.en verder door. La.:.t mij, uw leven lang, t.n 
aandenken bhjven, in uwe ucheden. 

tJ. Juzcf. p<t.trLHlll van de stervenden, L. v. o. 

Om uw g�beden en deelneming. 
in de rouw, danken U,. 

· 

Vrouw Richard MEJRHAEGHB-D'tlelNDT 1 
ll'o· en Vr Jul�• STl�OI\llll-MI!IRHAHGfm, 

'k.Jndera t:n k.letnkhuJer1 i 
!Ir & Vr Maurlt• VAN RHNTI.!RGHEM

MEIIHIAEGHE en k.Jndero; 

Hr cu Vr nernl \' AN MEENEN-MHIRHAEGHB 
�n kind�r::t; 

lh "'" Vr M.,,·cl DE Kl.lYSllR-MlliRHAOOHB 
en kinders; 

d� faonollen MEIRHA EGHE en D'HONOT. 

druk. Dejongh� 
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BID VOOR DE ZIEL VAN 

He u 

ACHIEL MEIRHAEGHE 
Echtgeno0t van 

Vrouw CLARA VERBEKE 

geboren te Kam•gcm, den 7 Juli 1897 en godvruchtig 
in den Heer ontslapen te Oentergcm. den 27 jlili 1955 
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden. 

Zijn zalige dood .was de weerklank van zijn voor

beeldig ·christelijk leven: hij is rustig de eeuwigheid 
ingegaan, betrouwend op God, dien hij in rcchtzin· 
nighdd van hart en met getrouwheid gediend heeft t:n 
èie zijn goeden dienaar met lidde ontvangen ::al in de 
eeuwige blijdschap van den hemel. 

Diep christelijke zielen alleen weten God te dan ... 
ken :::owel bij lijden als bij vreugde, :owc:l bij dood 
als bij leven ... en zo ook was de ziel van Vader. die 
::o wel �greep dat het geluk en de vrede van het 
hart alteen in Gods Wil te vinden is. Zo verliet 
hij. - te v.rocg h elaas voor ons menselijk begrip -
deze wereld met in het hart en op de lippen het ge· 
bed� ;:Vader, Uw wil geschiede .. . » 

Mijn beminde echtgenote, ween nie-t om mijn heen· 
gaan ... ik ga �.naar den hemel waar ik voor U bidden 
::al. opdat God u vergeld� voor alles wat gij voor 
mij hebt gedaan. Tot wederziens bij den Heer ! 

Mijn geliefde kindtren, hebt dank voor uw gene· 

genvolle bezorgdheid. Blijft de troost en de steun 

van uw go�de moeder en bidt veel "·oor vader . .• Dat 
God U zegene en �v.·are. 

Mijn duurbare familieleden, vaartwel en bidt voor 
mij, Gij vooral. Heerom, gedenkt mij dagelijks aan 

het altaar dts Heren. 

H. Hart van Jezus. ilc betrouw op U. (300 d. afl.) 

Vrouw Achiel 

VERBEKE: 

MEIRHAEGHE. geboren C1ara 

;:ijn echtgenote: 

Heer Julien ME1RHAEGHE: 

Heer Lucien MEIRHAEGHE: 

Heer Cyriel MEIRHAEGHE: 

Heer Wilfried MEIRHAEGHE: 
zijn kinderen; 

De fami1i<n MElRHAEGHE en VERBEKE: 

Da�ken Ued. van harte voor de vrome ge ... 

beden en blijken van deelnam� in hun iouw. 

Uitg. N. Vonhastel. Dreve 21. Denttrgem 
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+ WEES IN UWE GEBEDEN INDACHTIG 

HEER 

geluk door werltzaamhetd, Het leven Is kort. Het doelts 
hoog. llt geef U allen voor 't laatst een huisJe. 

ALFONS MEERHAEGHE 
Echtgenoot van 

Menoaw MARIA DEGRAEVE 

geboren te In gelmunster de 2 December 1885, godvruch
tig overleden te Heule de 29 Januari 1957, gesterkt door 

de H. Sacramenten der stervenden. 

Hij ...;.as lid van alle godvruchtige Genoouchappen. 

Vereerd met Kr;u, van Ridder tn Leopold U orde met 
Zwaarden· Ovef"f'innlngs:nedalje 1914·18 - Vu�rkruls 
Mtlltal! ereteken wegens dtenstanctennlteU - Herinne
ringsmedal)e Veldtocht 1914-18 · Oorlogshuts met Palm 
Medaljo van de Yzar - HerinneringsmedalJe Leopold U 

Burgerlijk kruis en medalje voor bewezen diensten. 
openbare besturen · Eeuwfeestmedalje. 

V e<�l herinneringen gaan ons door het hoofd bij de 
onverw0chte dood van deze voorbeeldige vader. De 
zorg voor ziJn gezin en de zorg voor zi�n werk. dat wm 
ziJn leven. Omwille van zijn hoost he�ft hq geslaafd en 
omw:lle \•an hen heeft hij ook zijn christeliJke gaafheld 
bewaard. Op alle plaatsen hebben de mensen hem 
gezien als de man die goed zijn plicht deed zonder zich 
daarvan door !ets te laten afbrengen. Altijd In de weer, 
van de vroege morgen tot de late avond. altijd met de
zelfde Ijver en geduld. altijd met die goede vrlendell!l:e 
lach om de lippen. voor iedereen een goed woord en 
voor allen even gedienstig. Wat een verlies, het afster
ven van zulk een goede vader. 

Duurbare Echtgenote, kan !l: U ooit genoeg bedanken 
voor alles wat gij geweest zijt en gedaan hebt voor mij? 
Voor uw zelfvergatende goedheid, voor uw eindeloos 
geduld. Wte kan U evenaren? Mijn liefdevolle erkente
lijl:heid betaal ik af In de hemel. 

Mijn gellelde Kinderen en l<lelnklnderen. omringt 
moeder voortaan met verdubbelde liefde en vergeet het 
voorbeeld van vader niet. llt had maar één wens, uw 

Beminde Familieleden en Vrienden, dank voor uw 
genegenheid, kljlet met uw bettaande ogen naar boven 
en weet dat <Wat God doet, wel gedaan Is• Tot weer
ziens en bidt allen voor miJ. 

Mijn Jezua barmharUgheld 300 d. a.fl.. 
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