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r1eerminnen en l\1eermannen' 

U kon haar reeds bewonderen o� de kleine stamboomtentoonstelling 
t;e Oudenaarr1e en hier ligt ze dan voor U, de nieuwe Meermin op 
de omslagtekening. Na tien nummers hebben vJe afscheid genomen 
van het amateuristisch getekend meerrninneke dat ons �edurende twee 
en een half jaar vergezelde. De Hr. Warl op, archivaris van het 
Kortrijkse Rijksarchief, ontwierp voor ons op een professionele 
wijze de definitieve kaft van ons familieblad. Een zeer geslaagd 
en stijlvol kunstwerkje dat als vol gt kan beschreven worden : 
op een veld van lazuurblauw, een meermin van goud met spiegel en 
kam van goud; als schildhouders twee dolfijnen van goud met staart 
en vinneL van keel of rood. 
Tot de talrijke nieuwe lezers, de Van Meirhcteghes die zich onlangs 
abonneerden, en die we hier wel kom heten, zeggen we : l aat U niet 
misleiden door de ti tel "(Van) Meirhaeghe' s Familiek:mtaktblad". 
Al wordt uw familienaam anders gespeld, u hoort er ook bij! We 
moesten om pr9.ktische redenen toch ergens de knoop doorhakken en 
ê�n bepaalde schrijfwijze kiezen, daar we onmogelijk Alle spellin�s
varianten van onze naam op de kaft kunnen vermelden. Hoe rel atief 
de schrijfvlij ze van een familienaam is zult u trou,•rens verder le
zen in de rubriek ":Sprokkels" die een ruim stuk van dit el fde 
meerminneke in besla� neemt. 

1:.rij mijmeren eerst nog: v.rat na over ons familiefeest van 20 oo�=<;st 
laatstleden, dat nog fris in het geheu�en ligt en dat we via de 
versla�en van de organisators Jan, Daniel-Richard en Herman, defi
nitief in het geheugen willen vastleggen. Zij die dit feest mee
gevierd he�ben zullen veel plezier beleven bij het opfrissen van 
deze herinneringen en zij die niet aanwezig waren zullen zich reali
seren dat ze een onvergetelijke ervaring gemist hebben. En dat ook 
onze F:::-anse familieleden tevreden '"aren blijkt uit de brief van 
Pierrette Meirhaeghe-Triché uit Romilly, waarin ze schrijft : 
"encore merveilleusement imprégnés du bonheur de cette 
fête "MeJ.rt:aeghe", moi et tous les français vous remercient du 
fond du coeur d 'avoir permis gu' elle soit réalisóe et surtout tella
ment réussi. N'"'us :n 'oublierons pas cette journée exceptionelle". 

Tenslotte verwijzen we de geïnteresseerden naar onze "koopjeshoek". 
Daar vindt u meer informatie over wat er nog allemaal te bestellen 
valt aan kleurenstickers en kleurenposters met het familiewapen, 
tinnen meerminnekas enz • • •  

Verder wijzen we er op dat een andere, betore en prima gelukte 
familiegroepsfoto, genomen voor het Oudenaardse stadhuis te ver
krijgen is. Deze minikleurenposter, formaat 18x24 kost 150 fr. 
't stuk. U kunt bierop inschrijven op het redaksieadres. 
Voor alle bestellingen moet u ons wel een beetje tijd gunnen alvo
rens wij u het gevraagde toesturen. VTe proberen zoveel mogelijk 
de zaak te centraliseren en u mag er op rekenen dat u zeker alles 
zult ontvangen van zodra alles klaar is. 

Herman Meirhaeghe 
A. Latourstraat 31 
9218 Ledeberg-Gent 
tel. 091. 31.38.49 
rek.nr. 737-4262090-50 

Uw Stambewaarders. 

Jan r1eirhaeghe 
Europastraat 15 
8770 Ir.�elmunster 
tel.051�30.65.29 



Even nap-ra te:;.1 . • •  
. Het is moeilijk over iets heel schoons of heel 

goeds na te praten.Na een overheerlijke f�estdag, met alle moge
lijke feestelijke ingrediënten ovèrstelpt, kan men alleen maar, 

2. 

met de handen op een geneeglijk-voldane buik,dromend zitten napuf
fen en uitblazen. Wie de vele kontente gezichten gezien heeft zegt 
het me na :"Het was goed".Wa.t moet ik er dan nog mé é r  aan toevoegen? 
Misschien een beetje dieper doordenken?-Er moesten vaker dergelijke 
familiefe�sten zijn?- Het brengt ons tóch een beetje nader bij me
kaar!-Het leert ons weer familie worden of zijn. En dat is goed. 

Anderen, de anderen van het driemanschap·Dan!el of Herman 
zullen met U vele d�ngen van het feest herkauwen. Wij kregen elk on
ze afdeling. Ik kan zeker over mijn afd3lil!g: "De Van Meirhaeghen" 
niet ontevreden zijn. Ze waren er ! En talrijk ook!! 

Mij rest alleen ,als zaKelijk slot, te bedanken de velen die, 
met het ciment van hun inzet, ons toelieten de stenen va11 Het Huis 
van ons Verleden samen te metselen tot een stevig, hoopvol Huis 
van Toekomst. Deze die e= altijd bij zijn, en toch zo weinig ver
noemd en bedankt worden. De stille werkers, in soms ondankbare om
standigheden, zij, de werkende leden, de strijd6nde en de lijdende, 
zonder dewelke iedere inrichter machteloos Etaat. 

Ik noem hen, dankbaar, om wat ze in spontane steun bijbrach
ten� 

- Philip, Remmer]e uit Pittem om zijn kunstig uitgevoerde Meer
min in houtsneewerk en om het bijnq me�sterlijk gesneden wa
penschild, blikvanger van de avond. 

- Geert Meirhaeghe en Sabine altijd däár waar ge ze juist zo 
nodig hebt en waar het nijpt. 

-Els Meirhaeghe met haar ijverige en jeugdige, enthousiaste 
inzet. Hetzi� 0p Behloemd Kanegem, op de wandeltocht naar 
klein Viggeseele, op de Oude Wal bij onze moedige Waaltjès 
die Vlaams kwamen leren als op ons groot Meirhaaghefeest,al
tijd even bereidwillig in de sterke, stilaan beroemde pleeg 
van Vader André Meirhaeghe en Moeder Simenne met d� heerlijk
ste pannekoeken van West-Europa naar een recept dat ze erf
den in familiegeheim van Stamvader Willem Van Meerhage, en 
waarmee ze, als 't God belieft, de velgende Meirhaeghefeesten 
iedere feestvierder zullen doen watertanden. 

-Carlos De Baets en Marijke Herman, dochter van �uillaume en 
Andréa Meirhaegheo Carlos om zijn rusteloze in�ct , onvermoei
baar en punctueel - werkelijk -"the right man on the right 
place" en zijn vrouw Marijke een é é n  en al geestdriftige steun 
in onze Meerminstickeractie. 

-Bruno Huys, onze fiere Kanegemse Vlaggedrager ook al woont hij 
in Ruiselede. De ma� voor wie Familiale verbroedering geen 
ijdel woord is en de mensen uitgeleide �ou doen tot aan hun 
voordeur. Ook al wonen ze in Frankrijk.- en zijn Vrouwtje 
Martine Herman, dochter van Guillaume en André a Meirhaeghe 
onze sterkte en steun in een overr�mpelende stickera•tie. 
Beiden ook behorend tot de jeviale, gekende groep van André . 

- en in mijn slotwnord zie ik ook weer voorbijstappen, mijn 
kleinzoon· de dappere, kleine Balder. De vlaggedrager van 
Het Meerminlegioen der MeirhaeghPn.Hoe fier hij opstapte op 
kop van de ganse Familiegroeplil Wij kunnen onze ouwe kep 
tP ruste leggen. De aflossing is verzekerd. Dat wordt een 
echte Vlaggedrager ! ! Hou de vlag hoog, Balder, er is nlg 
veel te d�en ! ! 



Ik sluit dit laatste woord en zie nog eens alle vlaggedragers 3. 
weer.Mijn dank wappert he:n toe in de zon van 20 augustus 1983 : 
Gilbert Meirhaeghe pour la France, Jules Meirhaeghe voor Wortegem, 
André Van Meirhaeghe met de Nationale vlag, Eric Meirhaeghe voor 
Nokere, Bruno H\<.ys voor Kanegem en Herman IJieirhaeghe samen met zijn 
zoon Balder met de (Van)Meirhaeghe Me�rminvlag. 

En ik zie Willem Van Meerhaege rustig glimlachen van op de Mer
hage bij Walem in Wortegem en hoor hem duidelijk monkelen� 

"Mannen en Meisjes Meirhaege allerhande 
Meerminnaars en Meerminnareskes 
in naam van ons aller Meerminneke Merçi " ! ! !  

------------------------------

SI?eciaal bericht. Stamgenoten, de bestelde Meermin in zand gego
ten door Andre Meirhaeghe zal kor-l;elings bij U thuis besteld 
worden. Tevens de aangevraagde wapenachllden in kleur. Het zal 
voor U een terecht kostbare souvenir zij� gezien het. een dire�:te 
herinnering geldt aan onze verre voorouders. U hebt het recht een 
ereplaats te gunnen aan deze meermin en er fier over �e zijn. 

----------------------------

KOOPJESHOEKJE. Nog te verkrijgen tot uitputting : 

1 - Wapenschild van alle (Van)Meirhaeghen in 5 kleuren : 500 fr. 

2 - Iv1eermin in zand gegoten op eik � 800 fr. 

3 - Meermi!l in zand gegoten • 600 fr. 

4 - Meermin in keramiek · 750 fr. 

5 - Onze reeds bekende zelfklever in kieuren met het Van Meir
haeghewapen. Deze mag op geen enkele wagen ontbreken. 
Alleen te verkrijgen bij Jan Meirhaeghe,Europastraat,15, 
8770 Ingelmunster. Te bestellen per brief met toevoeging van 
50 fr plus postzegel van 11 fr. 

Bemerk wel · nun�ers 1 en 5 zijn in beperkte oplage en worden 
na uitputting niet meer hernomen. 

Indien iemand, boveu het reeds bestelde, nog iets uit onze 
voorraad wenst dan moet dit uitsluitend en alleen per be
stelling op voornoemd adres·en op rek. 000-05016� 8-21 

FOTO : Een veel betere foto in kleuren, maat 18/24 waarop ieder
een goed herkenbaar is kunt U verkrijgen met 150 fr. te 
storten op rekening 467-1120391-31 van de Heer 
Guido Defour--Mestdagt, Tien Gebodenstraat, 13, 8870 PITTEM 

MEDEWERKING � Rekenend op de vele, mooie beloften mij toegezegd op 
· 

onze ges�aagde feestdag beroep ik U op Uw woord. 
Wie durft het eerst in de pen kruipen ? Wie verrast ons 
met gedicht of proza ? Wie vertelt ons iets over zijn fa
milie ? Of wie kent pittige anecdoten daaromtrent ? Wie 
stuurt ons oude dokumentatie, vergane huwelijksfoto's of 
rouwprentjes ? Dank en Jank ! ! 
Ook ikzelf vergat wel iets van mijn beloften in de duizend 
vragen van die avond. Herinner mij er even aan a. u. b. 

KANEGEMSE TAK � en wel bepaald alle afstammelingen van August Meir
haeghe -Vandermeersch. Op de eerste Zaterdag van 1984 zijnde 
7 januari wordt U, naar loffelijke gewoonte, allemaal ver
wacht in den Tap te Kanegem om allemaal Uw Nieuwjaarsbrief op 
te zeggen. Wij bereikten al de 100 maar als ik eens goed rond
kijk kan er toch nog iets bij. Niemand zou mogen ontbreken en 
het worde zoals het vro ger ieder jaar bij Moeder was, en nog 
veel vroeger ook bij Vader en Moeder. En zeker de jeugd mag 
niet ontbreken. Dus Rendez-vous te 14u30 op 7 januari 



�et Ware Verhaal Over �e Van Meirhaeghefeeste 

"\'anneer een Van Meirhaeq;he zegt d&t hij beschonken is 
is hij niet beschonken. Maar wanneer hij zegt dat hij 
niet beschonken is, heeft hij genoeg. Maar wee hem 
die zich voorneemt een Van Meirhaeghe dronken te voeren, 
want niet all een sterk en sluw moet hij zijn, doch te
vens over een rijkgevulde beurs beschikken en dan nog 
l oopt hij groot gevaar in echade en schande en schaamte 
te vervallen, want het Van Meirhaeghevolk stamt uit de 
oneindigheid van de oceaan en draagt kieuwen en ten te
wijze daarvan draagt het een meermin in zijn schild. 
Voo1·waar ik zeg U : weest verstandig, weest waakzaam, 
want zoet zal hun wrake zijn en zij zullen U met Uw 
eigen wapens verslaan. Dan zal er geween zijn en tanden
geknars. Daarom zeg ik U : Weest dus waakzaam." 

Uit het Boek : "Jans Wijsheid" 
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Belangrijke gebeu·etenisscn vinden veela�. hun oorsprong in toevallige 
banaliteiten die, achteraf bekeken, het effect hadden van een vonkje 
aan een kruitvat : niets ter wereld kan de gevolgen tegenhouden en 
vaak kan niemand die gevolgen overzien. Dat is het mysterie van le
ven en dood. Eén woord, één handeling, één gebaar of zelfs m&ar één 
blik geeft aanleiding tot ontstaan van nieuw leven of breekt het af, 
of geeft er een totaal andere wending aan. Wij schrijven d:t toe 
aan de wil van God en hebben er ons naar te g€dragen en ons eraan 
te onderwerpen. Maar dan liefst aen de blijde en vrolijke gebeurte
nissen waarmee God in Zijn Almachtige Goedheid ons �f en toe bedeelt. 

In het jaar Onzes Heren 1967 overleed in Bailleul in Noord Frankrijk 
onze nonkel Jan. Hij �"'as steeds een eenvoudig mens gev1eest, was wat 
weemoedig doch daarom geenszins levensmoe, o nee, en had nooit in 
zijn leven een vlie� kwaad gedaan, laat staan een mens. Zijn vrouw, 
tante Lies, was enkele jaren tevoren naar het Vaderhuis teruggekeerd. 
Hun huwel ijk was kinderloos gebleven en zo had nonkel Jan, als we
duwnaar op gevorderde leeftijd, aan een late roeping als vrijgezel 
gehoor gegeven. Goed als hij was verdeelde hij zijn bezittingen aan 
arme weduwen of alleenstaande behoeftigen • • •  en legde het moede 
hoofd pas neer nadat hij zijn laatste centen aan 'liefdadige doel
einden' had best3ed. Zo had nonkel Jan heel wijs gehandeld : zijn 
erfgenamen, zijnde een paar zussen en een schare verre neven en 
nichten zouden voor wat de verdeling van de erfenis betrof, wel reden 
hebben tot klagen, doch geenszins tot gekibbel, zeker niet. 
Nonkel Jan l"'eirhaeghe wàs een Wijze, ook al was hij niet geleerd. 
Ten huidigen dage zijn vele geleerden niet wijs, bijlange niet, maar 
in die tijd waren alle Wijzen nog wijs al waren ze niet gel eerd. 
En nonkel Jan was een wijze Wijze. Omdat hij zo wijs was was hij ook 
de eenvoud zel ve en werd hij op eenvoudige Nijze ter aarde besteld, 
het kon ook niet anders • • •  De hel'3 familie \'las van heinde en verre 
gekomen en na de begrafenis werd elkeen in de gelegenheid gesteld 
mondvoorraad te kopen in de omliggende winkels e� eethuizen. Er 
wachtte vervolgens nog een verre reis naar huis terug zodat ook de 
dorst hoefde gelest en zo geschiedde dat aet ene glas de andere 
picon bijbracht en wat dacht u? Het vonkje aan het kruitvat, ge 
weet wel, flitste even op in de dampen van de geestrijke dranken en 
daar werd het eerste familiefeest van de Meirhaeghes geborenl 
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Leven en dood werden eons te meer op dezelfde dag dooreengeweven : 
onze goede nonkel Jan was begraven en de eerste grote familiebij
eenkomst werd geboren; twee dingen waaraan niets meer te verhelpen 
was. Gods Wegen zijn toch wonderbaar! 
Geen �aar l ater, op 5 oktober 1968, kwamen de afstammelingen van 
Desire Meirhaeghe te Kanegem samen. Zij zwoeren dit nog meerdere 
keren te doen doch die keer lichtte het reeds geciteerde vlammetje 
niet op en het bleef 14, zegge en schrijve veertien jaren stil 
rond de l'1eirhaeghes. 

Op 26 augustus 1?82 werden tenslotte opnieuw dergelijke feiten 
p;epleegd in het Franse Chatres en zie! Terwijl Ons Here da3.r rond
zweefde met de cinquente-deux (zi.e Meerminneke nr.8) bedeel de hij 
twee exemplaren van het geslacht, zijnde ondergetekende en Herman, 
weliswaar volledig buiten hun wil doch niet tegen hun goesting, van 
overvloedig geestrijk vocht zodat hun geest; stilann verl ichtte, �e 
"geest-ri�ik" werden en floep 1 het vonkje waa er wee:-! Het is be
denkelijk te moeten vaststellen dat dergelijke inspiratie, de drang 
om Grote Dingen te doen, telkens moet ingegeven worden al wandelend 
in de Wijngaard des Heren, maar wij bekennen dat ook wij niet zonder 
gebreken zijn, zeker niet, zeker niet • • •  

Beide fuifnummers (foei) programmeerden het volgend familiefeest 
ditmaal met inbegrip van de "Vans!! en op een uur tijd zat ga:.1s het 
programma reeds in beider hoof'den. Meer tijd hoefden zij nl.et en 
zij zouden trouwens ook niet meer bij machte geweest zijn tot in de 
details uit te wijden, want ondertussen had de cinquente-deux beide 
initiatiefnemers in die mate lichamelijk zowal als geestelijk afge
takeld dat zij u�tgeput in elkaar zakten, als met -v3rlamming ge
slagen. De Here had eerst gezalfd en pas dan geslagen. Zijn Name 
zij geprezen! 

Nauwelijks thuis werd Jan Meirhaeghe, petekind van de reeds ge
citeerde nonkel Jan, benaderd. Jan is een wijze Wijze en bovendien 
geleerd, een vat vol talenten, al tijd gelNee st. Jan schreef een 
herderlijke brief aan al zijn stamgenoten waar ook ter wereld nadat 
zijn zoon Herman al die stamgenoten tot in den beginne had opgezocht 
en tot leven had gewekt, een werk van zeventig maal zevèntig dagen. 
Daaruit hadden wij geleerd dat in het jaar Onzes Heren 1635 een 
andere Jan (weer een) zijn vee, zijn muildieren, zijn vrouw en kroost 
dreef van h8t Land van Walem nabij de Merage, naar het Land van Over
leie en er in de nederzettit:.g "Caeneghem" het geslacht verderzette .. 
Zo or�tstond die grote zijtb.k van de Meirhaeghes zonder "Van", doch 
allen waren en zijn kinderen van hetzelfde geslacht, gesticht door 
ene Will em uit de Meerhage, die rond 1210 geleefd had. En om die 
ontdekking te vieren en l uister bij te zetten schreef Jan dus zijn 
herderlijke brief. 

Vervol�ens zocht Jan een man op die bedreven was in de boekdruk
kunst en liet er op hoop 7an zegen, doch met vrees in het hart en in 
zijn broek een afbeeldin� scheppen van het wapen van de Van Meirhaeg�. 
hes. Toen de kunstenaar één exe�plaar getekend had was Jan opgeto
gen en blij als een zuigeling met sen fopspeen, en vmnneer Jan ver
volgens de prijs vernam kon hij vele nachten de slaap niet vatten. 
i:-Tanneer het hem dan toch gelukte werd. hij zo�Tel · door de mare als door 
een nachtmerrie bereden en gilde soms :L4selijk in het holst van de 
nacht; dan klauwde hij naar zijn beurs die hij onder het oorkussen 
verstopt hield. 
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had geen rekening gehouden met de Meirhaeghel ijke stiptheid en z�J 
verscheen p3s tien minuten l ater ten tonele. Toen verslaggever 
eindelijk :l.n naam van de inrichters een drink aanbood werd ook hij 
toegejuicht omdat hij ophield het v:Toord te richten en omdat hij 
door die drink aan te bieden zijn monoloog tot een ware climax had 
weten te brengen. 

Zn zo gebeurde het dat om 16 ur�, na het nemen van een mis
lukte famil iefoto, gans de stam opstapte achter de vrolijk toete
rende en blazende fanfare die, hier en daar een val se noot niet te 
na gesproken, l ustige deuntjes spelend, opmarcheerde door de oude 
stede, voorafgegaan �oor een keurkorps van l enige en flink geoefen
de majoretten, dé el i te van het vrouwelijk schoon, een ware streling 
voor menJ..g Van Meerhae�he-oog. En feestelijk als indrukwekkend 
werden de vlag�en en wimpels meegedraget .. door stoere bonken van 
kerels en de Meermin stak fier en ietwat brvtaal -uitdagerid de borst
en vooruit, zich goed en veil�.g wetend in de armen van het driege
slacht Jan, Herman en Balder. Het was een \<Tare attractie voor het 
anders rustig slapend stadje en de bewoners kwamen in hun deurgat 
staan, be5aapten de lange stoet, de majoretten en de Meermin en 
zeiden dat het " wrièd. schuène" was! 

Even ingetogen al s het later op àe avond luidruchtig zou word en 
woonde het Van Meirhaeq;hevolk om 16.4-5 uur de plechtige Eucharistie
vierin� bij die opgeluisterd werd door het St. �Vedastuskoor van 
Nederename, met aan het orgel Albert Audooren. De prachtig uitge
voerde gregoriaanse gezangen vulden de eeuwenoude gewelven van de 
S��te

. 
\�Ta�burgakerk

. �
n v�len waren onder de indruk, mogelijks omdat 

ZJ..J dJ..� 1n lan�e tJ..Jd
.

nJ..e� 
_
me�r hadd8n ge�öord • • •  Pastoor Ma�ert, 

een 1Vle1rhaeghezeune d1e ZlJn ,�;estvlaams n1et kan verstoppen en 
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broeder Etienne Van Meirhaeghe, een kraan van een vent naar wie 
het pretti� is te l uisteren, herinnerden aan de behoefte tot 
samenhori�heid en vr8de onder de mensen en velen verlieten de kerk 
als pechtige communicanten, zodat ook dit onderdeel van de feeste 
een echte geestelijke topper werd. 

En dan liepen zij storm naar de Mantovani : 350 hongerip.;en 
en àorstigen. Een rush naar de aperitief en wie als "garçon" 
daaruit is wijsgeraakt mag Joost weten. De zomerzon stak monkelend 
een handje toe en naarmate de tijd schoof verdween de onwennigheid 
en de drempel vrees en stee� de temperatuur, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Het eerste schot werd spoedig gelost onder de vorm 
van het �ntstoppen van het eerste vat bier; wij hebben ze nadien 
niet meer �eteld • • •  

Hebt ge al een Fransman zien bier drinken? Ge moet dat eens 
afloeren. Hij staat meesmuilend zijn glas rond te draaien, bekijkt 
zijn pint alsof hij er vies van is en lapt ze in één of tv1ee teugen 
naar binnen, alsc:r het tegen zijn foOesting is, alleen maar om er 
vanaf te zijn. JVIet minachting op zijn gezicht voor al wat geen 
wijn is, likt hij het schuim van zijn lippen, boert met gestreken 
Franse manieren met gesloten mond, zodat de tranen hem in de ogen 
schieten, vindt bier algelijk maar 0en flauw iets dat men alleen 
maar drinkt omdat anderen het ook doen, al was het maar om met iets 
bezig te zijn, peinst in het Frans dat hij P.r zo wel "duust" de 
baas kan en let op! het duurt �een vijf minuten of daar gaat zijn 
tweede proef, en zo meer, tot wanneer hij de échte smaak beet heeft 
en rad ter tong en ter tale :icomt. s:r moet nochta�s een hemelsbreed 
verschil zijn tussen onze nationale drank en de hunne : verleden 
jaar in Chatres spraken alle Vlamingen Frans, ook zij die er geen 
konden. Zulke krachten steken in goede vlijn, dat is get-veten en be
wezen. Maar hetzel fde kan men niet van bier zeggen want Frans 
bleef Frans. Onze taal zal 1:1el te moeilijk wezen of onze drank te 
gemakkelijk. 't Is spijtig • • •  

Ondertussen hoorde men voor de uitgestalde documenten en foto's 
tal van opgewonden kreten slaken van mensen die, aangenaam verrast, 
er het een of het ander in vonden dat rechtstreeks hun familie aan
belangde. Zelden zagen wij zoveel belan�stelling en groot was het 
gedrang voor de tafels en leerzaam de uitl eg var. Jan en Herman. 
Laat ons beiden nog maar eens het wierookvat toezwaaien. 

Het Meirhaeghevolk at • . •  God! wat at het goed en veel! �en 
zaal volk, in aantal zo groot als een doorsnee Frans dorp, at. Het 
opdienend personeel vergat er àe glimlach bij, hol de zwetend op en 
af en menig "garçon" kwam er niet heelhuids van af. Kwaaltjes als 
duizeli�heid en kertesmerte manifesteerden zich, maar zij haalden 
het. Een schoon�eidsfoutje diende zich aan : dju, waar blijft die 
tweede consommatie? Maar 1t incidentje is overgewaaid en tegen de 
volgende keer weten wij weeral beter! 

Tussen soep en patatten heeft Herman op rubberen benen zijn 
speech afgestoken in beide r1eirhaecshetalen. Met plankenkoorts en 
al, maar zij luisterden allen geboeid en niemand zou het beter ge
kund hebben. Toen Herman zijn ei�en verrassing beleefde toen hem 
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de Meermin-in-lindehout, gesneden door de Heer Remmerie, over
handigd werd� was hij zijn ontroering een ogenblik niet meester en 
later op de avond heeft hij zich afgereageerd door "twistend" met 
zijn pint over de dansvloer te sch9.atsen. Vooreerst had hij de 
eer gehad de dans te openen met de 92-jarige Mevrouw Van Meirhaeghe
Van Rulle. �rij nemen onze hoed af voer deze kranip;e stamgenote en 
wensen haar welgemeend nog vele jaren. 

Grizzly met zijn studio schoot in actie P.n zij dansten en 
zon�en, de Van Meirhaeghes. Zij vormden eindel�ze slangen en spri
ralen, rijen, koppel s, trio' s, walsten, huppelden disco, slowden 
als zestienjari�e slungels, swingden en marchten P.n vele emmers 
zweet werden gelaten en prompt gerecupereerd door evenveel emmers 
bier. Z,voel en heet \'las die avond i Tl de Mantovani en heel die be
doening was veel lastiger dan \'lerken, Z3g t.t.o.l zelf. ]�n toch weken 
zij niet. :lij \<Teken niet en bleven tot het bittere einde, dat 
volgens het contract met D.J. Grizzly om 1.30 uur m0est komen. 
Het kwam niet, want niemand dacht aan afzwaaien. Er werè een uur 
bijgelapt en d an nog een half uur en met tegenzin moesten zij wel 
naar huis. Mooie liedjes zijn veel te rap gezongen • • •  

Jan had op het hoofd van zijn nagesl�cht gezworen dat het de 
laatste keer was dat hij meehiel p a.an de organisatie van de feeste. 
Maar dit keer treft het vonkje Jan zelf. Hij trekt zijn tonr;e 
door zijr ... gat en staat hij daar voor de micro niet te beloven "dat 
het te naaste �are weer feeste is te vlorteggm, op ' t  Hof te Walem?" 
Ge moet maar durven! Goed Jan, akkoord, maar twee of drie jaar 
wachten. 

Om 3 uur, prec�es twaalf uren na de officiële ontvangst op 
het stadhuis, hebben wij de Fransmans uitgeleide ggdaan. Die mensen 
had den no� nooit zo iets meegemaakt, zegde� ze. Trouwens, als wij 
naar glnder gaan beleven wij ook altijd van die stoten die ons hier 
nooit zouden overkomen. Bij sommigen viel het afscheid zo zwaar 
dat zij beloofd en twee weken later al terug te keren! 

Precies lijk verleden jaar zat de maan uit en was het een 
stille hel dere nacht. Vanuit de Mantovani versprr:ddd en zich de 
Meirhaeghes naar alle windstreken, naar huis. Zij hadden er deugd 
aan beleefd en niemand had er spijt van gekomen te zijn. Dat hadden 
wij hen trouwens beloofd op voorhand en wij zijn het gelukkigst van 
al omdat die stoute belofte \'lerkelijkheid werd. 

Ginder boven op een tuinbank, onder een linde, zat Onze Lieve 
Heer en links van hem zat Sinte Pieter en tussen hen in zat • • •  

die oude nonkel Jan uit Bailleul! Zij dronken alle drie een Oude
naardse Bruine en rookten een dikke sigaar. t":n meer tot zichzelf 
dan tot de twee anderen zei nonkel Jan, terwijl hij naar de huistoe 
rijdende wagens en de Franse car zat te kijken : "Zie ne keer, een 
schoner testament kon ik niet nalaten. Kom laat er ons nog ene 
pakken • • •  " Hij schoof zijn pint opzij, draaide ze eens rond alsof 
hij er vies van was, toverde een niem·Je uit zijn tabaard, stond op 
en zei plechtig; : "Op de gezondheiè., daar allemaal beneden, en zie 
dat ge voortdoet 1" 

tekst : Richard-Daniel Meirhaeghe - tekeningen Eric Meirhaeghe. 
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Zondagmor�en, 21 augustus, om 5 uur hebben Daniel-Richard en ikzelf 
tenslotte als hekkensl uiters de Meerminvlag opgeborgen. Die dag 
waar we zolang- naar toegeleefd hadden was plots voorbij • • •  

1,1Taar \.varen ze, al die Van Meerhaeghes en aanverwanten, die daarnet 
nog de zaal vul den? Keerden ze "moe en tevreden" naar huis? Ik 
�eloof wel dat deze dag in het geheugen zal blijven han�en als een 
goed e herinnering. Het is goed ge'l...reest, globaal beschouwd. En voor 
de schoonheidsfoutjes, de bediening aan tafel die niet overal even 
vlot verliep, verontschuldigen we ons no�maal s, hoewel wij daar 
zel f niets aan konden verhelpen. Er was ambiance, een volle dans
vloer, sfeer, veel gebabbel, veel plezier en het deed ons genoegen 
dat ook de kleine tentoonstelling zo aandachtig en druk bekeken 
werd. Ik heb zoveel mensen gesproken en ook zovelen niet gesproken. 
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Je kunt niet alles tegel ijk d oen. Iemand wees me erop dat ik in 
mijn toespraak gezep;d had 11dat ik me het best thuisvoel tussen de 
bestofte archieven11, maar dat ik me op de dansvloer blijkbaar even 
goed thuisvoelde tussen het onbestofte vrouwel ijk schoon • • •  

Inderdaad, beste naam�enoot, dat heb je goed gezien. Maar zeg nu 
.eens zelf, zouden we 800 jaar oud geworden zijn, mochten we de 

goede dingen des levens verwaarloosd hebben? En trouwens, ik doe 
álleen maar wat mijn verre voorvaders mij geleerd hebben, want 
koesterden ook zij niet een verl eidelijk meerminneke in hun familie
wapen? Ik heb mijn familiegeschiedenisles goed geleerdL 
Alle gekheid op een takje, ook ik heb genoten van àlle aspeJten 
van ons feest : van de stijlvolle receptie op het stadhuis, van de 
toch wel indrukwekkende optocht7 van het uurtje stilte in de plooien 
van Sint \'lalburga toen ik zij d�e ons zijn voorgegaan zo nabij voel
de, van de talloze gesprekken met al die stamgenoten, van de maal
tijd, van muziek en dans. Ik hoop dat iedereen die avond, die 
nacht of moet ik zeggen die mor�en, gezond is thuisgeraa�t, want 
sommigen kv�amen van erg ver. We weten d at onze Franse broeders en 
zusters, die om 3 uur gestart zijn voor een busreis van vijf uur, 
goed gearriveerd zijn. Eenmaal thuisgekomen zijn ze niet wezen 
slapen, neen, ze hebben gewoon heel de zondag doorgefeest! Ze 
hebben dus hun en onze naam en reputatie alJe eer aangedaan • . •  

Ln is dit alles nu voorbij? Gel ukkig werd heel deze dag op film 
vastgelegd en de vertoning van deze film, aangevuld met enkele 
historische stemmingsbeelden uit VJortegem en andere stamdorpen, 
zal een van de pro�rammapunten vormen van een volgend familiefeest. 
Over een jaar of twee wellicht. 
In mijn persoonlijke naam dank ik hier no�maals l'·Ievrouw de archiva
ris Tulleken, die in de tentoonstellin�szaal van het stadhuis ruimte 
reserveerd e voor onze familie en uit wiens handen ik, als blijvende 
herinnerin� aan deze feestdag, een mooie schaal van de Stad Ouden
aarde mocht ontvanq;en. Ook dank ik non�(·'=ü André Meirhaeghe die 
mij verraste met ons familielA!apen, in lindenhout gesculpteerd door 
de Hr. Ph. Remmerie. Een uniek en vaardig stuk handwerk dat bij 
mij thuis de ereplaats bekleedt. Dank I (Stambewaarder Herman.) 

�2S !��!!! !E!!S!�!!E���� : 
l!illen alle familieleden die foto's genomen hebben van om het 
even wel k onderdeel van ons familiefeest mij d e  negatieven toe
sturen? Ik bezorg U die negatieven zeker terug van zodra ik die 
zel f heb laten ontwikkel en. Heeft er jemand foto's van de majo
rettenoptocht of van hun optreden op de markt? 

- Op onze tento0nstelling in zaal Mantovani hing een tekening van 
de kerk van Kanegem met een handgeschreven gedicht van Daniel
Richard Heirhaeghe. Tijdens het opruimen is dit v-erloren gelegd. 
Kan iemand ons dit terugbezorgen? Je zou er Daniel echt een ple
zier mee noen. Kijk eens en lqat ons iets weten. 

- Stuurt u ons ook fotacepies van krantenartikels die zowel vóór 
als nà het feest in de diverse dagbladen of plaatselijke streek
kranten verschenen. 
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S PR O K KEL S 

- Het raadsel uit de bijlage van ons vorig 'f-1eermj_nneke omtrent 
Zuster Leonie Meirhaeghe, is ond ert ussen reeds opgelost , dankzij 
Mevr. Robert Van Meirhaeghe-Bral uit Brugge. 
Zij heeft zich de moeit e get roo st om in het klooster van de 
Zwarte Zust ers te Brugge navraag te d oen en zij kreeg volgend 
antwoord op haar en onze vraag : 

Leonie Meirhaeghe werd t e  Aarsele geboren op 10 mei 1863 als doch
ter van Constant rJJ:eirhaeghe en Catharina Braet. 
Zij deed haar intrede in het klooster d er Zwarte Zusters op 21 
november 1890 en werd "geprofest" op 21 juni 1892. 
Zust er Gadelieve was amper dertig jaar toen ze er overleed op 17 
oktober 1893. 

De tekst van het in bijlage afged rukt gelegenheidsged icht zou van 
de hand zijn van Guido Gazelle. 

Hartelijk dank voor het zo vlugge antwoord é n  voor de geboorte
kaart jes die u ons toestuurdel 

- Voor u gelezen in de krant : 

St .- Bavokerk te Kanegem is gg erkend monument . Nieuwsblad ll.é.83 a  

Het bloemenèorp Kanegem bezit gezien de grootte van het dorp een 
werkelijk zeer monumentale kerk. "De katedraal van te land e" wordt 
ze vaak gehet en. Thans vmrd de St . -Bavokerk bij besluit van de 
V laamse Executieve als besc hermd monument erkend. 
Hiermee erkent de Rijksd ienst voor Monumenten- en Landschapszo rg 
de hist orische waard e en worden algemene voorschr-iften inzake in
stand houd ing en ond erhoud van het gebouw automatisch van kracht. 
Die erkenning is voor de Tieltse st adskas van belang. Onlangs im
mers st ortte een deel van de zoldering van de kerk in en de her
stelling ervan is noodzakelijk. Door d ie erkenning kan nu \vorden 
voorzien dat men st aat stussenkomst zal genieten. . 
De oorspronkelijke kerk werd erget rokken in d e  9° eeuw door toe
doen van d e  monniken van d e  Sint Baafsabdij t e  Gent en werd in de 
16àe eeuw bij de Beeldenstorm verwoest. In de loop van de 17d e 
eeuw zorgde pastoor Gillis De Keyzer er voor dat de St. -Bavokerk 
werd heropgebouwd. Doo r toedoen van pastoor Goeminne werd de kerk 
in 1779 he�steld en verruimd . Onder past oor De Maitre werd ze 
tussen 1880 en 1910 afgebroken om dan te herrijzen als "de kat e
draal van te lande". Pastoor Le Mai t re, die als bom"rheer optrad, 
stelde zich met zijn persoonlijk fortuin borg bij de gemeente voor 
het bet alen van àe kosten. Hij gaf t rouwens d e  gemeente volmacht 
om in geval van overlijd en zijn volled ige nalatenschap in bezit te 
nemen. Toen hij op het feest van het H. Hart op 3 juni 1910 en 
dit no� vooraleer de werken aan de nieuwe kerk waren voltooid , ver
d ronk in de wal achteraan de tuin van d e  pastorie, werden al zijn 
eigendommen en meubelen dan ook verkocht • • •  
De meubilering van de kerk is in hoofdzaak het werk van pastoo r 
Claeys (1910-1925) .  In het hoogkoo r hangt een merkwaardig schildery 
"De bruiloft van Cana", geschilderd door Casper De Crayer, een 
leerling van Rubens. 

Altijd d e  moeit e waar<l om er eens binnen te wippena 
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- Voor u ge le ze n i n  de krant : 

Wi m Va� Luc�e ne te rug Q�� E·Q.Tie lt. Nie uwsblad . 

\'li m Van Luche ne was lange tijd, med e door zi jn sne lheid,  e e n  
spe ler waarop F.C.Tie lt bouwde . Maar Van Luche ne maakte de jong
ste jare n zove e l  progre ssie nie t  me er. Vorig sei zoe n optee rde 
hi j voor e e n  ove rgang naar ge buur F.C.Aarse le . Be grijpelijk dat 
hi j aldaar goe d aan de bak kwam. Toch optee rt Wi m voor e e n  te rug
kee r  naar F . C.Tie lt waar hi j wi l knokke n voor een  plaatsje op he t 
mi dde nve ld�� 

\'.Ji m Van Luche ne i s  de e chtge noot van Chri sti ne Meirhae ghe . 

Ee n tijdje ge le de n ontvange n \'le van le ze r ..i:dwin Tuyttens ui t 
Kuurne volge nd brie fje : 11 • • •  Ik wee t  nie t  cf i k  he t re cht heb 
mi j als 'aanve rwant' te be schOU'\IIe n,  i n  e lk geval vi nd i k  he t onde r
we rp stamboomonde rzoe k boeie nd. Zelf be n ik ree ds e e n  ti jdje be 
zig me t mi jn b'lartie rstaat. Van Mee rhae ghe komt hie ri n  voor. 
Ik gee f  u wat i k  ree ds vond. Hie rop zou i k  jullie vrage n : kunt 
u mi j ze gge n of ik  langs die opgègeve r.. tak aanverwant be n aan 
jullie 'boom' e n  hoe zit d at moge li jkerwi js i n  e lkaar?" 

In aanslui ti ng me t zi jn schri jve n be zorgde hi j ons de voorvaders 
V an Mee rhae ghe ui t zi jn kwartie rstaat : 

.. Cle me nti na Van Mee rha'3p;he , Kortrijk 19.7.1867, dochte r "'ran : 
� F re de ri c  Van Mee rhae ghe , Bi sse ge m 7.12.1822 , zoon van : 
• Fre de ri c  Van Mee rhaeghe , Noke re 12.3.1787, zoon van : 
• Pie te r  Frans Van Mee rhae ghe x Joanna Catharina (De) Tave rni e r. 
De eve rgrootmoe de r van de Hr. Tuytte ns, voornoe mde Cleme ntine Van 
Mee rhaeghe was ge huwd me t He nri Tuytte ns e n  baatte rond 1910 he t 
frui t- e n  groe nte nkraam Van r·1e erhae ghe uit op de Kortrijkse Grote 
MA.rkte 

We kunne n nu al zegfSe n dat hi j .�e ke r e e n  aanve rwant i s  e n  dat zi j.n 
vooroude rs ze ke r tot onze stam be hore n, daar ALLE V�a Mee rhae ghe s 
van é é n  e n  de ze lfde stamvader afstamme n. 

· 

Hie ronde r drukke n we , bi j wijze van antwoord, de ge geve ns af waar
ove r  wi j be schi kke n : 

- He t ge zi n �i�te r-F rans V an Meerhaeghe e n  Joanna Cathari na Tave r
nie r. Zij huwde n te \·,Torte ge m op 23.4.1776. 
nun-ki nde re n te Worte ge m ge bo�e n  : 

1. Joanna The re si a ,  16o2. 1777. 
2. Je anLe s Franci scus, 28.8.1778. 
3. Joa�ne s Bapti sta , 6 . 8.1779. 
4 .  Joanna Judoca, 31 . 12. 1781 . 
5. Pe trus Jose phus, 28.3 . 1 784 . 

Hun ki nd ere n te Noke re ge bore n : 
6. Phi li ppe , 8.5.1786. 
7� Fre de ricu�, 12.3. 1787. 
8. Rosali a, 11.11.1789. 
9. Joanne s, 26.11.1 790. 

10. Franci scus, 11 . 1.1792. vade r  ree ds overle de n! 

Pie te r-Frans Van Me rhae ghe ove rlee d te Noke re 'op 8 oktobe r 1791 . 



-Het gezin �:ranciscus Van Necrha�_g_he x Anna r·1aria Dejaeghere. 
Zij huwden te Uannep:em op 17.1.17�. 
Hun kinderen te Wan�egem.g0borcn : 

1. Petrus Franciscus, 15.8.1743. 
2. Pctronilla, 2L� .1.17L�5. 
3. Maria Catharina, 25.9.1747. 
4. Pieter Frans, 12.2.1750. huwt J.C. Tavernier. 
5. Jan-Baptiste, 3.1.1752. 
6. Pieter ·Jan, 11.5el75LJ .• 

7. Maria Francisca, 28.12.1756. 
8. Ferdinanda, 15.3.176L!·�� 

-Het gezin Petrus Van r1eerhaer-;he x Anna Van Reehem. 
Zij hmAJden te \Vännegem op 21.12 .16<:;zr:-

----

Hun kinderen te vlannogcm geboren : 

l • .  Maria Francisca, 17.12.1695. 
· 2. Jacoba, 8.12.1699. 

3. Anna, 25.5.1701. 
4. Pet�onilla

; 
23.9.�703. 

5. Adr�ana, l_.1.170o. 
6. Petrus, 30.).1708. 
7. Joannes, 7.11.1710. 
8. Franciscus, 26.7.1712� hm"ft �·!1· �ejaer:here. 
9 ' . d . 1 ,., 11 l 71" • .i.!.rg� lUS , o • . o _ ·r • 

10. Anna, 4.5.1717. 
Petrus Van Me�rhaeghe overleed te Wannegem op 25.9.1730. 

14. 

Bovenstaande gegevens ve·;· strekkon we· onder voorbehoud. Ze vierden 
geplukt uit de alfabetische tafels van de parochieregisters. De 
akten zelf werden niet (allen) geraadpleegd!! Alleen de pcters 
en meters ·en de huv:c:ijksgetuige.n kunnen zekerheid verschaffen 
omtrent de afstamming. De parochieregisters van Nokere, �,!ortegem, 
Wannegem berusten op het Rijksarchief te Ronse. 

We wensen de Hr. Tuyttens veel sukses op zijn tocht door de l8de 
en 17de eeuw. No� een paar stappen verdar in 't verle�en en we 
kunnen zijn tak op onze boom enten. Hou ons op de hoogte! 

- Van harte dank aan r,1evr. .Julienne �eiEhaQghe uit .r-1arke voor de 
twee lijvige enveloppes die ze ons toestuurde. ;net doodzantjes 
van Cyrilla, Zulma en Oscar Meirhaeghe, kinderen van het ech�paar 
Eduurd Meirha.eghe-Van J�;enoo, ·en de foto's van de familie A. De-
coninck-Meirhaeghe. 

· 

Op 23 juni 11. nam I"'evr. Irè.ne Debgclcer g_chtg. ��_MeLrhQ�ghe als 
ondervvijzeres aan de gemeentelijke school te Ardooie afscheid van 
haar kinderen, kollega's, vrienden en familieleden. Op de uitno
diging t�t de afscheidsreceptie lezen we : er w�s eén tijd dat ie
der niem..r schooljaar een klas vol nieuv:e kinderen bracht. Kleine 
belhamels die met grote ogen van ver\·:rondering kek�n naar al dat 
vreemds op het bord. Het heeft mij al die jaren onnoemelijk veel 
voldoening en geluk geschonken, do juf te mogen zijn die voor de 
klas stond. Volgend jaar komt er een ni�uwe klas vol kinderen en 
een nieuwe juf... 

· 

Onze gelulnvensen en moge de \'Ietenschap dat in ieder kind een stuk
je van u zal verder leven het afscheid verzachten. 



15.  

- 2EE2�E ��g �� Y�g ���E���g��� : 

V.Je herhalen nogmaals dat we DRINGEND medA'I..,erkers zoeken onder � e 
VAN' s {.Van Neirhaeghe , Van Ivieerhaegr.e ,  Van J.l.1erhaeghe enz • • •  ) d1.e 
zelf in hun boom wil.len klimmen. 
Het blijft de uiteindelijke bedoeling om ooit eens ALLE takken van 
onze stamboom uit te werken. 
Wie zin heeft om aan de slag te gaan gelieve ons te kontakteren. 
\Ve hel-pen u graag op weg en we hebb�n trouwens nu reeds veel gege
vens die u zullen aanbelangen. 
Van zodra u in de 18de of 17de eem..r komt, kunnen we uw bloedeigen 
tak op onze boom enten en uw voorouderreeks tot omstreeks 't jaar 
1200 doortrekken! Het komt er dus vooral op aan om de kloof tussen 
vandaag en 't jaar 1800 te overbrugger. 

· 

Start nu c.nmiddell�.jk met uw opzóekingen, dé.l.n kunnen we uw tak 
nog in ons familieboek opnemen! 

We zoeken ook medewerkers voor 't Meerminnekei 
Van Meirhaeghes die het familienieuws verzamelen en doorsturen 
naar de redaksie (recente geboorten, huwelijken, ovErlijdens) en 
die artikels willen pennen voor ons blaè. 
Zo wordt ons Meerminneke een blad voor ALLE naamgenoten en niet 
uitsluitend en alleen voor de Ka�egemse tak! 

- De Hr. Cyriel Vag Meirhaeghe, onze mede\'Ierker uit St . -Amandsberg, 
is ondertussen ook Definitief in zijn boom geklommen. 
Hij slaagde er reeds in om zij� stamreeka, dit is zijn reeks 
rechtstreekse voorvaders, uit te bouwen tot omstreeks 1750. 
Van in de 1 9de eeuw woonden zijn voorouders te Zingem, waar ze 
zich omstreeks 1750 vestigden, komende van Huise. Wellicht be
hoort hij tot de afs+;ammelingen van Olivier Van Meirhaeghe, ge
boren te Wortegem rond 1570 , die rond het jaar 1600 naar Huise 
uitweek. Nog een paar stappen dieper in 't verleden en ook deze 
tak hangt: wetr aan de boom. 

Ter overweging : 

Eens vroeg iemand Jonathan Swift, de auteur van Gullivers Travels, 
naar zijn mening over de adel. 
Daarop ant'.voordde de Ierse schrijver ietwat boos : 
Iedereen die niets anders te zijnen gunste kan aanvoeren dan zijn 
voorouders , is als een aardappel. Bij deze bevindt zich het 
waardevolste deel ook onder de grond • • •  

- Mevr. Marie-José Meerhaeghe echtg. M. Decoene uit Kortrijk schonk 
ons de romvzantjes van Virginie Mestdagh echtg. Henri Meerhaeghe, 
Alfons Meerhaeghe, Leontine Vandekerckhove eehtg. Edmond Meerhaeghe, 
René Meirhaeghe, Richard Meirhaeghe, Bertha Meirhaeghe echtg. A. 
'findels, Kamiel Vanthournout echtg. Julienne Heerhaeghe en van 
Arthur en Celina Meerhaeghe beiden overleden in de u.s.A. Daarbij 
bezorgde ze ons de copies van de -trouv,rboekjes van Henri r·1eerhaeghe 
en Virginie Mestdagh, gehuwd te Tielt in 1866 (!) en van Alfons 
Meerhaeghe en Marie Degraeve, gehu\'Jd te l\1eulebeke in 1909.  
Oprechte dank voor deze kostharo aanwinsten! 
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- ��� ����!!j������ ��� �E�!!!�3�EE�21���� · 

In 1858 hmvden �manuel Corb isit? r en Justine Van Meirhaeghe te 
Deinze en hieronder citeren we uit d e  re gisters van d e  Burgerlijke 
Stand volgend e -passages : 
" ten jare achttien hond erd acht en vijf tig , den vi erden october,  
ten zeven en half uren d es voormidd ags ( ze waren er vroeg b ij in
d ertijd ! ) ,  openb aa rlijk ten gemeente huize, voor ons Constantin 
D " "f·. ,·, J·' 'i v, . · r•t:J' < ·D" ·"' '·. , . l- r. ·r· <'1 ··l- -'·; �•r• '"' r.:> l· ��:-· r ·  :J � rt :•., . o"' <''"'· ···· ' -;  ·: j\.·· .-.· · ·· �t � ·L"; à  .� (> f'  , . _  t • . . . . _ _  

• 't - .. L . -.J ·.. l' . <:a I_ , ... • • '1 � .J, • ,._/ . . .. _... . • C� -�� . v -. .• \..lt...,. _ . ..J.J ...t_. � J ... .... -1. . . t i  , L I. I <...:.. •. u . .  ; _ 

Stad. Deinze,  provintie Oostvlaeud ereu , zijn gekomen �MAN �EL CORBI
SIER, oud d rie en twintig jaren , drie rnaenden en tien d agen , zijd e
weva r,  gebo ren te Brussel en woonende in d eze stïad , meerd erjarigen 
zoon van Je annes Hubertus Corbisier, scheerd er,  woonendè te Brus
sel, alhier tegenwoordig en toestemmend e,  en van Maria F ranciesca 
Jacry , ove rleà.en t� Brussel d en vierden f ebruary 1845 , welken 
komparant ( =  b ruid egom) tot heden aen zijne pligten nopens de na
tion ale militie voldaen heeft en �JSTINA VAN MEIRHAEGHE , oud negen 
en twintig jaren , vier rnaenden en d ertl.enaagen , dienstmeid , ge
b oren te Cruyshautem en woonende in d eze Stad , meerderjarige d och
ter van Josephus Van Meirhaeghe, overled en te Huysse den twaelf 
sten d ece mb er 1842 en van Joann a Catha�ina De Clercq , zonder be
roep, woonend e te S wijnaerde, alhier tegenwoord ig en toes" 'niilende. 11 

Bij het nazicht van d e  geb oorteakte van d e  bruid , rijst er een 
problA em omtrent d e  voornamen van de moed er en in verband met d e  
spe lling van d e  f amilienaam van d e  b ruid . Moed er Joanna 0 atharina 
De Clercq legt d aarop volgende verklarinf af : 
" (Joanna Catharina De Cler�q) d ewelke ons ve rklaerd en verzekerd , 
ond er ed e, hare vo ornamen zee r wel te kennen , niet dan b ij mis
gre e p  in d e  geboorteakte van hare d ochter ond er d e  voornamen 
Mari_!!! Catharina zijn ingeschreven , d ewijl hare echte voornamen 
Joanna Catharina zijn, alsmed e dat de familien aam haers echtge
nocts bij misgreep geschreven is Van Meerhaege in plaets van Van 
Meirhaeghe, welke de echte spelling is . "  

Vervolgens vraagt d e  ambtenaar aan b ruid egom en bruid '" of zij el
kand eren vers tond en te nemen voor Man en Vrouw, elk van hun b eurte
lings geantwoord hebbend e JA, zoo hebben vvij verklaert in naem 
d er wet d at Emanuel C orbisier. en Justin a Van Meirhaeghe d oor d en 
hm·lelij ksband vereenigd z ijn" . 

Als huwelijksgetuige . is o. a. aanwe zig "Kare l Lode'ltTijk Van Meir
haeghe, 37 jaar, V>rever, broeder d er b ruid , woonend e te Gent" d ie 
samen met d e  bruid de akte zal onde rtekenen . De b ruidegom en 
moed er J. C .  De Clercq verklaren "niet te kunnen s� hrijven bij ge
brek aen kund e" . De bruid tekent met " Justine Van Meirhaeghe" en 
haar broer hand tekent d e  akte als "Karel Led ewijk Van Meirhae�" ,  
neg een and ere variant ond anks d e  hierb oven gec itee rde verklar1.ng 
van de moeder omtrent d e  spelling van d e  naam. Ve rd er valt het op 
d at J. c .  De Clercq precies weet hoe d e  naam Van r1eirhaeghe gespeld 
word t, d och zelf kan ze haar naam niet schrijven! Ze kan d us wé l 
lezen maar niè t  schrijven . v1aarui t nogmaals b lijkt d at we niet 
te vlug mogen konkluzies trekken over het volled ig analfabetisme 
van een p ersoon , alleen op b asis van het niet kunnen schrijven • .  
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- Op 2 en 3 jul i 11 . organiseer de het feestcomité van de Tiel tse 
St . -Jo zefR parochie zijn jaarl ij kse Vlaamse Kermis. De opbrengst 
ervan was zoal s steed s bestemd voor d e  parochiale \'l'erken en voo r  
de missionarissen E . H ,  Antoon Van Pouck� , Zuster �ul ia Meirhaeghe 
en Broed er Hubert Pattijn. André Mei- rhaeghe uit Ti el t en de 
zi jnen stónd en ook hie r in voor de panneko ekenbak, zoal s enkele 
tijd d aarvoor te Kanegem, ter gelegenheid van de wandelnamiddag. 

- No9; een belangrijke aanvulling bij het beric ht van hiervoor o m
trent Cyriel � Cynthia Van �1eirhaeghe uit S1i . -Amand sberg. 
Net to en we voor�aand bericht o p  stencil hadd en gezet, slaagd en 
ze erin , met een beetje hul p van onze kant, om hun stamlijn door 
te trekken tot omstreeks 1600 , tot bij Ol ivier Van Heirhaeghe, 
stamvad er van de tak Huise. 
Begin augustus o ntvingen we van Eddy Van Me irhaeghe uit �1erelbeke 
een aantal rouwzantjes, enkel e prachti�e famil iefo to ' s  en het 
trouwboekje van zijn overgrootvad9r Jan Baptiste Van Meirhaeghe, 
gebo ren te Zingem in 1858 . Met d e  gegevens uit dit trouwboekje 
al s uitgangspunt ging Eddy de Burgerl ijke S tand van Zingem na
pluizen en uit de fotucopieën die hij ons bezo rgde bleek dadel ijk 
d at ook deze tak o p  on ze boom kon geënt worden. Ook hij en al 
zijn famil iel eden zijn verr e nakomelingen van Olivier Van Meir
haeghe en al s verrassend detail bl eek veraer dat Eddy en Cyriel 
en Cynthia Van Meirhaeghe, buiten hun weten, tamelijk d ichte 
bloed verwanten waren! HuL famil ies sluiten aan bij mekaar ron d  
het jaar 1800 . Hun beto vergroot·ouders spruiten voort uit het 
gezin Pieter-l�and us Van Meirhaeghe en Regina Vande eauter die 
tuss en 1787 en 1810 te Zi�gem hun kind eren ter wereld brachten . 
Onze gel ukwensen én onze dank voo r  d e  mede\ITerking! Ho pel ijks 
gadn jull ie nu doo r  om jullie tak in d e  breedte uit te werken 
en om all e nog l evend e  famil iel ed en bijeen te zo eken met het oog 
o p  de opname in ons famil iebo ek. 
Naamgenoten vJiens over/grooto uders uit d e  streek van Zingem, 
Huise, Asper enz. afkomsti g zijn, gel ieven ons te kontakteren. 
Zo wach·ten vJe o o k  nog op een seintje van S irnon Van Meirhaeghe 
uit Sint Den ijs Vestrem (?) , wiens voorzaten eveneens van Zingem 
en daarvoor well icht van Huise afko mstig waren . Heet dat in 
princi pe all een d e  vorige eeuw mo et overbrugd worden, wat echt 
geen o no verko mel ijke probl emen kan o ple veren . Met alle s  wat 
v66r 1800 valt kunnen we u besl ist verd er hel pen l l  

- D&ar we gemer kt hebben d at de voorno emd e medewerke rs Van Meir
haeghes van Huise afkomstig zijn, steken we graag e en handje toe 
om d ie tak in d e  breed te uit te 'loTer  ken wat betreft d e  17° en de 
18°  eeuw . Daarom zijn we nu b ezig d e  voll ed ige gezinnen samen te 
stellen van de Van Meirhae ghes die te Huise en omliggende do rpen 
als Ouwegem, Zinge m, Asper enz.  ge boren werd en tussen ' t  jaar 
1600 en 1800 . Dat moe t  daar e en vruchtbare str eek ge\rm est zijn, 
want te Huise all eon al no teren we 155 geboortes, wat betekent 
dat in d it dorp o m  d e  vijftien maand een Mei:r haoghs ke ge doopt 
werd endit geduren de twee eo uvm n ! ! Te Ouwegem en te Zingem 
werd en, hoofo zakelijk tijdans do 18° ee uw, respectievel ijk 56 en 
47 Van Meirhaeghes geboren. Ue \rieten we er wat doen nu we al d ie 
naamgenoten precie s moe ten situsren binnen d e  ge z innen waarin ze 
ge boren werd en . 



I en Adam ge''!O n Seth I 

- Hans De Steur, ge boren te Gent op 5 juni 1983. 
Zö"ön vän lJäniel De Steur en Ann Van Herreweghe ui t Merelbeke o 

klei nzoon van Henri De Steur en Adri enne Mei rhaeghe. 

- Jan Marichael, geboren te Ti elt op 8 juni 1983 . 
zoon van Paul Marichael en f1i a Vri ent ui t Rui selede. 

l8 o 

klei nzoon var. René Marichael er.. r1ari e-José iVlei rhaeghe ui t Ti el t. 

- Bram Callens, gebore n te Ti elt o p  28 juni 1983. 
zoon van Johan Callens en Greet i1ei rhaeghe ui t �i el t. 
klei nzoon van André Mei rhaeghe en Simenne Verscheure uit Tiel t. 

- Sarah Vanluchene, geboren te Ti elt op 27 j uli 1983. 
dochter van Vi m Vanluchene en Chri sti ne Hei:..'"'haeghe uit Tiel t. 
klei nd ochter van Albert rvlei rhaeghe en IVIari ette Lauwers uit Ti el t. 

- Li esbeth Mei rhaeghe , geboren te Roeselare op 13  augustt,.s 1983 . 
dochter va� Johan Mei rhaeghe en C ari ne Herman uit Roeselare. 
klei ndochter van Pxnoln Mei rhaeghe en Irene D ebacker uit Ardooi e. 

- Jan Mei rhaeghe, geboren te Oudenaarde o� 26 augustus 1983 . 
Zö'On van Eric r1ei rhaeghe en Ingri d Goelen ui t VJortee;em. 
klei nzoon van R. -Daniel Mei rhaeghe en Marie tte Laporte-Oudenaarde. 

j i n  g oede en kwade dagen] 

- Mariet te D e  Steur, dochter v an Henri en AdriE: nne r,1ei rhaeghe,  
huvJèl e te Oudenaarä e op 9 juli 1983 met Frans V anti eghem. 
adres : Mee rspo ort 49/1 , 9700 Oude�aarde. 

- Dir� Mei rhaeghe, zoon van Gerard Mei rhaeghe en Anna Fiers, 
hmvde te Elsele op 10 september 1983 met Deni se Baelemans. 
adres : Parkstraat 29 , 301.1-4 Haasrode. 

- �mmi Hulpi a, dochter van D aniel Hulpia en Rosa Mei rhaeghe,  
hU\'Jde te Evergem-Belzel e op 16 september 1983 met Roger Lambrecht . 
adres : Belzeelsestraat 21 , 9050 Evergem. 

j 1r1i j  de nken aan I 

- Mevrouw Olga De Mey , echtgenote van dr. Albert Van Nei rhaeghe 
uit l,''ondelgem o 

Geboren te Gent op 17 juli 1914 en overleden te Brugge op 18 juni 
1983. 

- De Heer Adi el Davi d, weduwnaar van Mevr. Jul i a  Mei rhaeghe, 
Geboren te Ti elt op 25 september 1895 en overleden te Ti elt op 
25 juli 1983 . 
Hij was gewezen gemeenteraadsli d, ere- voorzi tter van de Boeren
gi ld e ,  ere- voorzi tter van de Raad van Behher Raiffeisenkas-Ti elt, 
gewezen lid van de Provinci ale Landbouwkamer é n  gewezen ondervoor
zi tter van het Arrondi ssc mentsverbond Tielt. 
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