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Lezers Gegroet, 

Onze wapenoeeroin Trudeke of Trud je ,  genoer:.1d naar Gertrudis  
Van Merhage , de allereerste vrouw uit onze faoiliege schiedenis 
over wie verder oe er in d-it nuoner, was eind j uli in alle staten 
(in Deneoarken.o . a . )  over de Dishandeling van haar achternicht 
uit.Kopenhagen� U hebt het ook gele zen in de krant en gezien op 
T.V. : twee beschonken Denen hadden haar rechteraro afgezaagd 1 . 
Twintig jaar vroeger had oen nb.niak al eens haar hoofd afgezaagd 
dat nooit teruggevonden werd• De aro is ondertussen weer terecht 
en aangehecht� Dit beroeode oo oroinneke, de Llaskotte van Dene
oarken , we:rd indertijd ontworpen naar he t sprook j e  "de kleine 
zeeoeernin" van die and,;rc bereende Deen Hans Christian Andersen. 
Langs dez e  weg wij st Trudeke er nogoaals op dat de mecroin behoort 
tot de net uitsterven bedreigde en daaroo ook heseherode viswijf
s o ort . Zij staat er op or.1 net de nodige égards behandeld te wor
den en hoopt d at do Van Moirhacghos haar oet de hun aangeboren 
galanterie ( 1) zullc:n blijven onringen . . . .Ik heb haar op dit vlak 
volledig gerus tge steld en gezegd d at wij tenslott-e geen wild e  Noor-
oannen zijn, naar he el att ente Vlasingen. · 

Het hoofd artike l van dit Meoro.inneke behandelt "Walen � zijn 
bevolking oostreeks 1280" . In o en eerste aflevering be schrijven 
wo hoc de abdi j  van Sint-Pieters te Gent haar Wortegense bezitting
cm vcrwierf , hoc hot dor.win van Wo.lco verdeeld was in enerzijds  do 
nbdijhoovo ze lf en anderz i jds in rentegronden en hoe we op die 
rentegronden voor he;b eerst in de geschiedenis oas s aal de nao.en 
vinden van die Wortegennaars di e er onder de kroos taf van de abt 
leefd en . Hier ontooeten wo tevens de eerste generatic s Van Moir
hae ghe s uit onze fao.ilioge schiedonis .  Deze  bijdrage oversti j gt 
dus de enge grenzen van de genealogie en vormt e.en fragment van d e  
ge schiedenis van onze bakermat vlortogem . Ik heb het plan opgevat 
om de ge schiedenis van Wortegem op muziek te zetten van z odra onze 
e igen f amiliege schiedenis in bookvorm\verschenen is. Onderhavig 
art ike l i s  als hot ware e en be scheiden vingeroefening en kritiek 
van heemkundige virtuozen is zeer we lkom . 

In een vierd e aflevering over hot l evensverhaal van Pater Van 
Meirhaeghe proboren we aan de  hand van enkele brieven de precJ.ezc 
omstandigheden te rekonstrueren waarin de ze naamgenoot om het leven 
kwam , nu bijna 83 j aar geleden . 

Do Sprokkelrubriek brungt na�st enkele korte stukje s  over de 
Vander Holsts  als Wortegomse recordhoudors inznke het verwekkon 
van bo.stno.rd on en he t gebruik van to.bnksrook a l s  eerste hulp bij 
ohgovnllcn , ook een overzicht van onze goedgevulde stamboomagenda . 
Wi j hebben weer heel wat stamgenoten over de vloer gehad met wie 
we menige flo s  wi, jn en bottel bier gekraakt hebben , zo•dat de ze 
ge sprokkon van oen zoor 11 geestrijk" ge hal to waren . 

· 

Bij leven en wol z i jn z ien we mokaar terug begin december . So longl 

Horman Meirhaeghe 
A.Latourstraat 3 1  
9218 Ledc�erg-Gont 
tol . 091 .31 .38.49 

uw s tambewaarders, 

• • • • • • • • • • 

Jan Moirha e ghe 
Europastraat 15 
8770 Ingolmunster 
tol . 051 .30 . 65 .29 



2� 

WALEM EN ZIJN BEVOLKING OMSTREEKS 1280 

Er is een tijd geweest toen Vlaanderen nog zijn zonen niet uit
zond, maar zélf een missioneringsgebied was waar zendelingen uit 
den vreemde het Woord kwamen verkondigen aan onze verre voorzaten. 
Vanaf de 7de eeuw werden onze streken gekerstend, onder meer onder 
impuls van Sint Amandus die te Gent op de Elandijnberg de St. -Pie
tersabdij stichtte. 

De abdij beperkte haar aktiviteiten niet tot het beheer van de 
geestelijke goederen; haar interesse ging evenzeer uit naar het 
verwerven van materiële rijkdom. In de loop van de lOde, llde en 
12de eeuw namen de abdijbezittingen een geweldige uitbreiding door 
aankopen, ontginningen en schenkingen. Haar reusachtig grondbezit 
omvatte talloze landerijen in de omgeving van Gent, het Land van 
Aalst, het Land van Waas, in het Kortrijkse, rond Doornik, in 
Zeeuws-Vlaanderen en zelfs in �ngeland. 

In het jaar 964 schonk Arnulf I, graaf van Vlaanderen, de kerk 
van Wortegem aan de abdij. Het jaar daarop schonk hij haar evçn
eens het goed Walem met zijn afhankelijkheden wanronder het plaats
je n Mero.haga'' of Meorho:ge. 

Tijd2ns do tweede helft van do 12de eeuw was de St. -Pietersabdij 
door allerlei oorzaken in een krisistoestand beland en op het einde 
van:de 13de eeuw stond de eens zo uitzonderlijk rijke abdij op de 
rand van hot failliot . • .  In oen poging om 11do zaak11 te saneren vverd 
een inventaris opgemaakt van wat dç abdij nog restoorde aan bezit
tingen on daaruit voortvloeiend� inkomsten. 

In hot jaar 1281 laat do abt � in dit kader, ook do \Vortogcmsc 
bezittingen te böek stellen. (lJ Deze bestonden enerzijds uit het 
eigenlijke hof-van-Walom zelf on anderzijds uit rentegronden. 

Het hof van Walem zélf vormde, met de daarbijhorende akkers en kou
ters, het voornaamste en oudste bouwland van het domein. Het is 
best mogelijk dat op diezelfde plaats reeds in de eerste ecuwen van 
onze tijdrekening een Galloromeinse villa stond die later, in de 
5de of de 6do eeuw, door de Frankische inwijkelingen werd overgeno
men. Die Franken hebben dio plaats trouwens haar naam gegeven : 
'1Walehemn, wat zoveel betekent als "huis of woonplaats van de 1ofaal". 
De Latijnse tekst uit 1281 zegt : 11in parochia de \Vortenghem, cur
tem nostram de Walhem, ad quam spectant 19 bonaria terrae vel circi
ter, terrae arabilis, item 2 bonaria empta, item 3,5 bonaria prati, 
ut credo, et hoimorsch, item 3 bonaria bosci et pasturne circiter. " 
Vertaling : "in de parochie van Portegeo, onze hoeve Walen net daar
bij circa 19 bunder akkerland, 2 bunder gekochte grond, 3,5 bunder 
weide en hooineers en circa 3 bundor bos en grasveld ... " Het hof van 
Walen oovatto dus 27, 5 bunder of ootrent 40 hectaren. 
Het ligt voor de hand dat deze belangrijke hoeve, die hot hart was 
van de heerlijkheid van Waleo, in de loop der tijdon vaak werd uit
gebaat door de baljuw, dit is de plaatsolijke vertegenwoordiger van 
de heer, in dit geval van de abt van Sint Pieters tc G�:mt. 
Steeds weer probeerdon do gogoede clans van WortegeD oen pachtkon
trakt te versieren. Ook onzo stamvader Franchoys Van Mcorhaeghe 
was op het einde van de 16de eeuw enkele jaren pachter van de Walem
hoeve die toen 56 hectaren telde. 
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Het grootste gedeelte van de Wortegemse abdijbezittingen bestond 
echter uit rent�ronden. Op de ze gronden vinden we de kleinere 
uitbatingen . De houders van die rentegronden hadden verplichtingen 
togenover de abd i j . Zo moesten eGn vergoeding in natura of in baar 
geld betalen on dit op vastge ste lde tijds tippen : midden maart, 
op Sint-Jansdag, op Sint-Miebielsdag en rond Kerstmis . Daarenboven 
moesten ze karweien presteren op de hoeve van Walem zelf, z oals 
maa ien, me st en hout voeren enz ovoort. 

De Walemse rentegronden werden in twee grote blokken verdeeld : 
enerzijds  de "census of cijns Y.§:g Walem �1f." en anderzi jds "de 
cen sus van de Nova lr.Jastin a" . -------

De "census � Vlalem" werd d an nog eens in een twintigtal perce
len, variërend van vi jf tot 22 hectaren, uitgesplitst. Die perce len 
werden "dien sten" of "roepen" genoemd. De o orsprong van die dienst
en gaat terug tot het domaniaal stelse l .  Elke d ienst was dan een 
we lomschreven landbouwuitbating op enkele bunder grond die door de 
heer ter be schikking ge ste ld waren van een van z i jn ( onder- )horigen. 
Toen die gronden later naar be lieven gekocht en verkocht kond en 
worden, raakten de diensten versnipperd onder moordere eigen aars 
en kwamen er in vee l gevallen een of meer h oeven bij . In latere 
ti jden lag de oorspronkelijke eenhe id nog weerspiegeld in het ge
bruik één enkele man to laten instaan voor het opbrengen van de ver
schuldigde rento . Zo L:;mand noemt ml3n de "houder" van de dionst, 
die dan ook do naam van do houdor draagt . Het was vaak de man die 
er de belangrijkste hofstede of het Lleest grond bez at . (2) · .  

H ieronder volgen de namen van d e  v/aler:1se dien s ten of roepen . U 
zult merken dat de overgrote neorderheid van die· roepen de naan 
draagt van d e  man of de vrouw die op dat ogenblik "houder" was . 
We herkennen klas sieke familienanen al s Vander Meer sch, Van Merhnge, 
De Stout e, De C le rck enz., waarbij  ook een d oopnaan gevoegd wordt. 
Een viertal n anen vallen echter duidelijk uit d8 toon en z ouden we l 
eens uit oen vee l  oudere periode kunnon stanoen : Ranarus, Dieoarus, 
Meinardus en Eppo . De naoen van deze roepen uit 1281 en 1288 bli j
ven eeuwenlang in voege, z i j  het dan in een verbasterde vorn . Zo  
spreekt nen in de j aren 1500 nog steeds van 11Ghertruut Van M�haghc, 
Stevin Vander Mersch, H0yndric Vander Bio s t, Eppen (Eppo ), Holbodoye 
( Olboudus Daie ), Musschon (Arn out Mus sche ), Meynaert (Me inardus ), 
Biesloek (Arnout Bie s loec ), De Bode, Hologhe C'!i lleo Hologhe ), 
Lambracht De C lerc etc • • •  

N aast de "census van Walen" i s  er d an nog de 11cen sus � de Nova 
Wastin a", die niet in roepen i s  verdeeld en waar een zestigtal ge
bruikers de rente opbrengen. In de naao "n ova wastina" of "nieuwe 
woe s ti jne'' klinkt mis schien nog een verre echo na uit de tijd toen 
de "woe stinen", dit zijn ongekultiveerde of vage gronden, n og vol op 
ontgonnen en in kul tuur gebracht werden . Het landboek van Vlortegen 
uit de 18de eeu1.<1 verneldt nog s teed s het t oponieo "de woesti jne up 
haustrate" . Moet dio zeer oude "nova wastina" in die buurt gesitu
eerd worden ? 

S laan we nu he t renteboek van de St . -Pie ters abdij uit 1288 open 
( 3 )  dat on s, s aoen net de inventari s uit 1281, vo or he t e erst in de 
ge schiedeni s  een breed overz icht biedt van de  "Halor.1se" bevolking 
op het eind e van de l3de eeuw. Onr.üddellijk  blijkt dat toen prak
tisch iedereen reed s oen fanilionaam had . 
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We  d achten er goed aan te d oen de namen van al  die Wortegennaars 
die onder Walem res s orteerden , hieronder te laten volgen. Bij 

4 .  

on s weten werd deze lij st n�:it eerder gepubliceerd en kan ze een 
uitgang spunt vormen vo or een bevolkingastudie van W ortegem . 
Hier ontmoeten we o ok on ze allereerste stam- en na�genoten i De 
namen, die in dit renteboek verlati jn s t  werden , hebben we weer in 
de volkstaal overgezet : " de Merhage " m oet dan gele zen worden als 
Van Merhage , "de Prato'' als Vander Meersch , " Faber " als Desnet , 
" de Querci "  als Vandér Eecken. "Bartholoneus Alutarius " blijkt 
dezelfde te zijn als MeèUs Scordm-taniers en "Egidius Episcopus " is  
Gil l is De �sschop , een bij- of aliasnaam van de Wortegense struik 
Vander Helst . ( 4 )  

De  cijns van " winsard ghelde " oiddon r:�aart op te brongen d oor de 
houders van de roepen en de overige renteplichti gen die onder die 
22 roepen re s s orteren 
- roep .Y.ill! Willem Vander Meersch : 3 deniers te betalen . 

Hannin zoon van Jori s , Hoitin Van Merhage , Petrus Scietere en 
de z ijnen , Hannin Prat ere . 

- r oep van Heinric Vander Bie s t  : 3 deniers. 
Kateline Stout s , Hannin Woubracht en de z ijnen . 

- roep Arnout Mus sche : 2 deniers . 
Theodicus Ane of Ave. 

- roep Gertrudi s Van Merhage 4 deniers . 
Lammin Van Merhage en Woitin Van Merhage . 
roep Boidin Potewin : 4 deniers. 
Kateline Stouts, Theodicus Ane , Jan Pratere , Ficrin Van Merhagc , 
Stevin Desme t. 

- r oep Eppen : 8 deniers . 
Jan Vromout , Haria Potte rs , Oste Vander Varont , Willom VJoubrocht , 
Margriete Vande Cruce , Hannin Stoute , Stevin Desmet , Gillis Ber
nard . 
r oep Gos sin Egbert Van Reienghem : 4 deniers . 
Hannin Stoute , Jan Pottcrc , Woitin Vanden Dorpe , Bola Siele , 
Betta Vanden Dorpe . 

- r oep Gos sin Egbert Van Haute : 4 deniers . 
Theodicus Ane, Joris Van Haute , Gillis Bisschop , Ali s a  Voets , 
Bo la Sie le , Arnout Vande Poele , Woitin Vanden Dorpe , Jan Vromont . 

- r oep Ramarus : 4 deniers . 
Jan Vromout , Jan Vande Scure , Jan Portere 7 Jori s  Van Houte , Jan 
Vande Borch , Bela Sie le , Machteld Siele , Arn out Vande Poele . 

- r oep Arnout Biesloc : 4 deniers. 
Willen Wittoe en de zijnen. 

- roep Go s s in Wavel : 2 deniers .  
- r oep Stas�in Van Buxbrouck : 2 denier s . 
- r oeu Diernarus : 2 deniers . 

Petrus Scietere en de z i jnen . 
- roep Olboudus Daie : 4 deniers . 

Katelino Stouts , Laonin Alewin , Weitin Van Merhage . 



. - roep The odicus Addin : 2 deniers .  
Fierin Van Merhage en de zijnen . 
r oep Steven Vander Me ersch : 4 d eniers . 
Fierin Van Merhage en de zi jnen . 

- r oep Wi llen Hologe 4 deniers . 
Maria Crudepenninck. 

- roep Johanne s Moroae l : 2 deniers . 
Jan Maes en de zi jnen , Willem Vander H e l st . 

- roep The odicus Bode : 4 denier s . 
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Jan Scie tere , Theodicus ( Di edorik) Ane , Machtel d  Siele , Margriete 
Sante l ,  Ansilia Vanden Dorpe , Willekin z o on van Arnout Vanden 
Dorpe , Coppin Vander Eecken . 

- roep Lambracht De Clerck : 4 deniers. 
Hannin Tavernier en de zi jnen , Coppin z oon ":maioris" (=meier ) .  

- roep Stevin Stoutkin : 4 deniers. 
Petrus Sc ietere , H annin Stoute , vJoi tin Van r1erhage , Kateline 
Stouts, Jan Scietere en de zijnen . 

- roep t1eitiardus : 4 deniers . 
Gi llis Bis schop , Willen Vanden Dorpe en d e  zijnen , Anel oete Van 
Vallacke� 

Me t zi jn 8 deniers steekt de roep Eppen met kop en schouders boven 
de anderen ui t .  Eppen was v oor z over we weten ook de gr ootste roep 
on teld e in de  16de eeuw 22 hectaren . Dertien roepen moeten iodor 
4 d eniers opbrengen, twe e r oepen betalen 3 deniers en zes roepen 
betalen 2 deniers. He t is opvallond dat in do roepen die s lechts 
twee deniers "wingard ghelde" r.J.oeten opbrengen , ook het ninst ge
bruikers verme ld worden : Musscho , Addin , N oroael ,  Uavel , Buxbrouck 
en Dianarus. \'!al licht gaat het hier dan o ok on r oepen net een 
kleinere oppervlakte. 

Hieronder volr;t de "brood- en hoenderrente" die in de ·ci jns van 
Walem moest o�gebracht worden op Sint-Stefaansdag , tus sen Kerstmis 
en Nieuwjaar: 
- Willom Hologe : 4 broden en 2 hoenders 

Maria Crudepenninck . 
- Stevin Stoutkin : 8 broden en 4 hoenders 

Pe trus Scietere , Gos sin Vander Mecrsch , Hannin Stoute , Cappin 
Van Merhage . 

- Arnout Bie s l oc : 4 broden en 2 hoenders 
\r!illem Hi ttoc , Os  te Vander Varent , Willem Glopstat . 

- Heinric Vander Bie s t  : 4 broden en 2 hoenders 
\!Jillem C lepstat , Hannin Woubracht . 

- Boidin Haddin : 4 broden en 2 hoenders . 
- Diernarus : 4 broden on 2 hoenders 

Pctrus Scietere. 
- Meinardus : 4 broden en 2 hoenders 

1'Iillem Vanden Dorpe , Jan Vromont , Jan Bi s sc op . 
- Boidin Rex of De C oninck : 4 broden en 2 hoenders 

Dancel Vander Meeren , Bilia Van Ald enarde . 
- Willem Vander Meersch : 4 broden en 2 hoondors 

Bilia Van Aldonarde , Jan Pratere , Bartholomeus Scordowaniers, 
Potrus Scietere , Jan Van Haute , Jan en W oitin Van Mcrhago . 



- Olbaldus Daio : 4 broden on 2 hoenders 
Hannin Woubrecht, Lammin Alewin, Coppin Van Merhage. 

- Arnout Musscha : 4 broden on 2 hoenders 
'\rloi tin Vandon Dorpe, Firin Van Morhago. 
Stevin Vander Moorsch 4 broden en 2 hoenders 
Fierin Van Merhage. 

- Gertrudis Van Merhage : 8 broden en 4 hoenders 
'\rloitin Van Merhage. 
Boidin Potewin : 4 broden en 2 hoenders 
Fierin Van Merhage. 

- Eppo : 8 broden en 4 hoenders 
Stevin Hoet, \'Jillem Vander Plankon, Jan Stoute. 

- Johannes Mormael : 2 broden en 1 hoen 
Stevin Hoet; Jan Maes, \rJillem Vander Elst. 

- Theodicus Bode � 4 broden eri 2 hoenders 
Diederic Ane. 

- Gossin Egbert Van Rienghem t 4 broden en 2 hoefiders 
Hannin Stoute, Woitin Vanden Dorpe, Gossin Sciotere. 

- Gossin Egbert Van Route : 4 broden en 2 hoenders 
Woitin Vanden Dorpe, Bisschop. 

- Ramarus : 4 broden en 2 hoenders 
Gossin Voet, Woitin Vanden Dorpe, Sara Vande Poele. 

- Arnout Mout : 4 broden en 2 hoenders 
Clais Van Buxbrouc, Jan Van Abie ••• 

- Gossin Wavel : 4 broden en 2 hoenders 
Cl ais Van Buxbrouc, Gossin !Ji ttoc en de ZlJnen. 

- Stallin Van Buxbrouc : 4 broden on 2 hoenders 
Mergriete Van •.• , beghina. 

- Lambrecht De Clerck : 12 broden on 6 hoenders. 
- Olboudus Van Route : 8 broden en 4 hoendors 

Gossin Scictere, Jan Van Abio. 
- Maria Crudepenninck en Jan Pottere : l hoon 11 do utfango11• 
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Hierboven on tmoc�tcn wc naast do 22 11roopnamen 11 nog een driotal 
nieuwkoncrs, o0t nane Boidin De Coninck; Olboudus Van Houto en 
Arnout Mout. In do 16de eeuw ontcijferen we deze laatste naao in 
de roep 11Arcoude". 
LaDbrecht De Clerck is hier oet zijn 12 broden en 6 hoenders do 
grootste rentebetaler. Na hen volgen Gertrudis Van I"lerhage, Eppo, 
Stavin Stoutkin en Olboudus Van Route, die ieder 8 broden en 4 
hoondors loveren. De oeorderhoid brengt 4 broden on 2 hoenders op. 

Naast de bovenveruclde betalingen in geld of in natura 1:10eten do 
22 roepen ook voor oen totaal van 38 11lede11, dit zijn transport
of karrodienston, instaan : 

Arnout Mout : twee lede, Arnout Biesloc : twee lede, Gossin vlavel: 
een leed, Stassin Van Buxbrouc : een leed, Lambrecht De Clerck : 
twee lede in Hannin Te.vernier door Coppin zoon "oaioris", Willen 
Vander Meersch : tweo lede door Woitin Van Merhago en Lamoin Ale
win, Heinric Vandor Biest : twee lede in Willom Clopstat, Gertru
dis Van Morhage : twoo lodo in Hannin Rode door Woitin Van Morhago 
en LamDin Alowin, Boidin PotovTin : twee lede in Hannin Pratere 
door Steven Desmet en Fierin Van Merhage, Johannes Mormael : één 
leed in Jan Maes door Willem Vander Helst, Gossin-Egbert Van Reien
ghem : twee lede door Hannin Stoute, Jan Pottere, Woitin Vanden 
Dorpe en Bela Siele, Gossin-Egbert Van Route : twee lede door 
Woitin Scietere, Theodicus Ane, Joris Van Route, Gillis Bisschop 
en \r?oi tin Vanden Dorpe, Diernarus : één leed in Petrus Scietere 
door Arnout Scietere en Weitin Vanden Dorpc, Boidin Addin : één 
leed door �voi tin Vanden Dorpe en Petrus Sc ietere, Arnout Musscha : 
één leed door Theodicus Ano, Woitin Vandon Dorpe on Firin Van 



Me:!:'hage, Olboudus Daie : twee lede door Lamr:lin Alewin en �voi tin 
Van Merhage, Stevin Vander r1eersch : twee lede, Willem Hologe : 
twee lede in Maria Crudepenninck, Eppo : twee lede, Theodicus 
Bode : twee lede door Theodicus Ane, Margriete Bantel, �doi tin 
Vanden Dorpe, Petrus Scietere en Coppin Vander Eecken, Ramarus : 
twee lede in Hannin Vande Borch door Hannin Vromout, Jan Portere, 
Joris Van Route, VJoi tin Vand<,;n Dorpe en Hannokin Vanden Dorpe, 
Meinardus : twee lede door \·Jillem Vandon Dorpe, Gillis De Biscop 
en Duvin Van Route. 

In de maand augustus moeten de houders van d0 Ualonso rentegrondt:::n 
nog 18,5 "servi ti a'', diensten of karweien leveren, wellicht oo de 
oogst te helpen binnenhalen op de centrale Walenhoeve : 

Hillem Vander Meersch : 1 dienst Theoderic Bode : 1 dienst 
Heinric Vander Biest : 1 dienst Gossin-Bgb. Van Roi0nghon : 1 dnst 
Olboudus Daie : 1 dienst Gossin-.i:Egb. Van Route : 1 dienst 
Arnout Mussche : 0,5 dienst Ranarus : 1 dienst 
Boidin Addin : 0,5 dienst Roep X : 1 di0nst 
Stcvin Vander Meorsch : 1 dienst Arnout Mout : 1 dionst 
Gcrtrudis Van Merhage : 1 dionst Arnout BL}sloc : 1 dienst 
Willom Hologe : 1 dienst Hicardus Van Boxbrouc : 1 dilmst 
Zegher Villakin : 1 dienst Roop Msinardus : 1 dienst 
Gossin Mormael : 1 dienst Roüp Dianarus : 0,5 diunst 

De gebruikers van rentegronèen in de "Nova \'Jastina" leveren op Sint
Jansdag hun verschuldigde rente in graan, kapoenen en baar geld. 
Hieronder volgen de 63 namen van die Hartegemnaars uit de "nova 
wastina", evenwel zonder vermelding van de rente : 

1Jal ter Scietere Woutersoete Vandor f-lcersch 
Arnout Vromout Gerardus gezegd Aia 
Prince? Heila Vander Eoeken 
Emma Vande Varent Heila Naistrigghe 
Hannin Pottere Arnout Vanden Dorpe 
Gossin Vande Varent Adelisa Van Buxbrouc 
Egidius �rsatre Gossin De Coninck 
Paltor Van Winkclo Hannekin Desr.1et 
Willem Loi Balduinus Van Abiete 
Adela Hannokin Van r-1erhage 
Willom Van Roden Arnout Scietere 
Adelisa \.Voi tin Colparts \lillem Rasart 
Hannekin Desmet Duvin 
Willem Aia Heinric Vander Helst 
\'!al ter Slapstat Woi tin Van Gherbrouc maior. 
\ilal ter Van IVlerhage Ansilia 
Gossin Hoedekin Jotannes Reinekin 
Gossin Scietere Balduinus Van \'Jarenghem 
Lambert Stoute Gerardus Houkin 
Heila Van Route Imm� Van Merhage 
'VJiller.1 De Rike Ad a lis a 1tloi tin Van Route 
Groete Aldewerelt Gossin Desr.1et 
Hannin Wavel Hannr::kin Desnet 
V.Jiller.1 Vande Crucc Johannes Vandor Elst 
Ansilia Soikin Van ( de ) Vive (re ) ? 
Araout Van Vallacko Prannekin Vande Poele 
Hannin fs. Ansilia Arnout Vande Poele 
Arnout Hoedekin Woitin Lievin 
Laurentius Johannes Vande Borch 
Bela Theodicus Louf \tlalter Vande Borch 
Adelisa Van Route lr!oi tin Aia 

Egidius Hillior? 
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Volledigheidshalve volgen hierna nog enkele namen die wél in de 
inventaris uit 1281, doch niet meer in het renteboek van 1288 
vermeld worden : 

Andries Van Nokere, Everardus Vander Biest, VJouter Clepstat, Heila 
Van Rode, Wouter Dulle, Heinric I'ledeganc, 1.'/oi tin Van Heesterbeke, 
Thomas Van Coudenborne, Machtildis, Gertrudis en Margriete Vander 
Helst, Olivier Maior ( = meier of baljuw van 1dalem?), Robbertus, 
Hildegart, de roep van Wimoudi en Lutferdio Beide laatstgenoemde 
roepen, waarvan de namen uit een veel oudere periode dateren, 
worden niet meer vermeld in 1288, doch later duiken ze dan wel 
weer op : 1Jiimoudi in de 14de eeu'irJ als 1:Vimoets en Lutferdi in de 
16de eeuw als Lutbert (8 bunders). Ook naar Wouter Dulle wordt 
in de 16de eeuw de roep Dulle (8 bunders) genoemd. Blijkbaar was 
hot systeem om rentegronden op te splitsen in roepen aan verande
ringen onderhevig, doch de roepnamen van do overgrote meerderheid 
der roepen bleven wel stabiel door de eeuwen heen. 

Nu we hierboven een gedetailleerd overzicht hebben gegeven van 
de 1:Jalemse bevolking op het einde van de 13de eeuvl, kunnen we 
tussendoor ook eens nagaan welke de meest gebruikte voornamen 
waren. 
Wat de mannen betreft �rordt meteen duidelijk dat Jan (Hannin, Jo
hannes) veruit de meest populaire doopnaam was. Op vele lengten 
volgen Willem, Wouter, Gossin en Arnout, die toch nog vrij fre
kwent voorkomeu. Daarna komen de namen Boidin, Diederick, Lambrecht 
(Lammin), Steven, Gillis en Hcindric, die minsten 5 tot 3 maal 
vermeld worden. 
In de renteboeken worden slechts een beperkt aantal vrouwennamen 
genoemd, zodat het riscant is om hier konkluzios te trekken over 
de populariteit van bepaalde voornamen. Alisa (Adelisa, Adela) 
scoort hier hot hoogst, g;:;volgd door namen als Margrioto, Heila, 
Gertrudis, Maria, Machteld, Emma, Bola en Ansilia. 
Tenslotte konstateren we dat er nog altijd enkele Waleonaars zijn 
die alleen bij hun voornaac genoemd worden.en wellicht nog geen 
familienaam droegen. 

2� �� EQ�E ��� ��E!E���� ��� ���g�g�. 
Hoeveel hectaren de rentegronden van de "1!alemse census " én 

van de ''Nova \'Jastina" omvatten, wordt in de inventaris van 1281, 
noch in het renteboek van 1288 vermeld. We weten wel dat al de 
roepen die samen de "Walemse census" vormden, in de 16de eeuw 
161 bunders of 230 hectaren bedroegen. De hct:rlijkhoid van i'Jalem 
in zijn totaliteit had toen een oppervlakte van 5 à 6 km2. 
IT'l. die dagen was de roep van Gertrudis Van Nerhage met zijn 17 
hectaren de op twee na grootste roep. Eppcn en Egbcrt Van Houte 
hadden een oppervlakte van respectievelijk 22 on 18 hectaren. 
Dit betekent dat alleen deze drie roepen samen reeds niet minder 
dan één vierde van de "Ualemse census ir ui tmaal>::ten. We v.reton niet 
hoe stabiel die oppervlakten bleven in de loop der eeuwen, maar 
we mogen toch veronderstellen dat Gortrudis Van Merhago in 1281 
een van de grootste of belangrijkste roepGn onder haar hoede had, 
eon roep die trouwens naar haar gedoopt werd. Het aantal gebrui
kers van de gronden in haar roep is heel beperkt on het zijn bijna 
uitsluitend Van Meorhaeghes. Dit lijkt vrij uitzonderlijk, daar 
in de overige roepen vaak vijf, zes of moer gebruikers vermeld 
wordon die diverse familienamen dragon on/of die niot identiek 
zijn met de roepnaan. Do uitbating van haar roop was blijkbaar 
een familiezaak, een zaak van moeder Gertrudis en haar erfgenamen. 
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Het is een werk voor de toekomst on al die roepen te situeren op 
het grondplan van \'Jortegen. \rJat ons wel onr:liddellijk interesseert 
is de lokalisatie van de roep van Gertrudis Van Merhage en de 
vraag of Gertrudis eventueel nog op de Moerhage woonde? 
Het antwoord vonden wo in een archiefstuk uit 1�51 (5), waarin be
schreven staat hoe ene Fransoys Van Meerhagho onder ooer één bun
dor on 71 roeden land bezat, gelegen 1 1in Ghertruut Van Merhaghe 
ande Meraghestrate 11• Nu \'Ie ten we dat de Meirhaegstraat op en nabij 
de �eerhage gesitueerd noet worden. Zodoende noot ook de roep 
van Gertrudis aldaar gelegen zijn en dus oen onderdeel geweest 
zijn van d8 Meerhagohoek zelf. Daaruit kunnon wo besluiten dat 
Gertrudis anno 1281 inderdaad op de Mcorhage woonde, vlakbij onze 
bakernat zelf als het ware. 
VJe vinden dus te Hortogcn, nabij het hof van Walem, twee plaats
nenen of topanienen nl. Meerhage (het oeroude Merahaga uit 965) 
én 11Gertrudis Van Meerhaghe11 (de roep uit 1281-88), twee plaatsen 
die nekaar gedeel tolijk overlappen. �'Je staan hier voor de eigen
aardige si tuo.tio \vaar bij onze fanilicmaarJ werd afgeleid van de 
Frankische: plaatsnaao 11Meraho.ga11 en vmarbij naderho.nd do plo.ats
no.nn 11Gertrudis Vnn Mcerhaghe 11 ontleend werd o.nn onze fo.rJiliono.o.nl 

Einde v�n dit oorstc deel. In do volgondo aflevering hebbon we 
het over de Wortegeose clans uit deze periode en neer bepaald over 
onze Van Meerhaeghes. We worpen eon nieuwsgierige blik in onze 
eerste wieg en vragen ons af of we nu (-;en stanvader of een stan
I:'.Ooder hobben??? 

(Hornan Moirhaeghe - Lodoborg) 

noten : ----
1. Archief Sint-Pietersabdij, I. l25, Rijksarchief Gent •. MS. 
2. De Brouwere&Ducatteeuw, Gaverstreke, l982, lOde jaarboek, p. l86. 
3. Archief Sint-Pietersabdij, I. �59, Rijksarchief Gent. 

Dit renteboek is niet precies te dateren. Verneedelijk ca.l288. 
�. Latijnse naanvertalingen : 

- pratuo : weide, gras, meers; de Prato : Vander Meersch. 
- faber : ambachtsman, smid; Faber : Desr:1et. 
- aluta : fijn oet aluin geprepareerd leder; Alutarius : leder-

bewerker of Cordowanier. Bartholaneus Scordowaniers is de
zelfde als Meeus Scordowanicrs V-3rnold op fo. 1 verso van het 
Oudonaardse Poortersbook. 

- rex : koning; Rex : Deconinck. 
- quercus : eik; de Querci : Vander Eecken. 
- dives : rijk; Dives : Derijcke. 

5. Archief Sint-Pietersabdij, I.407, Rijksarchief Gent. 
-. De helft van de opbrengst van de Nova \·Jastina koDt toe aan de 

kerk van !:JortegeD en de andere helft aan do heer van Peteger:1. 
-. Nog onkele faniliena1:1en uit 1281 : Agnos on vfillen Van \Valher:1 

en \rlal ter Raeds. In 1369 is er sprake van "1;Jouter Sraetsvel t". 
-. We n�rden de nanen van Stevin Roet, Gossin en Arnout Hoedekin. 

In 1336 vinden we ene Janne den Hoedenakere. 
t-1isschien evolueerdon deze fanilienacen tot Vanden Hoede. In 
13LJ-9 was Dierlay Vandon Hoede baljuw van Halen. 

-. \!lillen De Rijcke (Dives), verneld onder de "Nova 1tJastina" kan 
dezelfde zijn als "Gillion Le Riken dio in 1271 baljuw was van 
do heerlijkheid van Waleo. 

-. Tussen de verlatijnsta nanen vonden we nog ene Egidius of 
Gillis Hillior? 
Wie kent de Vlaanse fanilicnaa� die daarachter schuilt? 

• • • • • • • • • • 
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���! � 1 E� 29���g��gg���� y�g �!Jg g��g� 
In de vorige aflevering lazen we he t telegran dat vanuit Shang-hai 
vers tuurd werd naar het nis siehuis te Scheut : "l'Terhaeghen Chris
tenen vernoord 11• Op 6 j anuari 1902 kwam een tweede spoedbericht 
te Scheut aan waarin gezegd werd d at niet  alleen Pater Reni Van 
Meerhae ghe vernoord was, naar dat ook Pater Bongaerts, die oet heo 
de  nissie  van Hs ia-ing-tze bediende, eveneens ter d o od was gebrac ht . 
Ondertussen had Mgr . Beroijn op 28 deceDber 1901 reed s e en brief 
verstuurd aan de moeder van Remi, waarin hij de e er s te bijzonder
heden over de d o od van haar zoon b e s chrijft . Deze brief werd pas 
op 14 maart te Ware gem afge leverd : 
" . .  • Het \'las j ui s t  op Ste  Lucia, 13 dec ember , met 't vallen van 
den avond : hi j was met c onfrater Bongaerts te zamen te Hsia-ing
tze in hui s . In e ens, zonder dat men e enige dagen te voren eeni
ge bedreigingen of slechte geruchten had geho ord, werden zi j over
vallen door e ene bend e van 30, 40 gewapende mannen, oen zegt 15 
s oldaten en verdors s lecht volk . De c onfraters, zoo  op 't onver
wachts overvallen, konden den minsten wederstand niet bfuoden : 
de Christenen wisten he t maar als het t e  laat was . Het was een 
overlegd spel, want zij liepen recht in ' t  hui s  van de Priesters 
en begonnen te kappen en te steken . Reni, het hoofd .do orklovon 
was bi jna op den slag dood ; Pater Bongaerts, gansch het lichaam 
met wonden en bloed overdekt en bijzonder erg aan het hoofd ge
kwet s t, werd voor dood laten liggen. Nochtans twe e  dagen na het 
voorval leefd e hij nog en kwao van tijd tot tijd  bij  zijn verstand, 
ik hoop dat hi j er nog zal doorkooen. . 
Ziedaar, Mevrouw, in weinige \'!Oorden hoe onz e  Roni in eens, op ' t  
onverwachts, zi jn loon i s  gaan ontvangen en de narte lkr o on heeft 
bekomen . Er is bijna niet  aan te twi j f elen : ' t  is een c onplot 
van d e  Mahonedanen die  abs oluut de geroofde vrouwen on kinderen 
niet wilden tGruggevon . RmJ.i had Dij j ui s t  nog geschreven net 
den koerier die nu zijne r_1arteldood kwan aankondigen . Hij zeide 
oij : 11de Mahomedanen vertellen dat het leven on leven zal gaan 
als de prie sters de  chris tene vrouwen terug ei schen . De  nanda
rijnen gaan voor die bedreiging achteruit, na ar wi j blijven onzen 
plicht kwij ten . "  Als ik in Hsia-ing-tze was·in Maart-April, en 
vrouwen en kind e ren terugeischte ko st wat kos t, hebben d e  Mahone
d an en oij  ook zeer dikwij ls bedreigd . Meer dan eens heb ik ver
dechte r.1annen bui ten doen zetton on ik dood de r:10nschen bui ten 
wat oplotten tegcm al d e z e  voorvallen . Over e en tiental dagen 
hebben wij hier in de s treek voor dezelfde zaak van de Mahonedanen 
ook erge b edre igingen gehad. Ik heb de nandarijnen verwittigd 
van nu voor een ti j d j e  wat stiller te werken, want de Mahonedanen 
z i jn voor niets bang . 
r1ovrouw, gij hebt e en groot verlies gedaan in het afsturvon van 
uwen lieven Z oon, die U z o o  zeer boninde en die van U zoo geern 
sprak en niet wis t  wat hij z ou gedaan hebben on U e enige voldoening 
te  geven; maar wi j hier doen nog e en gro oter verlies  in hot af
sterven van e onen dor be s te en ieverigste ois si onarissen, bij
zonder in deze r.we ilijke onstandighed en . Reni was e en onvernoei
bare werker en hij kende zoo wol de  taal en de gebruiken van do 
Cb1neezen . Hij z ag ook voor niets achteruit, niets was hen te 
veel . Hij was ook e en bi jzonder godvruchtige priester ; 't is een 
erge s lag voor onze Orto s-Mi s s io, naar wij noeten de hand zogenen 
die ons s l aat . Wij  hebbon hier de 100 nis sen voor zi jne zielerust 
gelezen, volgens de statuten van onze Congregatie . In volle 
mededeeling in uwe dro€:Pl::le id Mevrouw, b l i j f  ik Uw o o tmoedige die
naar, Alph . Bermyn, Apos t . Vikaris van Ortos . "  
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Fragmenten uit een brief van Pater Lauwers aan d e  moeder van Remi , 
ge schreven te Hsia-ing-tze op 6 januari 1902 : 
11 • • • Den 13 December was uw dierbare zoon , onze zeer geachte con
frater , nog even naar de school gewee s t  om d o  kind eren over don 
c at echi smus te ondervragen ; hij ging terug naar huis, e enen c ate
chuiJeen medeleidende die moe st ondervraagd wordon over den gods
dienst, on bereid tot het H .  Doopse l . Hij leiddo·.her:1 bij zijnen 
confrater E.P. Bongaerts die in dezelfde re sidentie woonde . 
Hij was nauwelijks in hui s , toon de schurken, 4-0 in getal , aan
kwamen . Het was donker en de chri stenen , 2 tot 3 in getal , die 
hen zagen aankomen , konden ze niet meer voorlocpen om de  twee  
confraters te verwittigen . Romi en  zijn collega P. Bongaorts 
werden eensklaps onringd door een tiental schurken die oet s abels 
gewapend waren . Reoi kon nog buiten loopen , naar had r e ed s  eene 
groote wond e aan het hoofd . Toen hij de voorpoort wilde uitvluch
ten , werd hij neerge slagen en hij gaf z ijne ziel aan den Heer . 
Gelief , Madame , de oogen van het geloof te openen en uwedroef
heid zal ge lenigd worden • 

• • •  Toen wij te San-tao-ho hot droevig nieuws vernamen , bes loten 
wij nog oenige dagc:m te wachten om naar hier te komen : immers 
Kerstmis was nabij en wij waren�nauwe lijks pri e sters genoeg om de  
bie chten van de Christenen dier st:r;eken te._ ho oren . P .  Bongaerts 
was erg gewond , maar vo lgens drie oog�e�uigon verzekerden , buiten 
gevaar • .  Na Kerstmis tr�'!k ik op met_ eeni;ge getrouwe christenen en 
kwam hier•toe den 30 December . ·  Onderwege had_ik de Christenen 
tegengekomen die naar San-tao-ho··hot nieuws gingen brengen van het 
zalig afsterven van P. 'Bonga orts • .  · God h�oft zijn ziel ! 
Drie Christenen die bijge leopen kwamen of die. in, d·en 'l.vèg der schur
k en stonden , werden v6rmoord. Vij� andete werden min of meer erg 
gewond . Ik zend U: eenen brief op dien uw\ zoon be gonnen had maar 
niet geëindigd , vOorzeker uit oorzaalc der·I:lenigvuldige bezigheden . 
Om d8 b e grafenis t6 doen wachten wij nog altijd naar nieuws van 
Monseigneur Bermyn·'; onzen Bisschop . Ik heb hier gezocht· om. U het 
e en of ander al s gedachteni s op te sturen buiten dien brief , maar 
in d e  re sidentie i s  er nie ts meer te vinden , tcnzij_eenige·boeken . 11 

Vanuit Salatsji schrijft Pater Provinci aal Ivo Stragier óp 25 
januari 1902 onderstaande briof..,aan E . H .  Amaat Van Moerhaogho, 
de broer van Romi div onderpast.oor was te Otegom 

· · 

.• . 
'1 • • •  Ziehier nu e enige bijzonderheden over zijne Barteldo'od : De 
noordenaars waren ten getalle .van 40 tot 50; zij hebben de pri e s
ters overvallen tusschen 5 en �,ure ' s  avonds , op 13 Decenber . 
Zeven of 8 zijn in do residentip gekocen en de andere hebben al d e  
uitwegen bezet . E.l?. Rooi i s  vernoord aan du ·groote poort der 

. residentie alwaar biij hoopte to vluchten : hij was eerst gekwetst 
gewe e s t  in zijne kaoer , was zijnen revolver gaan zo eken , hetgeen 
oen kon .zien· aan dê 'bloedvlekken· die d eze. richtj_ng nonen . En na 

-hen nie t  gevonden te· hebbon (hij had heo aan zijnen schrijver ge
geven die uitgegaan was) , was hfj buitenge leopen naar 1tklein 
poortje dat beze t stond , was dan weder naar do groote poort ge
loepen w,aar hij de, dood vond . Hij heeft oonon kap in he t hoofd 
gehad en WOnden OV,Or gehool het lichaan ; de dood D.OOt oogonblik
kolijk gowoost zij,n . E . P .  Bongaorts had vorscheidono kappen in 
dcm hals gehad en wol dortig wondon · :.,· non had her.:l voor dood laton 
liggen onder de tafel . Hij he eft nog tien dagen geleefd; oaar al
hoewel een dokter van den Mandarijn h�n vorz0rgde2 heeft oen heo 
niet kunnen redden . Hij i s  ges torven aan zijne v1jandon vergevend . 
Du drie andere Chri stenen di8 op. 13 Docoober verooord worden ,  
zijn even slecht gesteld : de vrouw ·van den opperknecht i s  verbrand 
in haar hui s  ne t haar kind . De twee andere zijn gekapt en ge
korven . Nog vijf Christenen hebben wonden bekoDon , de eene grooter 
dan d e  andere . 
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Daarna plunderden de coordenaars het ko steli jkste wat in de re si
d entie te vinden was , stapelden het overige op e enen hoop , staken 
het in brand en nanen d e  vlucht . Op het e erste getier der aan
v allers waren de Christenen gevlucht ; z i j  waren inner s  verrast en 
wis ten nie t  net hoeveel vi j anden zij  te doen hadd en . De overste 
van het \-Jee z enhuis der Heilige Kindsheid , nie t  we tend e  hoe zij  
noest ontkomen net de kinderen , do ofde haastig al de lichten uit 
z oodat de moordenaars , meenende dat he t gesticht onbewoond was , 
er niet binnen gegaan zijn . 

Het was reeds lang dat de Mahooedanen vergrand waren oodat nen 
de vrouwen en de kinders ,  verleden j aar verkocht , terugeischte . 
Zi j hadd en den opperknecht reeds eens hard geschapen , z o odat hij 
ooeilijk hadde kunnen ontsnappen , indien de satellieten ( oannen 
van het tribunaal ) hem niet be schermd hadden . Nu nog spreken zij  
van revolutie te  naken indien oen voortgaat net de  vrouwen en 
kinderen te  eischen . 

De Mandarijn van Pao-fou-hien hoorde die zaak den 1 5  Decenber . 
Hij nam twee Christenen onder zi jne bescherming d ie j ui s t  be zig 
waren met vrouwen en kinderen te eischen . De Mandari jn van P ' ing
lo i s  d en 16 December , drie dagen na de moord , in Hsia-ing-tze aan
gekomen . De Mandarijn heeft er ge ene schuld in ; indien iemand 
schuld heeft , ' t  is  Wang-lao-ieh , de voorgaande Mandarijn , die 
niets ged aan heeft om dat te be letten . 

De booswichten zijn gevlucht , all e s  me edragende wat kon cee
gedragen worden . Daags na de moord bevond e en onzer Chris tenen 
zich op den oever van d en Gelen Stroom , op een �ur of tien afstand 
van Hsia-ing-t ze , t o en de  scholmen daar kwarnon aangereden . De man , 
bemerkt hebbende dat twe e  hunner op de poerden van d e  mis siona
ris sen zaten , drukte hierover zijne verwondering uit . Voor alle 
antwo ord kre e g  hij e en duchtig pak slagen . 

Tot nu toe i s  nieoand gevangen ; men z e gt wel dat er acht 
zitten , doch men weet niet  of he t de ware plichtigen zijn . 
kei z er heeft bevel gegeven van de booswichten die oen zoude 
non aanhouden , op s taandon voe t  te onthoofden . 

vast
De 
kun-

P .  Lauwers is  er naartoe gewe e s t  en ' t  i s  van hen dat ik die 
bi j zonderheden wee t ; zij kunnen dus geloofd worden en voor waar 
aanzien \<lorden . .. 

De Mandarijn heeft 500 taëls , iets min dan 200 fr . gegeven on 
de martelaars te begraven . Het zijn  ioners echte Martelaars , 
s l achtoffers van hunnen iever vo or de zie len , voor het terugei seh
en der vrouwen en kind eren , verleden j aar als s l aven verkocht .  
E . P .  Reoi wis t  dat oen hen ne t de dood drei gde : " De Bisschop 
heeft oij hier gez onden , zegde hij , ik blij f  er en ik doe nijn 
werk .. van prie s ter en nis si enaris  : noe t  ik sterven , dat de vv'il 
van God geschied e ! "  

Die dood i s  nij zoovee l  te pijnli jker , ondat wij te z anen 
teruggekeerd zi jn . E . P .  Reoi was eerst in Palakai , lat er werd hij 
gezonden oo , door zijn verstand en voorzichtigheid , de verkochte 
vrouwen en kinderen in Hsia-ing-tze t erug te halon. De teergelief
de c onfrater he eft er zi jne b e l o oning ontvangen .  ( • • •  ) 11 

( Horoan Me irhaeghe ) 

���! 2� - herdenkingsplechtigheden te Waregen en te Kortrij k .  
- een verzoekschrift tot heiligverklaring . 
• pater Van Meerhaeghe in d e  literatuur . 

• • • • • • • • • • 
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- ��n 2;:?:�! !�!! �E�!!� ��!!E��r!!��gf!�� 
Enkele naanden geleden overleed Frans Vanneerhaeghe op 34-j arige 
l e efti j d , . , Een kleine twee j aar geleden s chreef hij nij onder
s taande brief die in nijn  faniliearchief bewaard word t : 
"Kluisbergen , 31 oktober 1982 1 Ge achte he er , Met verb azing en 

zeer tevreden kwab ik onlangs in het bezit van uw Meerninneke , 
kontaktblad voor de fanilie ( van ) Meirhaeghe . D aar ik ( ook) 
e en "Vanneerhae ghe " ben en onlangs startte net notiti e s  te ver
z amelen met he t doel z o  vlug moge lijk enige klaarheid te zien 
in onze familie , ben ik blij  oij te kunnen abonneren op uw blad .  
Mis schien lukt het wel e ens aan te haken bij die allerverste 
voorvader van Wortegem , z oals u hen op e en bewonderonswaardige 
nanier wist te ontdekken . 
Ik ben één van de  Vanme erhaeghe s uit Kluisbergen ( fusieger:J.oento 
Berchem , Ruien , Zulzeke , Kwaremont ) .  Hier wonen tientallen Van
meerhae ghes ,  allen verder of dichter faoilie  van e lkaar . In 
r:lijn geneen t e  kregen zij  de  bijnaan "buerics " , waarschi jnlijk 
afkomstig van onze grootouders die klonpenboorders waren . Wij 
hebben "naas t e "  fanilieleden z owat over heel Vlaande ren , maar 
o ok in Vlallonië ,  het noordon van Frankrij k  en in Aoerika . 
Thans ben ik be zig deze  allen zelf of schrifteli j k  te c ontacte
ren on diverse gegevens te verzaoelen . Binnenkort hoop ik u 
d an ook deze  stanbooogegevens te kunnen doorgeven . In hoop in 
d e  t o ekonst misschien bij u terecht t e  kunnen voor inf orr;1atie 
teken ik net " meerminnekensbloed" , Frans Vanmee rhaeghe . "  

Op ons familief e e s t  heb ik Frans he el even kunnen spreken , d och 
naderhand hebben we nooit de kans gekregen om e ens rustig een 
boom over onze boom op te z e tten . Kan iemand van z i j n  naastbe
s taanden mij do gegevens bezorgen die Frans reeds bij e enge z ocht 
had ? We llicht kan ik dan klaarheid scheppen over de afstamming 
van deze  té;lk van Kluisbergon . Zo z al het werk dat Frans in dit 
kader verricht heeft niet tevergeefs gewe e s t  zijn . 

In Meerminneke nr . lO ( pag . 9 )  zagen we hoe vee l  vooral gegoede 
d orpe lingen bastaarden hadden uit e en of meer buitene chtelijke 
verhoudingen en dat daarover toen bli jkbaar geen streng more e l  
oord e e l  geveld werd . D e  Worte gems e  recordhouders inzake het 
verwekken van bustaarden waren zeker de Vandor Helsts  die de 
bi jnaam � Bis schop droegen . ( zie  o ok dlt nummer , pag .4 . )  
Een vluchtige raadpleging van de  poortersboekon van Oudenaarde 
levert het hierna volgend re sultaat op voor wat de 15de eeuw 
be treft : 
- Pieter Vander He lst  alias Bis scop , z oon van Simoen , bastaort 

bij Mergriete Loeys . 
r Arent Vander Helst , Philips bastarde sone diemen seide De  Bis

scop , bi Betten Vanden Gavere . 
Jan Vander He lst  gheseit  De Bis s c op , Gillis bas tarde zone b i j  
Kerstinen Van Aspere . 

- Willom Vander He lst , Jan s z o one bastaort bij Baudijne sGheze llen . 
Gadifer Vander Els t , Andrie s  bastarde z one bij Li j sbetten 
Neerincxs . 
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- Adriaen , Jehaene en Mergriete , alle  ( drie l )  Heindericx Vander 
Elst ghe seit Dé Bisscop bastaet-de kindre d ie hij hadde bij 
Paschinen Vanden Rijne . 

- Symoen , Gil li s , Steffenie , alle ( drie l )  Philips bastarde kindre 
Vander Hel s t  bi Claren Switoc . 

- Mae s , Olivier , Willems ( twee ) b astarde kindre Vander Helst bi 
Callen Mae s . 

Ondanks hun "klerikale " bijnaam , hadden deze  Vander Helsts alias 
De Bisschop er blijkb aar moeite mee om hun l ibido binnen de 
smalle sponden van het huwe li jksbed uit te loven • • •  

- E���� ��� �� 5��2��g�!� ��g����! 
Tijdens het grasduinen in de archiefbibliotheken vond vader Jan 
een tekst uit 1789 waarin een aantal re animatietechnieken be
schreven worden " om de verdronkene lichamen te verl o s s en van eent:. 
apparente dood " , een tekst die be stend was "voor alle Persoenen 
hun exercerende in de Medecynen , Chirurgie end e  Pharmacie . "  
Naas t  middel en om "de natuer lycke warmte in het verkilt lichaem 
te erstellen "  en de methode van de mond op mond beademing , wordt 
tevens een nie t z o  voor de hand liggend "handwerk" uit de doeken 
gedaan : 
" den middel van ieder bekent door syne gelukkige uytwerkingen 

i s  den rook van Tabak , die langs den Naersderm ( aarsdaro l ! )  
word ingeblazen door een werktuyg expr e s s e lyk tot dies uytge
vonden , van het welke ieder der bestende plaetzen door het Ma
gistraat voor zien i s  geworden , en kont don ongelukkigen niet 
tyd:elyk tot zyn zelven , dit hand-werk kan als alle de andere 
van tyd tot tyd erhae lt worden . "  

Dit i s  mis schien een wenk vo or de vcrstokte roker : probeer het 
e ens  andersoo i Ik zie do reklaneslogans voor t ab ak  al verschij 
nen : " we es toch niet z o  oerbanaal , rook j o  rokert j e  anaal" of 
" rook je regelrecht gez ond , stop je pijpje  in je kont" . 
Het zou oe ook niks verbazen ooc� ook de alternatieve gene e s
kunst hierin nieuwe perspectieven ontdekken • • • 

- terugbladerend in � gevulde s tamboonagenda 

Op 28 en 29 april verte genwo ordigen Jan Meirhaeghe en Andre a  
Tand enbulcke on�e familievereniging op het 19de Nationaal Kongres 
van de Vlaar:Ise Vereniging voor Familiekunde te Kortrij k .  

Op 6 juni ontvangen we be zoek van E . P .  Marcel en · zijn broer 
Broeder Etienne Van Meirhaeghe . Zi j die op ons f aniliefeest aan
we zig waren kennen Broeder Etienne , die de H .  Mis c oncelebreerde 
en d e  homilie hield , zeker nog . Pater Marce l  is  sedert dertig 
j aar missionar i s  van Scheut in Zaire en was naar de geboorte streek 
teruggekeerd or.1 er enkel e  oaanden vakantie d oor te brengen . 
Beiden zijn kinderen van Sioon-Bruno Van Meirhaeghe ( 1891-1966 ) 
en Maria· De Roose ( 1890-1980 ) , wiens vij f  z onen te Zingem werden 
geboren : 1 .  Jerooe ( 1923 ) x Gerarda Bil au ,  2 .  Fernand ( 1925 ) x 
Antoine tte Tack , 3 .  Marce l  ( 1926 ) mis s ionaris ,  4 .  Jozef ( 1927 ) x 
Godelieve Vander Sichel en 5 .  Etienne ( 1932 )  Bro eder van Onz e  
Lieve Vrouw van Lourde s  te Oo stakkor . 
Tene inde de 19de eeuw te overbruggen en de aansluiting te naken , 
r aadpleegden Marcel en Etienne de parochieregi sters van Zingem 
die aldaar op de pastorij  berusten . En inderd aad , de link kon 
ge legd worden ! Zij  stanoen af van Jac obus Van Meirhaeghe die in 
1762 te Zingen huwde net Anna Maria Cnuddt!:', de staoouders van 
onze leden Cyrie l ,  Roland en Etienne Van Meirhaeghe en van de 
Ree t s e  tak .  
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Op 23 juni wipte Lucien Van Me irh�eghe uit De Pinte nog e ens 
binnen en lie t ne e en blik werpen op de enorne berg gegevens 
d ie hij ree d s vergaard he eft over de tak Huise-Zingeo-Ouwegeo . 
Wc s laagden er ook in on de faoilie van Jacque s Van Meirhaeghe 
Pate rnostér , kle inz oon van Henri Van Meirhaeghe en Mel anie Ver
trie st ,  aah de j uiste t ak te hangen , een tak waartoe ook onze 
leden Lucien , Yve tte Van Moirhae ghe uit Gentbrugge en Mevr . 
Van Meirhàeghe-Dhae so  uit Gent behoren .  

Op 24 juni verzamelde de  Moirhaeg�-film
B

loeg on 14 �ur o? do 
markt to , Oudenaarde : c ameraman Mr . Van e ersdaole u1t Ru1en , 
Daniël , Jan en Herman Meirhae ghe , Andre a  Vandonbulcke , Gerda  
Scherpere e l ,  Balder en Arent Moirhae ghe . Bed oe ling was nog 
wat beelden te s chieten van do ' historische ' f �ilieplaatsen oo 
onze f aniliefo e stfiln in te kleden . We filodan te  Ouden aard e , 
Nokere on Wortogen en vier uur l ater hadden we 9 minuten onver
sneden pellicule ingeblikt . 

Op 9 juli ontvingen wo Rol and � Anne-Marie Van Me irhaoghe-V an 
Poucke en hun z o ontj e s  Rik , Tij l  on Jan . Ook Roland dook hot 
afge l open j aar in d e  archiovcn en s l ar.gd e or in om zijn  t ak op 
onze b oom te enten . Net als Broeder Eti enne on Pater M�rce l ,  
s t amt ook hi j af van het e chtpaar Jacobus Van Meirhaeghe-Cnudd e 
uit . Zingem .  Hij koustnte erde d n.t vier voorouders op ri j het 
typisch Zingemse beroep van manden- of wannemaker uitoefenden . 
Z i jn grootvader Kamiel-Leon Van Meirhae ghe ( o . l894 ) werd in de 
vo lks mond d an o ok "Lont j e  Mandie "  genoeod . Naast de strikt genea
logi s che gegevens b e z orgde Rol o.nd ons ook enkel e  uitgeschreven 
anekd ote s over zijn f anilio 1eden,  anekd o te s  die e o n be e t j e  hart 
brongen in die structuur . Indertijd hè eft Roland o ok e en stuk 
van zij.n needors st8Dbo oo ' Schar:1p ' ui tgewerk::b tot in d e  18de 
e euw ,  te Volkegen . Ik heb e ens  ni jn literatuur geran.dpleegd en 
vc'Y!d over de Schaops het volgende : 

in het Gro·ot Poortersboek va.n Oud enaard e ( 1280-15 50 ) ontdekte 
ik tussen de tièhduiz enden naoen s l e chts e en drie tal Schaops : 

• Jac op Sc amp quao over van Paoe lle alse poortro van hoere ( = 
van o or ,  oir of overerving) den 19° dach van wedernaent int 

_ j aer 1348 ( f o . 7 )  
• Jacop Sc amp over c onmen van Pamele ( fö . l71 v )  • .  Dit is wel

l icht de ze lfde als eerstgenoemde . Woonplaats wordt niet ver
meld . Zijn voorouders waren poorters van Parne le en hij zelf 
laat zich inschrijven als poorter van Oudenaarde • 

• Jan Sc amp fs . \rlilleDs v on Sc ores se  ( Schori s se ) , verzeten 
- poorter den 8 °  d ach in meyo int j aer 1429 ( fo . 98v ) • 
• Lievin Schaop fs . Stevins , gheboren van Schoersse ( S choris s e ) 

verze ten poorter in 1504 . 
- In Vlaanse Stao 1976 , nr . 9 ,  vind ik in e en volkstelling van 

Schorisse uit 1615 he t echtpaar Joo s  Schamp en S andrijne Rau
s tr ae ts met hun kinde�en Adri aen en Hans Schamp . 
Al deze  SchruJps  wo onden dus te Schori s s e , e en d orp j e  op enkele 
kil ome ter van Volkegeo , in het Oudenaard se dus . Schrisse en 
Vo lko gen res s orto orden t i jdens het Anc ion-Régine wel onder 
he t Land van Aals t  en nie t  onder de  kas solrij Vdn Oud enaarde . 
Toch zal he t leven meer op het nabi j e  Oudenaarde gcöriëntee rd 
gewee s t  zijn . Vand aar dat d e ze Schamps p o orter van Pame le en 
Oudenaarde waren . 

- Volledigheid shalve verme ld ik nog ene Jan Sc amp die  te Kortrijk 
leefd e  in 1425 ( Kortrijkse Persoonsnamen circa 1400 do or F .  
De  Br abcnd ere ) en in 1570 i s  e o n  and � ro Jan Scamp z oon van 
Luc as poorter van D e in z e  ( VL . Stan , l983 , nr . 3/4 ) . 

Wie kan Roland en ons nog moor vorte llen over doze  Schaops ?  
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D ank aan \"Jilfried � Julien Meirhaeghe uit Dentergem die ons het 
st amboomboek 11Kruisende vJegen , een familieverhaal 1 565-197511 ter 
l e z ing uitle enden . In d i t  zeer degelijk en prachtig verzorgd 
werk van Mevr . E .De Splenter-Labens , vonden we hee l  wat nuiHiige 
informatie over onze 18de en 17de e euwse kwartiervoorouders Vande 
Walle uit Aarsole . In dit boek word en trouwons o ok enkele stam
genoten genoemd , o . a .  Sylvie Meirhaeghe ( 0Aarsele 1856- +Kanegem 
1942 ) die met Emie l  Vande Wallc huwde . Hee l  wat Kanegemse familie
leden zullen hun z o on Adolf Vande Walle die huwde met Irma Goddyn , 
nog gekend hebben • 

Dank aan Mevr . M!}deleine Van Meirhaegho uit Reet  voor het pak 
r ouwzantj e s  dat ze ons toestuurde en eveneens dank aan Jule s  Meir
haeghe uit Ooike die ons de rouwzantj e s  be zorgde waarover we � 
' t  vorig Meerminneke ( p ag . l5 )  con oproep geplaat s t  hadden . 

Eind j uli vie l  er nogmaals e en gro te envel oppe in mij n  brievenbus 
mo t e en aantal foto ' s  van ons 16de eeuws mc croinzegcl én eon pak 
fotoc opies die  Dr . Varlez genonen had van doemJenten over de Van 
Meirhaeghe s uit-zi jn faoiliearchief . Ondertus sen heeft hij dit 
archief geschonken aan hot St ad s archief van Oudenaarde , waar het 
nu als "fonds Varle z 11 d oor iedereen kan geraadplee gd worden . 
Op woensdagavond 8 augustus werden we , dit zijn oijn echtgenote , 
ni jn z o ont j e s  en ikzelf , d o or Dr . Varlez , zijn echtgenote en z i jn 
nocder ontvangen in het 11huis De Ridder 11 te Wortogeo . In de in
pre s si onante sfeer van dit voorvaderlijke herenhuis ,  dat sedert 
150 j aar door de f amilie bewoond wordt , was het fijn praten over 
stanbo oo- en andere aangelegenheden . De lekkere Liofoans s childer
de een dee l  van do c oulour-locale . En dr . Vurl.o z  blijft oe ver
ras sen net steeds nieuwe docunonten ove r onze s t mmoon l Weer ben 
ik naar hui s  ge gaan net enke le nieuwe archief stukken on niet ninder 
dan 870 ( J I J )  fiches net referentie s  ootrent do Vnn Meerhaeghes 
( 13de tot 18de e euw ) en 358 fiches over de Vande Wee s tijnes en de 
Vande \'!ie l o s  I V/eer hee l  wat werk aan de stanboonwinkel on dat allc
oaal to verwerken . In naao van al do onzen van harte dank l 

oproep aan al onze lezers 

Ik ben van p l an oo binnenkort een artike l te ple gen over " oorlogs
s l acht offers "  binnen onze faoilie : ( Van )  Meirhaeghes en aanver
wanten die hot z i j  als s old aat , he tzij  als bur ger , sneuve lden of 
de dood vonden t i j dens of ten gevolge van de 1° of  2° Wereldoorlog . 
Mijn vraag i s  of u oij d aarover neer inforoatie kunt verstreldcen 
wat uw naaste fanilie betreft? 
Graag dus de naao , placts en datuo van overlij den , l eefti j d , rouw
zant j e s  of andere docuoenten danrootront . Indien nogel i jk ontving 
ik ook graag e en korte beschrijving van de onstandighedon waarin 
die f aoilieleden ge storven z i jn . 
Ik vraag ne ook af of er geen le zers die het allenaal zélf hebben 
nee genaakt zijn die hun oorlogsherinneringen eens op papier kunnen 
zetten . Zijn er geen ( kloin )kinderen die van hun ( groot ) ouders 
een interview kunnen afnonen ovor hun ervaringen in een van beide 
Wereldoorlogen en die ons daarvan een uitgetikt vers l ag . kunnen 
be z o:l gen? Denk er e ens over na en laat ne iets  weten a .u .b . 

. . . . . . . - - � 
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