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•111r1111t1t 
INLEIDING 

Bij zijn bezoeken aan de parochies van het bisdom Gent, won bisschop 
Antoon Triest bij de pastoor en notabelen inlichtingen in over het reli
gieus en zedelijk welvaren van de parochianen. Zijn visitatieverslagen 
werden door Or.Michel Cloet integraal gepubliceerd in de oorspronkelij
ke maar voor velen ontoegankelijke taal, het Latijn2

. 

M.Cloet heeft, mede aan de hand van deze bron, een intussen klassieke 
en no:P niet overtroffen studie gewijd aan het kerkelijk leven in de 17de 
eeuw . Andere auteurs hebben heemkundige bijdragen gepubliceerd, 
waarin de visitatieverslagen van bisschop Triest - in Nederlandse 
vertaling - werden besproken. Deze studies betroffen de parochies 
Hansbeke, Nevele en Merendree4

, en verschenen in Het Land van 
Nevele. Op deze parochies wordt hieronder niet meer teruggekomen. 
Ook de parochie Poeke ontbreekt, want zij behoorde tot het bisdom 
Brugge. · ,. · · 

In deze bijdrage wordt een genealogische invalshoek gekozen. Uit de 
visitatieverslagen heb ik enkel de persoonlijke gegevens gelicht over de 
vroegere (met naam genoemde) parochianen. 

De gegevens worden gegroepeerd per parochie. Voor verschillende 
jaren worden de communicantencijfers opgegeven, die een idee geven 

'. Zie ook J .LUYSSAERT, Ketters, verdachten en slechte katholieken in het Land van Nevele tijdens de 16e en 
lle eeuw, in Hensen van Toen, jg. 4 (1994), afl. 1, blz . 2-29 en afl. 3, blz. 67-71. 

,: M.CLOET, ItinerariiWll visitationum Antonii Triest episcopi Gandavensis (1623-1654), Leuven 1976. 
l . l!.CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVII° eeuw, Leuven, 1968. 
:i. A.HARTENS, Hansbeke in de visitatieverslagen van bisschop Antoon Triest, in Het Land van Nevele, jg. XIX 

(1988), afl. 2, blz. 131-145. 
J.VAN DE CASTEELE, Nevele in de visitatieverslagen van bisschop Triest, in Het Land van Nevele, jg. VII 
(1976), afl. 4, blz. 187-213. 
J. LUYSSAERT, Nerendree in de visitatieverslagen van bisschop Antoon Triest, in Het Land van Nevele, jg. XX 
(1989), afl. 3, blz. 179-203. 
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van de toenmalige bevolkingsgrootte van de parochie. Het aantal 
communicanten kan, volgens M.Cloet, grosso modo geschat worden op 
ongeveer 60% van de totale bevolking5. De gegevens die bisschop 
Triest ons meedeelt over de parochianen zijn in een aantal categorieên 
onder te brengen: 
- het kerkverzuim: de dienst bijwonen, ter communie gaan, zijn pasen 

houden (verplichte jaarlijkse paasbiecht); 
- rechtgelovigheid: ketterij, wederdopers, godslastering, exorcisme, 

geestenbezweerders, ... ; 
- goed gedrag en zeden: dronkenschap, echtbreuk, concubinaat 

(ongehuwd samenwonen), bloedschande, .. . 
Soms worden interessante inlichtingen gegeven over in- en uitwijkingen 
van en naar andere parochies. 

De inlichtingen over de parochianen zijn uiteraard subjectief. Het woord 
van de pastoor was wellicht niet altijd evangelie. De aandacht ging 
vooral naar enkele zwarte of verdwaalde schapen, die bijzonder in het 
oog moesten gehouden worden. Kende de pastoor wel voldoende zijn 
parochianen? Was hij altijd bereid hen aan te klagen en zo zelf in onmin 
te komen met zijn kudde? 

De genealoog oordele zelf of onderstaande beweringen over zijn voorou
ders waar zijn of niet. 

BAARLE 

Aantal communicanten: 
1636: 85 1640: 72 

1649 De pastoor is van slechte en militaire zeden. 
De kerkmeester is Gerardus GOETHALS 

LANDEGEM 

Aantal communicanten: 
1630: 348 1633: 380 1640: 430 1642: 450 
1651: 450 

5. Men neeot over het algemeen aan dat de kinderen ongeveer vanaf ca. 12 jaar verplicht waren het pasen te 
houden en dus tot de colilDUnicanten moeten gerekend worden. Welnu, dat was in de dekenij Tielt in de XV!i' 
eeuw niet zo. De gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst zijn pasen hield schijnt veeleer 15 à 16 
jaar te zijn. (M.CLOET, o.c., 1968 , blz. 82). · 
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1624 Twee personen hebben niet voldaan. De pastoor wou hen niet 
toelaten wegens hun onverbeterlijkheid. Zij leven namelijk in over
spel: Joannes MIEUX met de vrouw van Joannes SLOCK. 
Joannes JOOS en zijn hele familie gaan zelden ter kerke. 

1630 Joannes Joos, die bijna nooit naar de kerk komt, is zeer verdacht. 
Jacobus DRIL, verdacht van geestenbezwering, woont nu in Dron
gen. 
Sigerius VAN HOUCKE, hoewel vermaand, wou zijn kind niet 
vroeger laten dopen als de zesde dag. 
Guillelmus DE CUYPERE idem (de vijfde dag). 

1633 Joannes JOOS komt zelden naar de kerk. Hij deed wel zijn paas
plicht. 
Sigerus VAN HOUCKE voldeed niet, hij is goddeloos. Zijn vrouw 
en familie zijn wel vroom. 
Naar verluidt loopt hier een geestenbezweerder en ketter rond, die 
hier zijn venijn spuit, afkomstig uit de contributielanden, Martinus 
CLAYS. 

1640 Segerus VAN HOUCKE en Henricus PLASMAN voldoen niet. 
1649 Een zekere Hermannus VAN VENNE6

, verdacht van slecht geloof 
en overspel, een eerloos man, werd tot burgemeester verkozen. 

1651 Hermannus VERVENNE heeft goede werken gedaan voor de kerk. 

ST.-MARIA-LEERNE en ST.-MARTENS-LEERNE 

Aantal communicanten (beide parochies samen): 
1630: 300 1651: 300 
(Voor St.-Maria-Leerne afzonderlijk waren er in 1633 155 communican
ten). 

1630 Adrianus FAC voldeed niet. 
(Maria-L.) Joanna PLASSCHAERT is zeer verdacht van ketterij, zij 
voldeed nochtans en beloofde haar kinderen naar de kerk te 
sturen. 

~. Herman Vander Vennet, burgemeester van het Land van Nevele (o.m. in 1649 , 1651, 1653 en 1656), overleed te 
Landegem op 2 november 1670, ongeveer 83 jaar oud . llerd ook vermeld in het visitatieverslag van 1651. Hij 
was een zoon van Jan Vander Vennet en Anthonine Van Renterghem fa Joos. Zijn moeder is waarschijnlijk 
overleden eind 1605 (er werd een staat van goed opgemaakt op 21 februari 1606 - RAG, fonds Nevele, reg. 
396, fo. 390 verso) . Zijn vader, Jan Vander Vennet, hertrouwde in 1606 met Barbara Braus, weduwe van Jan 
Speeckaert (ibid" fo. 397). De families Speeckaert en Van Rentergem waren gekend als doopsgezinden (zie 
J.Ll'YSSAERT, a.i" Nensen van Toen, jg. 4 (1994), afl. 1, blz. 2-29), vandaar misschien dat ook Herman 
\'ander Vennet bij de pastoor in een kwalijk daglicht stond. 
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(Maria-L.) Er zou hier een vrouw uit Gent (Geltmunt) wonen die 
over ziekten oordeelt en gifmengerij pleegt. 

1633 (Maria-L.) Adrianus FACK, door het diocees wegens ketterij vogel
vrij verklaard, voldoet niet, maar wordt beschermd door Georgius 
de la FAILLE in zijn woonst7. 
Livinus PLASSCHART voldoet niet, hij is goddeloos en geweldda
dig jegens zijn moeder. 
De weduwe van Daniel PLASSCHART voldeed ook niet en is zeer 
verdacht van ketterij . 
Een bezweerder uit de streek van Aalst, ene Antonius, is gezien 
ten huize van de weduwe van Adrianus DE WEERT. 

1636 (Martens-L.) Er woont hier een eerloze hoer, Dicke Maye genaamd. 
Elisabet DE WEERT is elders heen gevlucht met Cornelius JOOS, 
een getrouwde man. 

1642 ".FAC belijdt een ketters geloof maar wordt geduld. 
Levinus PLATSAERT8, de knecht van Georgius de la FAILLE, 
wordt door de pastoor van ketterij verdacht, maar is volgens 
anderen wel geheel katholiek, daar hij dagelijks de mis bijwoont op 
het kasteel. 

1651 Petrus IDE wordt aanzien voor een bezweerder9
. 

LOTENHULLE 

Aantal communicanten: 
1630: 400 1633: 380 1637: 252 1640: 500 
1642: 500 1650: 500 
(Het cijfer voor 1637 lijkt een vergissing?) 

1630 De pastoor gaat te vertrouwelijk om met zijn buurvrouw, ene 
Judoca. 

1633 Na langdurige gevangenschap is de vorige pastoor afvallig gewor
den. Hij verkondigt ketterijen aan vele inwoners en verwekt schan
daal door zijn slechte levenswijze. De nieuwe pastoor geeft hoop 
op herstel. 
Er zijn hier veel ruwe mensen, onwetend van wat nodig is voor het 
zieleheil. Anderen zijn bedorven door de overleden pastoor. 

7. Georgius of Joris della Faille was een zoon van Maarten della Faille (1544, f 1620) en Sibille Stecher 
(!1589) die in 1592 de heerlijkheid van Nevele kocht voor 16 .000 pond. Joris della Faille werd begraven in 
de kapel van het voormalig Jezuïetenklooster, toen gevestigd in de Volderstraat te Gent. 

8. Levinus Platsaert is ongetwijfeld dezelfde als Livinus Plasschart uit 1633. 
9. Petrus Ide wordt door bisschop Triest ook vermeld in zijn visitatieverslag van Nevele in 1649 en 1651 (zie 

J.VAN DE CASTEELE, o.c., jg. VII (1976) , afl. 4, blz. 203 en 206). 
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1640 Levinus VAN BELLEGHEM leeft gescheiden van zijn vrouw. 
1642 Twee vrouwen leven gescheiden van hun man. Een van hen, 

Petronella MULLENS, is op een andere parochie gaan trouwen. De 
andere heet Joanna SCEPPERS. 

1650 Judocus VAN HOUCKE voldoet niet. Hij verontschuldigt zich door 
gebrek aan kledij , maar de pastoor verdenkt hem. 
Er loopt een geestenbezweerder rond uit Tielt, een zekere Petrus. 

MEIGEM 

Aantal communicanten: 
1630: 252 1633: 251 1637: 300 
1642: 300 1644: 340 1649: 200 
(Het cijfer voor 1649 is wellicht een vergissing. In 
schop in Meigem 50 families.) 

1640: 300 
1650:500 

1624 telde de bis-

1627 Guilielmus Mestdach zegt dat de pastoor zich niet altijd klaar 
houdt wanneer hij bij de zieken geroepen wordt. Zo zijn de vrou
wen van Judocus DE GRUTERE en van Joannes MIJS gestorven 
zonder laatste sacramenten. 
Naar horen zeggen loopt hier een geestenbezweerder rond, 
afkomstig uit het district van Aardenburg, Aegidius DE GROOTE. 
De decaan bescti4ldigt d~ pastogr van incontinentia ( = sexuele 
losbandigheid) en van verdachte conversatie !llet zijn meid én met 
een dame uit Gent. 

1630 Petrus DE BLYCK en Franciscus WITIEWRONGHE voldoen niet, 
zij bezoeken nooit de kerk. 

1637 Twee verdachten: Marinus MESTDACH en Joannes DE SCUTIE
RE. 
Simon DE LAERE leeft in slechte verstandhouding met zijn vrouw. 

1642 Marinus MESDACH en zijn zoon zijn heel verdacht. 
1644 Een van de zonen MESDACH wil niet voldoen. 
In 1633 werden 3 verdachten gemeld, in 1640 5 of 6, maar telkens 
zonder namen. 

POESELE 

Aantal communicanten: 
1630: 100 1633: 100 
1642: 105 1649: 100 

1636: 100 
1651 : 118 

1640: 100 

1649 Petrus BRAET is overspelig. Eén vrouw vraagt om scheiding. 
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VINKT 

Aantal communicanten: 
1630: 350 1633: 350 
1642: 370 1644: 380 

1637: 360 
1649: 437 

1640: 370 
1650: 500 

1624 Daniel VAN OOTEGHEM, een slecht en verdorven man, brengt 
ook anderen van het rechte pad. 

1630 Joannes BAUDONCK10 uit Wakken komt hier bezweren. 
1633 Joanna POOTERS voldeed niet. 

Antonia OBYN vluchtte naar Cadzand, maar keerde terug. 
Een vrouw, die langs de weg van Zeveren naar Vinkt woont, heeft 
een dochter die in de ketterse gebieden woont. 
Andreas DE CLERCK leeft gescheiden, omdat hij geen middelen 
van bestaan heeft om zijn vrouw te onderhouden. 
Twee vrouwen komen niet naar de kerk bij gebrek aan kledij. 

1637 Antonia OBYN gaat vaak met haar moeder naar Cadzand. 
Joannes DE POORTERE verloofde zich in juli met Levina WITIE
VRONGHE, maar ging niet verder (opm.: deze visitatie dateert van 
10.09.1637). Hij zou verhuisd zijn naar Gottem, zij naar Vosselare. 

1640 Christophorus GOETHALS, zijn vrouw, en Margaretha MENl
CHELS voldoen niet. 

1642 Antonia OBYN, vrouw van Natalis POLLET, voldeed wel, maar 
komt zelden ter kerke; zij is verdacht. 
Andreas WILLEMS woont samen met Joanna COOPMANS, niet 
zonder grote verdenking van bijslaap. 

1644 Er is een geestenbezweer?er gesignaleerd, Joannes MATHYS. 
1649 Daniel VAN OOTEGHEM1 is geheel gebeterd. 

VOSSELARE 

Aantal communicanten: 
1630: 200 1633: 200 
1642: 200 1649: 229 

1636: 204 
1651: 270 

1640: 200 
1654: 250 

1630 Judocus VANDEN STEENE leeft gescheiden van zijn vrouw, 
Judoca RUBBENS, die op het kasteel woont. 

1633 Judocus RUBBENS leeft gescheiden van zijn vrouw. 

10. Joannes Baudonck wordt in 1624 in Nevele verdacht genoeird (zie J. LUYSSAERT, o.c., jg. 4, afl. 1, blz. 6). 
In 1630 wordt hij in het visitatieverslag van Kanegem ook gesignaleerd als afkomstig uit Wakken (zie 
M.CLOET, Itinirarium" .). 

11. Misschien dezelfde Daniel Van Ooteghem die in 1625 in Zeveren ketters wordt genoellrl. 
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Judocus SCHOONHOIGHE en Petrus BAES voldoen niet. Zij zijn 
nochtans niet verdacht, zoals wel Levinus OLVERBEKE, die 1 
maal per jaar voldoet. 

1636 De dochter van Petrus RUBBENS leeft gescheiden. 
Petrus COPPENS, die in Leerne niet voldeed, is hier komen 
wonen. 

1642 Eén vrouw is verdacht, zij zou ook geesten bezweren. 
1651 De kerkmeesters zijn Joannes SPEIBROUCK en Andreas DE 

BOSSCHERE. 

ZEVEREN 

Aantal communicanten: 
1630: 120 1640: 140 1642: 140 1644: 170 
(In 1649 en 1651 worden er telkens 30 gezinnen geteld). 

1625 De baljuw kan zijn sexuele driften niet beheersen. Hij heeft onwet-
tige kinderen, geeft geen acht op verdachten van ketterij en 
exorcisme. De burgemeester en een andere, die het baljuwschap 
voert in de wijk De Leystrate, zijn niet weinig verdacht van ketterij; 
ze zijn daarvoor overigens gestraft in Deinze. 
Daniel VAN OOTEGHEM is geheel ketters en verdorven. 
Een zekere Andreas uit Ooike, smid en chirurgijn, bedient zich van 
exorcisme. 
Een jongeman heeft een meisje zwanger gemaakt. Hij ontkende bij 
de geboorte zijn vaderschap. Het kindje is gestorven zonder het 
doopsel ontvangen te hebben. 

1627 Daniel VAN OOTEGHEM is geheel ketters. 
Er is hier iemand die de dochter van zijn echtgenote zwanger heeft 
gemaakt. Na deze misdaad heeft zijn vrouw hem verlaten, maar ze 
zijn alweer verzoend. Zij waakt er nochtans over bij zonsonder
gang haar dochter bij zich te houden om het gevaar van incest af 
te houden. 

1630 Ook Daniel VAN OOTEGHEM voldeed, maar blijft verdacht. 
Joannes VAN DAMME verstaat zich slecht met zijn vrouw (en leeft 
nu gescheiden) en dochter, die hij al eens zwanger heeft gemaakt. 
Het is een woeste kerel en zijn vrouw is al geen haar beter. Twee 
pastoors uit Vinkt en Deinze gaan de zaak onderzoeken, of zij 
kunnen gescheiden worden, omwille van het gevaar van moord. 

1633 Judocus AYERICK heeft zijn vrouw verlaten en zou nu in Meigem 
wonen. 

1649 Kerkmeesters zijn Balduinus Dobbelaere en Joannes Cornelissen. 

Ronny DEBBAUT, Gent 
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Register van personen 

AYERICK 32 

BAES 32 
BAUDONCK 31 
BRAET 30 

CLAYS 28 
COOPMANS 31 
COPPENS 32 

DE BLYCK 30 
DE BOSSCHERE 32 
DE CLERCK 31 
DE CUYPERE 28 
DE GROOTE 30 
DE GRUTERE 30 
DE LAERE 30 
DE POORTERE 31 
DE SCUTTERE 30 
DE WEERT 29 

FAC 28, 29 
FACK 29 
FAILLE 29 

GOETHALS 27, 31 

IDE 29 

JOOS 29 

MATHYS 31 
MENICHELS 31 
MESDACH 30 
MESTDACH 30 
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MIEUX 28 
MIJS. 30 
MU~Ll~:NS _30 

OBYN 31 
OLVERBEKE 32 

PLASMAN 28 
PLASSCHAERT 28 
PLASSCHART 29 
PLA TSAERT 29 
POLLET 31 
POOTERS 31 

RUBBENS 31, 32 

SCEPPERS 30 
SCHOONHOIGHE 32 

'·sLOCK-·2a 
SPEIBROUCK 32 

VAN BELLEGHEM 30 
VAN DAMME 32 
VAN HOUCKE. 28, 30 
VAN OOTEGHEM 31, 32 
VAN VENNE 28 
VANDEN STEENE 31 
VERVENNE 28 

WILLEMS 31 
WITTEVRONGHE 31 
WITTEWRONGHE 30 
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Vóór het Concilie van Trente (1545-1563) was de inzegening van een 
huwelijk bijkomstig. De wederzijdse toestemming van de echtgenoten 
volstond immers om een geldig huwelijk aan te gaan (dit gebeurde soms 
in een herberg); de inzegening van het huwelijk was slechts nodig opdat 
de echtverbintenis geoorloofd zou zijn. 

Het Concilie stelde echter als geldigheidsvoorwaarde dat het huwelijk 
zou ingezegend worden voor de pastoor van de parochie en twee 
getuigen. Aan een huwelijk ging de verloving of huwelijksbelofte vooraf. 
Deze huwelijksbelofte of ondertrouw betekende dat men de morele 
verplichting op zich nam binnen de zeven (later zes) weken in het 
huwelijk te treden. Enkel het geestelijk hof kon een huwelijksbelofte 
ongedaan maken. 

De verloofden moesten door de pastoor ondervraagd worden over de 
voornaamste geloofswaarheden. Kenden ze die onvoldoende dan mocht 
dat volgens de Diocesane Synode van 1609 toch geen beletsel zijn om 
de voltrekking van het huwelijk te weigeren. De pastoor was dan ver
plicht zich in te spanneri gm çJe k~fldida.~t" trpywers de~~ waarheq~n bij 
te brengen. 

Op drie verschillende zon- en feestdagen werd de huwelijksaankon
diging afgeroepen in de kerk. Was een der verloofden afkomstig van een 
andere parochie dan moest het afroepen daar ook gebeuren om na te 
gaan of er geen huwelijksbeletsel was. 

Vanaf 1607 was de pastoor verplicht de huwelijken op zijn parochie in 
een register bij te houden. 
Na de ondertrouw vergezelden meestal een schare jongelingen de 
verloofden naar huis en bleven daar drinken. Tijdens de stoet van de 
pastorie naar de woning werden veelal vuurwapens afgevuurd. Het volks 
gebruik van het ·schieten• bij een huwelijk dateert dus al zeker van in 
de 17e eeuw. 

Een huwelijk werd meestal ingezegend tijdens de hoogmis op zondag en 
groeide veelal uit tot een echt dorpsfeest dat soms 5 tot 6 dagen duurde 
waarbij men ganse dagen niets anders deed dan eten, drinken, zingen 
en dansen. 
Tijdens de Vasten en de Advent was het verboden te huwen tenzij de 
aartsbisschop hiertoe toestemming verleende. 
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Om de vele uitspattingen tegen te gaan werd in 1711 een koninklijke 
verordening uitgegeven die bepaalde dat een bruiloftsfeest nog slechts 
twee dagen mocht duren en dat nog ten hoogste 40 personen mochten 
worden uitgenodigd. 
Een bruidegom van een andere parochie moest zich soms vrijkopen 
door het betalen van een dwangsom of het schenken van een bepaalde 
hoeveelheid bier. 

In de loop van de 17e eeuw was het voor de bevolking niet gemakkelijk 
om zomaar van de ene naar de andere parochie te verhuizen, want de 
schrik voor een heropleving van de ketterij zat er bij de overheid nog 
altijd diep in. 
Tijdens de 18e eeuw werd wat meer bewegingsvrijheid geduld. Toch 
bleef de kerkelijke overheid een oogje in het zeil houden. 

Zwervers wiens herkomst onduidelijk wàs· waren ontegensprekelijk 
verdacht. Toch vonden we tijdens de ambtstermijn van pastoor Paulus 
Leyten (afkomstig uit de omgeving van 's Hertogenbosch in Nederland) 
zes huwelijken terug van rondtrekkende bedelaars .of zwervers. Kwamen 
zij de pastoor vragen hun echtverbintenis in te zegenen of drong de 
pastoor er bij hen op aan? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten 
~moo. · 

30 apri l 1713: 
Joannes VANDEN ABBEEL x Livina BEERNAERT 
vagi medicantes (rondtreki<ende bedelaars) 
Getuigen: Joannes Schol laert (koster) en Joanna De Lange (herkomst 
onbekend). 

04 januari 1717: 
Stefaan CALLENS x Petronella MEULEBROEX 
vagi (zwervers) 
getuigen: Joannes Schollaert (koster) en zijn echtgenote Judoca Me
ganck. 

24 juni 1719: 
Joannes KELLEM x Clara INBEL 
vagi (zwervers) 
getuigen: Joannes Schollaert (koster) en Maria Anna Van Herseel 
(winkelierster-herbergierster op het dorp). 
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5 juni 1729: 
Anthonius PORRO x Maria Clara JANSSENS 
vagi (zwervers) 
getuigen: Egidius De Schuyter (koster) en Maria Elipo of Elips ( = 
echtgenote van Joannes Stornmelinck). 

30 november 1731: 
Jacobus STUF x Veronica DE MOL 
vagi (zwervers) 
Getuigen: Egidius De Schuyter en Marie Anna Van Herzeel (nu weduwe 
van winkelier en herbergier Judocus Dhaenens die overleed in 1727). 
Het huwelijk werd ingezegend na slechts één afroeping. 
(Facta una proclamatione et super ... ) 

24 januari 1734: 
Michaël VAN SPEYBROECK x Agnes HELM 
vagi (zwervers) 
Getuigen: Joannes Mannes (?) en Catharina lmbel (vermoedelijk perso
nen zonder vaste woonplaats). Het huwelijk werd drie maal aangekon
digd. 

Bij de eerste vier gevallen is in het huwelijksregister van één of meerde
re aankondigingen geen sprake. 

André BOLLAERT, Poesele 

Bronnen 

- Parochieregisters Poesele 
- J.DE BROUWER, Godsdienstig leven en kerkelijke instellingen 1550-

1621 Land van Aalst, Aalst, 1961. 
- J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instel

lingen in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796. 
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Naar aanleiding van het driehonderd jaar bestaan van het Sint-Jozefs
college te Tielt verscheen het boek 300 jaar College te Tielt met als 
ondertitel van Schola Latina tot Sint-Jozefscollege 1686-1986.1 

In dit boek wordt onder andere het leerlingenaantal en de herkomst van 
de leerlingen uitvoerig bestudeerd. Voor dit onderdeel kon men beroep 
doen op de bestaande palmaressen. De twee oudste registers die 
bewaard worden in het archief van de Minderbroeders te Sint-Truiden 
geven ons een vrij precies beeld over de evolutie van het leerlingenaan
tal voor de periode 1686-1806. De palmaressen vermelden immers alle 
leerlingen met naam en gegevens over de gevolgde klas en de woon
plaats. Helaas ontbreken de schooljaren 1719-1720 tot en met 1724-
1725, het schooljaar 1726-1727 en het schooljaar 1731-1732.2 

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS IN DE LATIJNSE 
SCHOOL TE TIELT 

Het onderwijssysteem in de XVllle eeuw telde zeven klassen (soms 
acht). De loopbaan in de Latijnse School te Tielt verschilde sterk van 
student tot student. De laagste cyclus vormde de Rudimenta of voorbe
reidende cyclus. Men kon er beginnen in de Rudimenta tertio ordine (T), 
overgaan naar de Rudimenta secundo ordine (0) en vervolgens de 
Rudimenta (R) volgen. 
Deze drie klassen vormden de voorbereiding op de Latijnse school: de 
driejaarse cyclus van de Grammatica. Achtereenvolgens volgde men de 
Infima classis grammatices (1), de Media classis grammatices (M) en dan 
de Suprema classis grammatices (S). Sommige studenten studeerden 
nog verder in de Humanites (H) ook soms Poësis genoemd in de palma
res en de Eloquentia (E), soms aangeduid als Retorica.3 

FRANSE PERIODE 1792-94 TOT 1814 

Tijdens de Franse periode kwam er op het onderwijsvlak een nieuwe 
structuur.4 De palmares van 1807 geeft ons een duidelijk beeld van de 

1. J.LEROUGE, e.a" 300 jaar College te Tielt . 
2. J.LEROUGE, o.c. , blz. 26 . 
3. J.LEROUGE, o.c" blz. 29 . 
4. J.LEROUGE, o.c., blz. 51. 
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opeenvolgende klassen. Men begon in de laagste klas, de Tyrocinium 
(T). Vervolgens stapte men over naar de figura minori (m), de figura 
majori (M) en de Grammatica (G). Sommige studenten studeerden nog 
verder in de syntaxis (S), de poësi (poëtica = dichtkunst) (P) en sloten 
uiteindelijk hun studies af in de retorica, de hoogste klas in de Latijnse 
school te Tielt (R). 

OUD-LEERLINGEN5 

We geven hier de oud-leerlingen die in de periode van 1686 tot 1814 in 
het college te Tielt school liepen. We beperken ons tot de gemeenten 
die behoren tot het Land van Nevele, met inbegrip van Merendree, 
Hansbeke en Poeke. Bij het ontbreken van oud-leerlingen wordt nihil 
vermeld bij de naam van de gemeente. 
Naast de naam van de leerling komt het jaartal gevolgd door een letter, 
bv. 1712R. Dit betekent dat deze leerling in de zomer van 1712 dus het 
schooljaar 1711-1712 de Rudimenta-klas had afgewerkt en in het palma
res voorkomt. 
Een schooljaar begon de dag na het feest van Sint-Franciscus, op 5 
oktober dus. Er waren twee vakantieperiodes: de paasvakantie en de 
zomervakantie of Sint-Remigiusvakantie (Feest van Sint-Remigius is 1 
oktober). 

Gebruikte afkortingen: 
Periode 1686-1792: 
T: Rudimenta Tertio Ordine 
0: Rudimenta Secundo Ordine 
R: Rudimenta 

1: Infima classe grammatices 
M: Media classe grammatices 
S: Suprema classe grammatices 

H: Humanitas 
E: Eloquentia (welsprekendheid) 

5. Met dank aan de heer Jan Lerouge die mij de namen van de oud-leerlingen ter beschikking stelde en zijn 
toestell!Ding gaf tot publikatie. 
De 4.536 namen van leerlingen van de Latijnse School te Tielt van 1686 tot 1806 staan op computer en zijn 
verzame ld door ondergetekende in twee onuitgegeven boeken: 
- alfabetische lijst van de leerlingen per gemeente, 
- alfabetische lijst op naam van de leerling. 
Beide werken zijn te raadplegen in de bibliotheek van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt . 
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Franse periode 1792-1814: 
T: Tyrocinium (laagste klas) 
m: figura minori 
M: figura majori 
G: Grammatica (spraakkunst) 
S: Syntaxis (samenhang van de woorden) 
P: Poësis (dichtkunst) 
R: Retorica (hoogste Latijnse klas) 

DEURLE 
nihil 

DRONGEN 
Boddaert Adolphus Leonardus Maria 1803T 1804M 1805G 
Boddaert Josephus 1806T 

GOTTEM 
Damman Franciscus 
Van Luchene Joannes Baptiste 
Verhaast Josephus 

HANSBEKE 
La Ros Joannes Baptista 
Maenhoudt Petrus 
Standaert Guilielmus 
Van de Sickel Joannes Baptista 

LANDEGEM 
nihil 

LATEM (SINT-MARTENS-LATEM) 

1805T 
1763M 
1801M 

17950 
1747R 
17351 
1795R 

1764H 

17911 
1748M 
17368 
17961 

Belsens Joannes 17581 1759M 
Vande Vijvere Josephus 17170 17181 

LO = LOTENHULLE6 

Claeijs Joannes 17110 1712R 

MARIA-LEERNE (zonder Bachte) 
nihil 

1749S 

6. Lo: wat juist bedoeld wordt met Lo kan uit de palmares niet opgemaakt worden. Is het Loo in West-Vlaanderen 
of is dit de afkorting van Lotenhulle? 
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MEIGEM 
nihil 

MERENDREE 
Aerts Carolus 1767H 
Cocquijt Judocus 1742M 17435 
Holsbeke Franciscus 1765M 
Holsbeke Joannes 1764R 
Holsbeke Petrus 17665 
lket Petrus 17451 17465 1747H 
Pruijm Joannes 17671 
Pruijm Petrus 1766R 
Van der Werhede Joannes 1795H 
Van Renterghem Guiliemus 1753R 17541 

NEVELE 
Bauduijns Franciscus 1739R 17401 
Beijaert Philippus 1766R 17671 1768M 17695 
De Brabander Livinus 17680 17691 1770M 
De Raet Jacobus 1703m 1804G 18055 1806R 
De Vos Carolus 17670 17681 1769M 
Lamme Petrus 17951 
Loontiens Josephus 1756R 17571 1758M 17595 
Loontiens Livinus 1754H 
Martens Petrus 1752T 
Meganck Petrus 17650 17661 1767M 
Mestdagh Jacobus 1767R 1768M 17695 
Mestdag Petrus 17660 
Odevare Engelbertus 1709R 
Schelpe Joannes (Baptista) 1768R 1769M 17705 
Si(j)moens Joannes 1717R 1718R 
Van Brussel Joannes 1761M 1762M 17635 17645 
Vander Piet(e) Joannes 17611 17621 
Van Doorne Guilielmus 17591 1760M 1761H 
Van Hulle Jacobus 1767M 17685 
Van Landegem Jacobus 17180 
Van Landeghem Franciscus 1737T 
Van Landeg(h)em Jacobus 17330 17340 1735R 17361 
Van landeghem Josephus 17120 1713R 1714M 
Van Landeghem Petrus 17255 
Van Nevel Benedictus 17540 1755R 17561 1757M 

17585 
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POEKE 
Billiet Albertus 17680 17691 1770M 1771S 
Billiet Augustinus 1777R 17781 1779M 1780S 
Billiet Marcus 1774R 17751 1776M 1777S 

1778H 
Damours Gisbertus Josephus 1701R 17011 1704S 
Legiers Joannes (Josephus) 1780R 17811 1782M 1783S 
Scherpereel (A)Egidius 17551 
Van damme Petrus 1694R 
Van de weeghe Josephus 1727H 1728E 

POESELE 
nihil 

SINT-MARTENS-LEERNE 
nihil 

VINKT 
Boudonck (Guilielmus) Petrus 17510 17521 1753M 1754S 

1755H 
Damman Franciscus 17860 17871 1788M 1789S 
Martens Carolus 1754R 17551 1756M 1757S 
Van Oost Joannes 17951 1796M 
Van Ootegem Clemens 1806m 

VOSSELARE 
nihil 

WONTERGEM 
Beijens Josephus 1738R 1739M 1740S 1741H 
De Smedt Petrus 1782R 
Galle Josephus 17650 17661 1767M 1768S 

1769H 
Veroug(h)straete Zacharias 1753R 17541 1755M 1757S 
Verougstraete Bernardus 1802S 1802P 
Verougstraete Petrus 17550 1757M 1758S 
Verougstraete Petrus Josephus 1802M 

ZEVEREN 
nihil 

Luc NEYT, Tielt 
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Na de publikatie van de namen van de Poeselse soldaten die sneuvel
den in het leger van Napoleon in Mensen van Toen, jg. 4, afl. 4, blz. 96-
98 vestigde ons bestuurslid Daniël D'Hooge onze aandacht op een lijst 
uit 1816 die hij had teruggevonden in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. Deze lijst droeg als titel: Nominative Staat van eenige militairen 
inden voormaligen franschen dienst, die, in Oost-Vlaanderen geboren, 
gedurende de veldtochten van 1812-1815, in onderscheidene pruissische 
hospitalen zijn overleden. 

Op de lijst één soldaat uit het Land van Nevele: François MASTACK, 
fuselier, 4e Cie. Se Batt. 43e van Linie, 20 jaar, geboren te Poesele 
département Escaut en overleden in het hospitaal Kloosterberge bij 
Maagdenburg op 1 april 1813. 

Dat de naam Mastack een verschrijving is lijkt nogal duidelijk. Eerst 
dachten we aan de naam Mestdagh maar na grondig onderzoek van het 
doopregister bleek dit te gaan om Francis MAESSCHALCK, geboren te 
Poesele op 29 september 17821 als zoon van Joannes en Regina De 
Baets. In de overlijdensregisters van Poesele vonden we geen spoor van 
zijn overlijden terug. 

POESELE 
ZIENSWYZE DER POESELSCHE BOEREN 
Men schryft ons uit Lootenhulle: 

André BOLLAERT, Poesele 

Te Poesele een dorpje, een half uer van hier, is de genaemde Lodewyk 
Duwyn (in den wandel Louis De Wind), in de volgende omstandigheden 
overleden. Hy was jongman, kreupel en slecht ten gange, door het 
weldadigheidsbestuer alhier, by arme menschen aenbesteed, ging hy 
wekelyks zyne ronde doen, om eenige stukken brood in te zamelen. Hy 

1. Parochieregisters Poesele reg . III fo. 51. 
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was geen ongodsdienstig mensch, en te Poesele werd hy zoo geerne 
gezien als een bedelaer geern gezien kan worden. De verledene week 
had hy een ganschen namiddag in een boerenhuis by het vuer broederlyk 
zitten klappen en lachen. Tegen den avond stukke/de hy naer huis, maer 
bleef onder wege liggen, hy was door eene beroerte getroffen. De man by 
wien hy inwoonde kwam met eenen kruidwagen om hem, voerde hem 
naer huis, en ging naer de pastory mynheer den pastoor (nvdr. Pieter 
Vallez) verzoeken, den bedelaer het H.Olyssel te komen toedienen. 
Mynheer de pastoor liet hem zeggen, dat hy niemand beregtte zonder 
briefken van den doktor. 
- Maar dat mynheer toch eens kome zien, het arme schepsel ligt reeds 

zonder spraek. 
- 't Is verloren, ge moet een briefken van den doktor van den armen 

hebben. 
- Maar, mynheer! de doktor woont een half uer van hier, de wegen zyn 

om er niet door te geraken en 't is geheel zeker, dat hy niet meer leven 
zal als wy weder komen met den doktoor. Om de liefde Gods, mynheer 
de pastoor, doe toch een werk van bermhertigheid! 

- 't Is verloren gedaen, ik moet op u zeggen uit myn huis niet komen - ga 
weg. 

- In Gods naem, mynheer, ik ga, myn pligt is gekweten, ik zal my niet te 
bekwellen hebben. 

En de man ging naer huis, en eenige minuten later was de bedelaer naer 
de eeuwigheid. 
Het is waer, mynheer de patoor moest volgens de koude letter zyner 
voorschriften zyn goed vuer niet verlaten. 
Volgens landelyk gebruik, als iemand sterft tusschen zyne eerste commu
nie en zyn huwelyk, doen de jonge lieden eene inzameling onder elkander, 
om voor den overledene missen te doen zingen. De jongelingen hebben 
dan ook eene inzameling gedaen, op de begraefnis van den kreupelen 
Lowie. Maer zy hebben geoordeeld, - en de boeren hebben soms een 
zeer gezond oordeel, - zy hebben geoordeeld, dat aengezien het ellendig 
lichaem van den bedelaer mynheer den pastoor zooveel niet weerd was 
eenige stappen door den sneeuw te doen, om hem den laetsten troost te 
brengen, zyne ontslapene ziel, hem zoo veel niet zou weerd zyn het geld 
te aenveerden, om er zielmissen mede te zingen (het zyn de eigene 
woorden der jonge lieden). 
Daerom hebben zy met de opbrengst der inzameling brood gekocht, en 
het aen den armen uitgedeeld, ter gedachtenis van Louis den bedelaer. 
Men kan somwylen buiten zyn schik komen, met te veel staet op de 
verblindheid der buitenlieden te maken. 
(De Broedermin, 13 maert 1853, nr. 72) 

Lieven DE RUYCK, Landegem 
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Het fonds baronie Nevele in het Rijksarchief te Gent bevat enkele 
documenten over de afstammelingen van Geeraert Timmerman 1 en 
Syntgen Van Der Strate2 zijn echtgenote. Dit echtpaar was afkomstig 
van Meigem en werd in 1615 lid van de Hervormde Kerk in Aarden
burg3. 

Geeraert Timmerman overleed, als weduwnaar, te Meigem, waarschijn
lijk in 1649 (de parochieregisters ontbreken helaas). Zijn kinderen waren 
uitgeweken naar Nederland, maar gaven, bij middel van twee notariële 
akten, aan de burgemeester en schepenen van het Land van Nevele, 
opdracht om de erfenis uit het sterfhuis van Geeraert Timmerman te 
regelen. 

Een eerste akte4
, opgemaakt op 28 augustus 1649 voor Jan Noortdijck, 

openbaar notaris bij het provinciaal hof in Holland, te Goes in Zeeland, 
bevat het verzoek van de volgende erfgenamen: 

1. Geeraert Van Lake, wonende te Ovesande5
, gehuwd met Josijnken 

Thimmermans; 
2. Jelijnken Thimmermans, huisvrouw van Lieven Van Doorne, wonende 

te Goes, die ook optreedt als voogdes over: 
3. de wezen van Adriaen Thimmerman, wonende te Ziericzee6

. 

Zij machtigen Lieven Van Doorne om een partij meers van 4 lijnen op de 
parochie Zeveren te verkopen. 

Een tweede akte7
, gericht aan de burgemeester en schepenen slants 

vanden vrijen (sic), in het college geregistreerd op 31 juli 1649, werd 
opgesteld door: 

1. J.LUYSSAERT, Ketters, verdachten en slechte katholieken in het Land van Nevele tijdens de 16e en lle eeuw , 
in ,~ensen van Toen, jg. 4 (1994), afl. 1, blz. 18. 

2. Ibidem, blz. 19. 
3. Ibidem, blz. 18-19. 
4. RAG, fonds baronie Nevele, Reg. 672. 
5. De gemeente Ovezande ligt op het schiereiland Zuid-Beveland, evenals de gemeente Goes. 
6. Zierikzee ligt al wat noordelijker, op het eiland Schouwen-Duiveland. 
7. RAG , fonds baronie Nevele, Reg . 672 . 
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1. Lieven Van Doorne en Charles Van Bousseneir, wonende te Aarden
burg, als voogden van de 4 minderjarige wezen van Guilliaeme Van 
Kerrebrouck en Prijntjen Thimmerman (zij is overleden te Schoondij
ke); 

2. Lieven Van Doorne en Jackueme Stellenaer als voogden van de twee 
minderjarige wezen van Michiel Van Vynck en Janneken Thimmer
man. 

In dit tweede document wordt duidelijk gesteld dat deze wezen by den 
overlijden van Geerardt Thimmerman hunnen grootvader gestorven tot 
Meijghem ontrent de stadt Dheynse in Vlaenderen gerechticht zyn in zeker 
parthye weye ofte meesch groot ontrent de vier lynen wesende leen, ende 
ligghende op de prochie van Zeveren by Dheynse. 

De genoemde personen verzoeken de burgemeester en schepenen om 
toelating om het stuk land te verkopen, ook omdat het zeer weinig 
rendeert en te ver gelegen is om ernaar te gaan zien. 
Er wordt aan het verzoek nog toegevoegd dat ook Gerhart Van Laken, 
uit naam van zijn huisvrouw, die ook dochter was van Geeraert Timmer
man, recht heeft op een deel in de erfenis. 

Op 22 februari 16508 wordt voor burgemeester en schepenen van het 
Land van Nevele de verkoop te boek gesteld van het genoemde weiland 
te Zeveren. De verkoper is Lieven Van Doorne, gehuwd met Gillyntgen 
Timmermans. Voor de som van ssr groten Vlaams wordt het land 
gekocht door Andries De Cleercq fs Andries, die trouwens al het land 
gebruikte sinds kerstavond 1648. 

Dergelijke voorvallen moeten zich meer voorgedaan hebben. De Vlamin
gen die het nieuwe geloof aanhingen behoorden tot alle klassen van de 
bevolking, ook de bezittende klasse dus. In het fonds Nevele, reg. 672, 
bevindt zich overigens nog een gelijkaardig document, opgemaakt te 
Sluis in 1648. Het betreft de families Vanden Broucke en Herbouts, die 
erven van het echtpaar Cathelijne Herbouts en Laurens De Cueninck uit 
Drongen. Het verhaal van de emigratie uit Vlaanderen naar Holland 
tijdens de godsdienstoorlogen is nog niet helemaal verteld ... 

Ronny DEBBAUT, Gent 

8. RAG, fonds baronie Nevele Reg . 673 . 
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De navolgende namenlijst werd opgetekend uit de overlijdensregisters 
van de vroegere gemeente Lotenhulle, met uitzondering van de geboor
tedata en de namen van de ouders welke we opzochten in de parochie
registers. De datum tussen haakjes is de dag dat het overlijden in het 
register van de gemeente werd ingeschreven. 

Net als met de namen van de soldaten werd dikwijls een loopje geno
men met de schrijfwijze van de naam van de gemeente. De meest 
flagrante gevallen hebben we dan ook opgetekend. 

Uit de navolgende gegevens blijkt ook dat enkele Lootse soldaten de 
grote veldslagen van Napoleon hebben meegemaakt maar ze hebben 
het nooit kunnen navertellen. 

CONSTANTIN Simon, geboren te Lotenhulle, grenadier bij het 1 e 
bataljon van het 1 e linieregiment. 
Overleden par suite de fièvre in het militair hospitaal van Alexandrië op 
17 december 1806 waar hij 12 dagen geleden was opgenomen. 
(18.02.1816) 

DE BLOCK Augustin, fusilier à la 2e cie. du 1e bat. colonial geboren te 
Lotenhulle op 2 februari 1782 als zoon van Frans Leopold en Theresia 
Versele (ex-Beernem). 
Op 12 december 1808 binnengebracht in het hospitaal te Middelburg en 
er overleden op 19 januari 1809. 
(27.05.1810) 

DEMOLER Jean Baptiste, 18 jaar, chasseur de 12e régiment d'lnfanterie 
légère, 1e brigade provisoire. 
Overleden in het militair hospitaal te Brussel op 20 november 1809. 
(29.11 .1809) 

DESBRUINE Jean Baptist, soldaat 2e cie. 3e bat. stamnr. 334, zoon van 
Maximilien De Bruyn (·Gent, St.-Michielsparochie) en Catharina Tuyt
schaever (ex-Poesele), geboren te Lotenhulle op 08.05.1781. 
tué d'un coup de feu à la bataille de". (niet ingevuld, vermoedelijk gaat 
het hier om de slag van Eylau, bij Königsberg waar Napoleon op 8 
februari 1807 de Russen en de Pruisen versloeg). 
Overleden op 3 (of is het 8) februari 1807 te Bivouxe (?) 
(20.11.1807) 
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DE VOS Augustin, zoon van François en Thérèse Van Wonterghem, 
geboren op 11 mei 1786 te Lorthenulle, Canton de Nivelle. Ingelijfd bij het 
eerste regiment jagers te paard op 24 frimaire van het jaar 13. 
Mort à la batai/le d'Jena op 14 oktober 1806 (40.000 Franse soldaten 
versloegen er het Pruisische leger, dat 70.000 eenheden telde). 
(28.06.1814) 

DU FOUR Joseph, grenadier, geboren te Lotenhulle, soldaat bij het 7e 
franse linieregiment, 1 e bataljon grenadiers. 
In het Hópital militaire des aterassanar te Barcelona binnengebracht op 
16 juni 1809 en er op 1 juli par suite de fièvre overleden. 
(18.02.1816) 

FARENTREGUEN François, grenadier, 25 jaar, natif de Ueutenela, 
grenadier au le régiment de ligne 2e bat. 2e cie, zoon van Philippe Van 
Renterghem (fs. Joannes), ex-Landegem en Caroline Mestdagh (fa. 
Joannes) ex-Poesele, geboren op 19 februari 1781 . 
Op 15 november 1809 binnengebracht in het hospitaal van Toulouse en 
er op 22 november overleden par suite de fièvre. 
(18.02.1816) 

LANDUYT Auguste, tusilier 4e rég. 3e bat. 1e cie, geboren te Lotenhulle 
op 17 mei 1790 als zoon van Joseph en Joanne De Schuyter (ex-Tielt). 
Overleden op 20 januari 1812 te Boulogne-sur-Mer, hópital Militaire no. 1 
par suite de fièvre adynamique. 
(29.01.1812) 

LANDUYT François, natif de Lutenul - fusilier à la 2e cie, 1e bat. 44e rég. 
d'infanterie. 
Op 24 augustus 1813 binnengebracht in het militair hospitaal van 
Atarazanos te Barcelona en er overleden op 14 september. 
(25.11 .1813) 

LANGERARD Jacques François, cannonier à la 72e cohorte de la garde 
nationale was volgens zijn overlijdensakte 23 jaar en geboren te Eider
gem canton du dit département de l'Escaut. 
Jacques François Langeraert werd op 24 juni 1780 te Lotenhulle gebo
ren als zoon van Joannes-Baptist en Maria Francisca Vereecken. 
Op 27 oktober 1812 werd hij binnengebracht in het hópital civil et 
militaire d'Arras waar hij op 14 december overleed aan de gevolgen van 
een longaandoening. 
(22.02.1814) 
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PLANCKAERT Bernard, verkenner van de ." cie. 3e bat., geboren te 
Lotenhulle op 1 augustus 1787 als zoon van Charles Louis en Judée 
(Maria Judoca) De Vos. Tué Ie 17 août 1812 à Smoslenko (= Smolensk 
aan de Djepr, waar de Fransen die dag de Russen versloegen). 
Het uittreksel van de overlijdensakte was afkomstig van het 15e Régi
ment d'intanterie légère, afgeleverd te Limoges op 14.12.1815. 
(10.02.18'16) 

SCHAECK François, volgens zijn overlijdensakte natif de Loocriste en 
tusilier au premier bataillon colonial, 4e cie. des voltigeurs. 
Hij werd geboren te Lotenhulle op 4 maart 1787 als zoon van Joannes 
(fs. Guilielmus) uit Lotenhulle en Carola Vertriest, ex-Vinkt. 
Op 27 december 1808 binnengebracht in het militair hospitaal van 
Middelburg waar hij op 4 februari 1809 overleed par suite de marosme?? 
(24.10.1811) 

VANOVERBERG Augustin, volgens zijn overlijdensakte 20 jaar oud en 
zoon van Martin en Hélène Deschamp, geboren te Lotenhulle, kanton 
Neville - fusilier 4e cie. 14e bat. 17e rég. d'infanterie de ligne. 
In zijn doopakte zien we dat hij geboren werd op 26 maart 1790 als zoon 
van Martin Van Overbeke en Helena De Schenck (ex-Oostkamp). 
Overleden op 23 december 1811 te Lübeck (département de bouchés de 
/'Elbe) in het militair hospitaal sis en cette ville à la cimetière du Dom. 
quartier de St.-Marie. 
(07.01 .1812) . 

WUL TEPUT Augustin, voltigeur au 1e bat. colonial - natif de Loostenhijs
te, canton de". département de la Dijle. 
In het hospitaal van Middelburg binnengebracht op 6 mei 1808 en er op 
11 mei overleden par suite de peripneumonie maligne. 
(24.10.1811) 

ZEELAND" ., 32 jaar, geboren te Lotenhulle, fuselier dans la cohorte de 
la garde nationale du département de l'Escaut. 
Overleden te Eeklo op 11 september 1808 in de woning van een kennis. 
(30.09.1808) 

André BOLLAERT, Poesele 
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