
\ 

~ ' 

~ ... ·- "' 
se,11fem6er 1996 jaar9an9 6 a/feverin9 3 

Il~ 9850 /lleude 
I ;/ 

/ 



MENSEN VAN TOEN 

Driemaandelijks familiekundig tijdschrift voor 
Bachte-Maria-Leerne, Hansbeke, Landegem, Lotenhulle, Meigem, 

Merendree, Nevele, Poeke,Poesele, Sint-Martens-Leerne 
Vinkt, Vosselare en Zeveren. 

Udgeld 1996 
150 fr. over te schrijven op rekening 000-0627981-03 of 
290-7 431460-20 (voor buitenland enkel op postrekening) 

van "Het Land van Nevele" v.z.w., Beentjesstraat 24, 9850 Poesele. 

Werkgroep familiekunde 
A.BOLLAERT- J.LUYSSAERT-A.MARTENS 

Typografie en lay-out 
K.DE GROOTE 

Druk 
Beschutte Werkplaats "Nevelland", Nevele. 

Redactie 
A.BOLLAERT, Beentjesstraat 24, 9850 Poesele 

S.DE GROOTE, Peperstraat 7, 9800 Bachte-Maria-Leerne 
L.DE RUYCK-K.DE GROOTE, Heiste 45, 9850 Landegem 

J.LUYSSAERT, Veldestraat 26, 9850 Merendree 

De auteurs zelf zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
van hun teksten. 

Kafttekening 
Detail uit de kaart van de Driesschen binnen 

de prochie van Landegem van G.De Deken (1749) 



MENSEN VAN TOEN 

Driemaandelijks familiekundig tijdschrift 

September 1996 
Jaargang 6 - aflevering 3 

Uitgegeven door de heemkundige kring 
"Het Land van Nevele" 

Verantwoordelijke Uitgever: 
Jan Luyssaert 
Veldestraat 26 

9850 Merendree 



-~-illll!i~I 
Inleiding 

Bij het onderzoek naar de voorouders van mijn Zeeuws-Vlaamse echtge
note kwam ik onder andere uit bij de doopsgezinde familie Beun in 
Groede en de aanverwante families van Dale, de Schieter en Standaert 
(omstreeks 1650, allen afkomstig uit Vlaanderen). Verder onderzoek 
leidde uiteraard naar Aardenburg, vluchthaven voor de reformatorisch 
gezinde Vlamingen, waardoor ik in algemene zin interesse kreeg voor de 
uit Vlaanderen afkomstige doopsgezinden. Voorts kreeg ik kennis van 
de publicatie van J. Luyssaert in Mensen van Toen over de ketters in het 
Land van Nevele 1. Ook onder de voorouders van mijn vrouw zijn er 
afkomstig uit het Land van Nevele2

. 

Een en ander heeft geleid tot het in dit artikel opgenomen overzicht van 
doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meetjesland, die zich in 
in het toenmalige Staats-Vlaanderen hebben gevestigd en waarvan hun 
afkomst redelijk zeker is. Als historische achtergrond wordt nog het 
volgende opgemerkt. 

J. Luyssaert vermeldt in zijn artikel reeds dat door de harde hand van 
landvoogd Alva vooral de uiterlijke tekenen van ketterij waren wegge
veegd, maar dat vele parochianen hun kerkelijke plichten verwaarloos
den. Met de komst van de nieuwe landvoogd Alexander Farnese in 1581 
werd het harde vervolgingsbeleid wel gewijzigd, maar voor de ingezette 

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

2· Aan de verzameling Luteijn, aanwezig in het Genealogisch Centrum Zeeland, Wijngaardstraat 3 te Goes, zijn 
de volgende ouders ontleend: 

Gillis MAGERMAN, geboren omstreeks 1640 te Sleidinge, overleden na 1697 te St .Kruis (vermoedelijk), 
landbouwer en ontvanger te St .Kntis, zoon van Gilles Magerman en Mari jt je Goethals. 
Cornelis de SMIT, geboren te Drongen, trouwt op 02.05.1657 te Groede Vintje TRAES, geboren te Drongen. 
Huwelijksgetuigen: Mijnt je Tera es, moeder van Vint je Te ras. 
Jan STANDAERT, geboren omstreeks 1631 te Lovendegem, overleden vóór 17. 02. 1662 te Groede, landbouwer te 
Groede, zoon van Charel Standaert en Catheri jnken van de Kerckhove. 
Joist van der VEERE, geboren op 07.06.1626 te Lovendegem, overleden na 16)0 te Bimliet, zoon van 
Aernout van der Veere en Janna Beelaerts . 
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Contrareformatie bleef het doel hetzelfde: het verwijderen van alle 
protestantse activiteiten en de mensen terugbrengen tot de katholieke 
kerk. 
Gesteld kan worden dat rond het jaar 1600 de verdwijning van het 
Vlaamse Manisme in de grote steden onherroepelijk was geworden, 
maar buiten de grote steden bleef nog lange tijd een actief doperdom 
bestaan. In juni 1629 verzoekt aartshertogin Isabella om informatie om
trent doopsgezinde activiteiten in het grensgebied tussen Gent en 
Brugge. Dit naar aanleiding van uitgebreide activiteiten van doopsge
zinden in de streek van Lovendegem en Zomergem, die aan het licht 
kwamen na de arrestatie in dat jaar van Samuel Pits en zijn 73-jarige 
moeder, jonkvrouw Maria de Provin. Naar aanleiding van dit verzoek 
vaardigde de Raad van Vlaanderen een bevel uit dat in het hele graaf
schap een onderzoek moest worden ingesteld naar de aanwezigheid van 
doopsgezinde kernen. 

A.L.E. Verheyden heeft in zijn Geschiedenis der doopsgezinden3 ruime 
aandacht besteed aan dit onderzoek en het navolgende is daaraan 
ontleend. 
Uit de verklaringen van jonkvrouw Maria de Provin4 bleek dat in Lo
vendegem al gedurende ettelijke jaren een bloeiende doopsgezinde 
gemeente bestond. Hier vertoonde schepen Cornelis Arents zich op hun 
bijeenkomsten en kon zelfs een Hollandse leraar ongemoeid het woord 
hebben. 
Zij hadden geruime tijd op een zolder hun vergaderingen gehouden, 
maar die ruimte werd te klein en in 1629 werd besloten daartoe een huis 
in te richten. Kennelijk trok dat zoveel belangstellenden, dat nog datzelf
de jaar een tweede gebouw verrees en de verkondiging voor een ruimer 
publiek kon plaatsvinden. 
De broeders waren over het algemeen rijke kooplieden, die geregeld 
voor zaken de markt in Aardenburg bezochten en bij geloofsgenoten in 
het daar nabij gelegen ter Biezen, onder bescherming van de militaire 
gouverneur van Sluis, de doopsgezinde plechtigheden bijwoonden. 
De broederschap in Lovendegem kon ook op grote steun rekenen van 
de Zeeuwse gemeenschap, die belangstellend was naar de herleving 
van het Menisme in het graafschap Vlaanderen en die via de Aarden
burgse markt belangrijke steungelden aan vertrouwensmannen overhan-

3. A.L.E. VERHEYDEN, Geschiedenis der doopsgezinden in de zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Paleis der 
Academiën, Brussel, 1959. 

4 · Maria de Provin was de dochter van meester Lieven van Provijn, heer ter Straeten, hoogschepen vanden lande 
van 'iiaes ende Raedtsheer vanden provincialen rade van Vlaenderen en van Jonkvrouw Elisabeth Ophoge. 
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digden. Er kon ook reeds vroeg worden voorzien in de bezoldiging van 
Jacob van Maldeghem als eerste eigen leraar. Hij was uit deze streek 
voortgekomen en heeft waarschijnlijk ook de aanzet gegeven tot het op
richten van deze doopsgezinde gemeente. Jacob van Maldeghem werd 
opgevolgd door twee andere leraren, omdat hij verbannen werd uit het 
bisdom Gent nadat hij betrapt was op "godsdienstige en andere misda
den". 

Hoe het met de processen tegen Samuel Pits en zijn moeder Maria de 
Provin afliep is onbekend. Na de onthullingen van deze twee is het niet 
verder tot arrestaties gekomen, want vele gemeenteleden hadden het 
land al verlaten of konden zich in een katholieke anonimiteit verschuilen. 
De aanwezigheid van een uitgebreide doopsgezinde gemeenschap in 
Staats-Vlaanderen heeft zijn bakermat in het Land van Nevele en andere 
Vlaamse streken. Reeds voor de innamen in 1604 van Sluis en Aarden
burg door prins Maurits moeten er in deze steden doopsgezinden 
aanwezig zijn geweest, maar concreet is daar niets van bekend. 
De kerkorde werd er Calvinistisch geschoeid en naast een burgerlijk be
stuur berustte het krijgsbewind bij de gouverneur te Sluis. Registratie 
van geboorten en huwelijken vonden plaats in de calvinistische, gerefor
meerde kerk bij het dopen van de jonggeborenen, respectievelijk bij het 
aangaan van de huwelijkse geboden en de kerkelijke inzegening van de 
huwelijken. Voor doopsgezinden en rooms-katholieken was trouwen voor 
het stadsbestuur mogelijk en vond inschrijving plaats in het schepen
trouwboek. Een attest aan het kerkbestuur gaf toestemming om het 
huwelijk op eigen kerkelijke wijze te laten inzegenen. 

Toelichting op het overzicht 

De volgende bronnen en/of publicaties hebben als basis gediend voor 
het hierna volgende overzicht van doopsgezinden, die uit het Land van 
Nevele en het Meetjesland zijn vertrokken en zich in het toenmalige 
Staats-Vlaanderen hebben gevestigd: 
- Gemeenteboek doopsgezinden te Aardenburg, (periode 1636-1640)5

. 

(GB) 

5 · Rijksarchief in de provincie Zeeland te Middelburg, inventaris nr. 479.1-1. 
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- Huwelijken zoals voorkomend in het schepentrouwboek van Aarden
burg (periode 1656-1765), bewerkt en alfabetisch gerangschikt op de 
mansnaam6

. (SB) 
- Authentieke verklaringen betreffende het aangaan van huwelijkse 

geboden 1665-17967
. (DG) 

- Poorterboeken van Aardenburg (periode 1610-1729)8
. 

De hieraan ontleende gegevens zijn aangevuld met informatie ontleend 
aan de volgende publicaties of samenvattingen daarvan: 
- Een publicatie van de hand van R. Debbaut over het proces in 1609 

voor het geestelijke hof te Gent, naar aanleiding van een prediking op 
10 oktober 1609 op de scheiding van de parochies Lovendegem en 
Merendree9

• (proc) 
- Het verslag van de Raad van Vlaanderen naar aanleiding van het 

onderzoek in 1629 betreffende de aanwezigheid van doopsgezinden in 
Vlaanderen 10

. (RvV) 
- Samenvattingen van de visitatieverslagen van bisschop Anton Triest, 

opgesteld naar aanleiding van diens bezoeken aan de parochies van 
het bisdom Gent in de periode van 1623 tot 1654 en waarin hij inlich
tingen inwon over het religieus en zedelijk welvaren van de parochia
nen: een samenvatting van de hand van J. Luyssaert verwerkt in zijn 
reeds genoemde publicatie in Mensen van Toen (J.L.) en een samen
vatting van de hand van R. Debbaut11

. (R.D.) 

6 · Dit overzicht is aanwezig in het Genealogisch Centrum Zeeland, Wijngaardstraat 3 te Goes. Het overzicht 
betreft Doopsgezinden met enkele RK.-huwelijken, ter completering aangevuld met enkele gegevens uit de 
notariële Huwelijkse Contracten, opgesteld te Sluis. 

7 · Rijksarchief in de provincie Zeeland te Middelburg, inventaris nr. 479 .1-39. Bewerking door F .K. VAN LEN
NEP, Extracten van de attestaties van ondertrouw, afgegeven door de Magistraat van AErdenburg en zich 
bevindend in het archief der Doopsgezinde Gemeente aldaar, in De Nederlandse Leeuw, jg. 1918, kolom 225 t/m 
227. 

8. G.A.C. VAN VOOREN, De AErdenburgse poorterboeken (1610-1788), in Gens Nostra, jg. 1965, blz. 251-284 en 
blz. 320-328 . 

9. R. DEBBAL'T, Wederdopers te Lovendegem mmo 1609, in De Levensboom, jg. 1993, afl. 4, blz. 96-99. 

10. Ontleend aan A.L.E. VERHEYDEN, Ibidem. 

ll. R. DEBBAUT, Verdachte parochianen uit het Heetjesland, in De Levensboom, jg. 1995, afl. 2, blz. 28-37 . 
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- Artikelenreeks van H. Broese van Groenou, van 1852 tot 1883 voor-
ganger doopsgezinde gemeente van Aardenburg 12

• 

De aangegeven afkortingen zijn bij de opmerkingen als verwijzingen 
opgenomen. De poorterboeken spreken voor zichzelf en de overige, niet 
verwezen opmerkingen zijn aan de hand van Broese van Groenou. 
Het overzicht is gerangschikt op de plaatsen van herkomst; indien een 
geboorteplaats bekend is, dan is dat vermeld en als plaats van herkomst 
aangehouden. Indien de aanvullende informatie nadrukkelijk een vesti
gingsplaats in Staats-Vlaanderen aangeeft, dan is de betreffende 
persoon eveneens in het overzicht opgenomen, evenals die personen, 
waarvan duidelijk is dat zij banden hadden met de doopsgezinde 
gemeenschap te Aardenburg/de Biezen, maar waarvan geen inzicht is of 
zij zich metterdaad in Staats-Vlaanderen hebben gevestigd. 

Betreffende de naamgeving in de hoofdaanduidingen heb ik de alge
meen voorkomende schrijfwijze aangehouden van wat ik bij mijn onder
zoekingen tegenkwam en daarbij voor de familienamen aansluiting 
gezocht bij de huidige schrijfwijzen. In de opmerkingen heb ik echter de 
namen weergegeven, zoals die in de betreffende documenten zijn 
vermeld. Aansluitend op deze opmerking mijn dank aan de redactie voor 
de samenstelling van de index en het identificatie-overzicht aan het 
einde van dit artikel, waarin duidelijk de verschillen in schrijfwijzen tot 
uiting komen. 

Overzicht 

AALTER 

Jan RUTSAERT, overleden na 1650. 
In de visitatieverslagen wordt in 1624 ene Joannes Rutsaert te Aalter 
genoemd, die een verdorven wederdoper is (R.D.). Mogelijk is deze 
dezelfde die 3 Vlaamse ponden schonk ten behoeve van het omstreeks 
1650 gereed gekomen nieuwe vermaanhuis 13 aan de Weststraat te 
Aardenburg. 

12. H. BROESE VAN GROENOU, Uit het verleden der Doopsgezinden te Aardenburg, in Doopsgezinde Bijdragen, 
jaaruitgaven 1876, 1877, 1879, 1881, 1883 en 188:1. 

13 · De doopsgezinden hielden hun kerkelijke bijeenkomsten in het vermaanhuis. Hun voorgangers/oudsten werden 
ook wel 'vermaners' genoenxl. 
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ASSENE'D.E 

Tanneke van RAEMSDONCK, geboren omstreeks 1641 te Assenede, 
overleden vóór 1667, wonende in de Oosthoek, dochter van Pieter van 
Raemsdonck en Elisabeth/Betten d' Hoije, trouwt op 26.02.1661 te 
Aardenburg (SB) met Gillis KERCKHOVE, geboren te Lovendegem, 
overleden vóór 1682 (zie ook bij Gillis Kerckhove onder Lovendegem). 
Huwelijksgetuigen: Pieter Slock, Pieter van Romdonck (vader), Jozyntie 
van Kerckhove en Tanneken Harens. 

BASSEVELDE 

Maeyken VAN VOOREN, woonde omstreeks 1636 in Bassevelde. (GB) 
Maayken van Vooren trad op 20 oktober 1636 toe tot de doopsgezinde 
gemeente te Aardenburg, maar woonde nog in Bassevelde. 

BOEKHOUTE 

Catalina BEGGEREGHS, geboren te Boekhoute trouwt op 25.07.1673 te 
Aardenburg (DG) met Joos Nuijtte, geboren vóór 1663 en vermoedelijk 
afkomstig van Hooglede, weduwnaar van Tanneke de Bils en wonende 
te Eede. 
Huwelijksgetuigen: Michiel van Kindere, Jacob Hoet, Mogyntie de Bel en 
Barbel Coppens. 

EEKLO 

Neeltie DE GEETER, geboren te Eeklo, overleden na 1684. 
Trouwt 1 x op 18.09.1667 te Aardenburg (DG) met Gillis KERCKHOVE, 
geboren te Lovendegem, overleden vóór 1682, weduwnaar van Tanneke 
van Raemsdonck, eerder weduwnaar van Maiken Praets (zie ook bij 
Gillis Kerkchove onder Lovendegem). 
Huwelijksgetuigen: Laurens Schouvlieg, Maarten Calis, Janneken 
Roobrouck en Susanneke de Jagers. 
Van dit echtpaar wordt in 1674 het laatst vermeld dat zij als huwelijksge
tuigen waren opgetreden. 
Trouwt 2x op 29.08.1682 te Aardenburg (DG) met Pieter VERMEER$, 
wonende op d'Eede, geboren te Tielt, overleden vóór 1684, weduwnaar 
van Susanneke de Jager. 
Huwelijksgetuigen: Joos Vermeersch zijn vader, Anthony Vermeersch, 
Mayken van de Walle en Janneke de Backer. 
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Trouwt 3x op 10.12.1684 te Aardenburg (DG) met Joos MERSY, wonen
de in de Biezen, geboren te Beveren, weduwnaar van Janneken Kaes
maekers. 
Huwelijksgetuigen: Loureys Lootens, Jacob Lootens, Jozintie van de 
Kerckhove en Pieternella Vermeersch. 

HANSBEKE 

Jacob van MALDEGHEM, geboren omstreeks 1580 te Hansbeke, 
overleden omstreeks 1636 te Aardenburg, van 1614 tot 1636 
voorganger/oudste van de doopsgezinde gemeente van Aardenburg. 
Jacob van Maldeghem was omstreeks 1580 geboren in Hansbeke (ook 
genoemd is Zottegem) en hoewel ongeletterd, was hij in zijn geboorte
streek actief met de verspreiding van zijn doopsgezinde geloofsover
tuiging. Hij werd daarom omstreeks 1625 uit het bisdom Gent verban
nen. Hij was de eerste oudste en waarschMnlijk ook de stichter van de 
doopsgezinde gemeente van Lovendegem.1 (RvV) 
Op 7 december 1614 was Jacob van Maldeghem aanwezig bij een 
doopsgezinde vergadering ten huize van Jacques Pol te Aardenburg, op 
wat als de stichtingsdag van de doopsgezinde gemeente aldaar wordt 
beschouwd en waarvan hij verder als oudste zal optreden. Hij trok als 
veekoper rond en onderhield daarmee de onderlinge contacten en kon 
daarmee zijn overtuiging verder verspreiden. Vanwege deze activiteiten 
wordt hij regelmatig door het calvinistische stadsbestuur van Aardenburg 
opgepakt. 
In de meimaand 1634 wordt hij tijdens een gijzelingsactie door de Span
jaarden gevangen genomen en in Brugge en daarna te Damme geker
kerd. In december 1635 herkreeg hij zijn vrijheid en overleed vermoede
lijk in het volgende jaar. 

LOVENDEGEM 

Lyven AERENTS, jonge man geboren omstreeks 1634 te Lovendegem, 
trouwt op 09.05.1666 te Aardenburg (SB) Vyntien RIJCKAERTS, jonge 
dochter geboren omstreeks 1639 te Lovendegem. 

14. J. LUYSSAERT, o.c" blz. 22. Hierin vermeldt hij: Jacques van Haldegem, geboren in Hansbeke of Zomergem in 
1579, was anabaptist in Aardenburg in 1607. Na de doopsgezinde bijeenkomst van 10 oktober 1609 tussen 
Lovendegem en Herendree aangehouden en verbamien. Sedert 1629 minister in de kerkgemeenschap van Ter 
Biezen te Aardenburg. Enkele jaren voordien door de bisschop van Gent in de ban gedaan wegens ketterij. 
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Huwelijksgetuigen: Pieter Romdonck, Abraham Landuyt, Tanneke Arens 
en Martyntjen Slock. 

Tanneken AERENTS, jonge dochter geboren te Lovendegem, overleden 
na 1666, trouwt in augustus 1658 te Aardenburg (SB) Pieter van 
RAEMSDONCK, weduwnaar van Elisabeth d'Hoye en wonende Beooste
reede, overleden na 1666. 
Huwelijksgetuigen: Jan van de Naville en Maeyken van Vooren. 
In 1666 wordt het laatst vermeld dat zij samen als huwelijksgetuigen 
waren opgetreden. 

Francintken de BATS, weduwe van Francies STANDAERT, geboren om
streeks 1573, overleden na 1629. 
In 1609 worden Francijnken dochter van Jooris de Boots (36 jaar) en 
haar echtgenote Franchois zoon van Charles Standaert (36), landman te 
Lovendegem als getuigen gehoord in het proces in 1609 voor het 
geestelijk hof te Gent inzake de doperse prediking op 1 O oktober 1609. 
(proc) 
Francintken de Bats, weduwe van Francies Standart uit Zomergem 
vertrok (in 1629) naar ter Biezen en bouwde daar een huis. Zij was vóór 
1608 al doopsgezind, maar was in dat jaar teruggekeerd naar de katho
lieke kerk. (RvV) 

Segher zoon van Gheerolf CLAEIJS, in 1636 lidmaat. (GB) 
Zegher Clays filius Gheerolfs, was kerk- en armenmeester te Lovende
gem en diverse keren schepen. Hij was zeer welvarend en vestigde zich 
na 1 oktober 1629 in ter Biezen nabij Aardenburg, toen zijn mede-ge
loofsgenoten Lieven d'Oosterlinck en Christoffel Hebberecht voor het 
geestelijk hof te Gent werden gedaagd. (RvV) 

Abraham de CUIJPER, geboren te Lovendegem, overleden na 1654, 
koopman. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Abraem de Cuyper 8 
Vlaamse ponden, 6 schellingen en 8 groten. Op 29 juni 1654 werd hij, 
koopman geboren te Lovendegem, poorter van Aardenburg. 

Christoffel HEBBERECHT, overleden 1654 te Aardenburg, in 1636 
lidmaat van de doopsgezinde gemeente van Aardenburg en vanaf 1641 
tevens diaken. 
Een verwantschap van Christoffel Hebberecht ( = Egbrechts) met Brugse 
magistraten is mogelijk aanwezig. 
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In 1629 werd Christoffel Hebberecht voor het geestelijke hof te Gent 
gedaagd ter onderzoek naar zijn doopsgezinde uitingen. Ten overstaan 
van dit hof bekeerde hij zich en kon hij daarna vrijuit gaan. (RvV) 
In de visitatieverslagen wordt in 1631 ene Christophorus Helbrecht te 
Lovendegem genoemd, die ketter is en naar ketterse contreien is 
verhuisd (A.D.). Op grond van naamsovereenkomst en verdere omstan
digheden wordt verondersteld dat deze dezelfde is als Stoffel Hebbe
recht die zich - komende uit Sleidinge - in Aardenburg vestigde en op 24 
maart 1633 de poorterseed aflegde. 
Stoffel Egbrechts wordt in 1637, ondanks eerder verkregen vrijstelling op 
grond van het doperse principe van geweldloosheid, opgeroepen om 
gewapend en al bij de burgerwacht van Aardenburg te verschijnen. De 
oproep wordt door de Staten-Generaal ongedaan gemaakt en er wordt 
een afkoopsom van 10 gulden overeengekomen. 
Christoffel Hebberecht was een bemiddeld man, want hij leende aan de 
Aardenburgse overheid de som van 1200 gulden voor de opbouw van de 
St.-Baafskerk. De aflossing verliep kennelijk niet vlot, want na zijn 
overlijden in 1654 was men behoorlijk achter met het inlossen van de 
termijnen. 
Uit zijn huwelijk: Ghijsel en Tanneken Hebberecht (zie hieronder) 

Ghijsel HEBBERECHT, geboren voor 1621 te Lovendegem (vermoede
lijk), overleden omstreeks 1681, van 1651 tot 1681 voorganger van de 
doopsgezinde gemeente te Aardenburg, zoon van Christoffel Hebbe
recht. 
In 1641 was Ghijssel Hebberecht reeds tot bedienaar der armen geko
zen. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Ghysel Hebberecht 21 
Vlaamse ponden, 18 schellingen en 4 groten. 
In de periode van 1655 tot 1663 is Ghijsel Hebberecht betrokken bij de 
discussies over de vervulling door de doopsgezinden van de burger
wachtplichten te Aardenburg. Door de bemiddeling van burgemeester 
Joris van de Sluys (van doopsgezinde huize) kwam men met hem, als 
woordvoerder van ook andere betrokkenen, tot een vergelijk door een 
afkoopsom van 50 gulden overeen te komen. 
Hij wordt omstreeks 1661 benoemd als voogd over de nagelaten wezen 
van zijn zuster Tanneken Albrecht (de 5-jarige Janneken en de 3-jarige 
Josijntgen) waarvan Jacob van Eegen de vader is. 
Ghijsel Hebberecht heeft op geweldloze wijze hand- en spandiensten 
verricht bij het in 1672 afslaan van de berenning van Aardenburg door 
Franse troepen. 
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Tanneken HEBBERECHTS, geboren vóór 1621 te Lovendegem (vermoe
delijk), overleden omstreeks 1661, in 1636 lidmaat (GB), dochter van 
Christoffel Hebberecht, trouwt op 21.01 .1655 te Aardenburg (SB) Jacob 
zoon van Christiaan van EEGHEN, geboren omstreeks 1631 te Korte
mark, begraven op 07.02.1697 te Aardenburg, lakenkoopman. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Jacop van Egen 12 
Vlaamse ponden, 1 O schellingen en 8 groten. Op 12 februari 1660 werd 
Jacob van Eegen, geboren te Cortemarck, poorter van Aardenburg, 
betrokken bij de discussies over de vervulling door de doopsgezinden 
van de burgerwachtplichten te Aardenburg. In 1662 hertrouwde hij met 
Marya Bocxhoorn. 

Gillis KERCKHOVE, geboren te Lovendegem, overleden vóór 1682, ge
doopt 1.4.1640. (GB) 
Trouwt 1 x Maiken PRAETS, overleden vóór 1661 (dochter van Claeys en 
Suszanneke Praets?, zie hieronder). 
Trouwt 2x op 26.02.1661 te Aardenburg (SB) Tanneke dochter van 
Pieter van RAEMSDONCK, jonge dochter wonende in de Oosthoek, ge
boren te Assenede, overleden voor 1667. 
Huwelijksgetuigen: Pieter Slock, Pieter van Romdonck vader, Jozyntie 
van Kerckhove en Tanneken Harens (zie ook bij Tanneke van Raems
donk onder Assenede). 
Trouwt 3x op 18.09.1667 te Aardenburg (DG) Neeltie de GEETER, jonge 
dochter geboren te Eeklo, overleden na 1684. 
Huwelijksgetuigen: Laurens Schouvlieg, Maerten Calis, Janneken Roo
brouck en Susanneke de Jagers. 
Van dit echtpaar wordt in 1674 het laatst vermeld dat zij als huwelijks
getuigen waren opgetreden. Neeltie de Geeter hertrouwde in 1682 met 
Pieter Vermeers en nogmaals in 1684 met Joos Mersy (zie ook bij 
Neeltie de Geeter onder Eeklo). 

Lieven d'OOSTERLINCK, overleden na 1651 te Lovendegem (vermoede
lijk). 
Lieven d'Oosterlinck was in 1629 voor het geestelijk hof te Gent ge
daagd ter onderzoek naar doopsgezinde geloofsovertuigingen. Aange
zien zijn woongebied onder militaire bescherming viel van de gouver
neur van Sluis kon hij met zijn gezin echter ongemoeid naar ter Biezen 
nabij Aardenburg vertrekken. Na het overlijden van zijn vrouw keerde hij 
echter terug naar Lovendegem, zeggende dat hij wederom bekeerd was. 
(RvV) 
In het gemeenteboek van de doopsgezinde gemeente te Aardenburg is 
opgenomen dat op 20 oktober 1636 gekomen is Lieven Dhoostelynck. 
Aangenomen is dat deze dezelfde persoon is als bovengenoemde. 
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In de visitatieverslagen wordt Lieven d'Oosterlinck te Lovendegem 
diverse malen genoemd. In 1646 en 1648 samen met Nicolaus Praet en 
de gezusters Catharina en Susanna Willems: in 1646 als vier zeer 
verdorven ketters die elke onderrichting weigeren en in 1648 als de 
oude hardnekkige ketters die elk gebod negeren. In 1651 wordt voor de 
laatste maal gemeld dat Levinus Oosterlinck, wederdoper, niet voldoet. 
Wel laat hij zijn kinderen onderrichten en liet hij hen het sacrament van 
het Heilige Vormsel ontvangen. (R.D.) 

Claeys PRAET, overleden na 1651, trouwt Susanneken PRAETS, 
overleden na 1651, beiden in 1636 lidmaat te Aardenburg (GB) maar 
vermoedelijk te Lovendegem overleden. 
Mogelijk is Claeys Praet dezelde als Nicolaus Praet te Lovendegem die 
in de visitatieverslagen diverse malen wordt genoemd. In 1646 en 1648 
samen met Livinus Doosterlinck en de gezusters Catharina en Susanna 
Willems: in 1646 als vier zeer verdorven ketters die elke onderrichting 
weigeren en in 1648 als de oude hardnekkige ketters die elk gebod 
negeren. In 1651 wordt nog vermeld dat Susanna, vrouw van Nicolaus 
van Praet, even weerspannig blijft. (R.D.) 

François SLOCK, geboren te Lovendegem, overleden na 1672. 
Op 8 juli 1655 werd Francoijs Slock, geboren te Lovendegem, poorter 
van Aardenburg. In de periode van 1655 tot 1663 is hij betrokken bij de 
discussies over de vervulling door de doopsgezinden van de burger
wachtplichten te Aardenburg, maar heeft hij in 1672 op geweldloze wijze 
hand- en spandiensten verricht bij het afslaan van de berenning van 
Aardenburg door Franse troepen. 

Maerten van SLUYS, overleden na 1663, bakker. 
Maerten van der Sluys filius Guilliame, backer van Lovendegem, werd 
op 18 mei 1646 poorter van Aardenburg. Ten behoeve van het om
streeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaanhuis aan de Weststraat te 
Aardenburg schonk Maarten van Sluys, hier uit de stad, 7 Vlaamse 
ponden. In de periode van 1655 tot 1663 is hij betrokken bij de discus
sies over de vervulling door de doopsgezinden van de burgerwachtplich
ten te Aardenburg. 

Pieter van SPEYBROUCK, jonge man geboren te Lovendegem, trouwt 
op 03.04.1671 te Aardenburg (SB) Sara MESTDACH, jonge dochter 
geboren 1651 te Nieuwvliet. 
Huwelijksgetuigen: Pieter Slock, Pieter van Kinder, Tanneke Lippens en 
Josyntie Hurtekant. 
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Sara dochter van Geeraerd VAN WASSENHOVEN, weduwe van Pieter 
SLOCK, geboren omstreeks 1579, overleden na 1629. 
Pastoor Adolph Vande Keere van Lovendegem omschreef in 1609 Pieter 
Slock, wonende te Lovendegem als een slechte man en diens huisvrouw 
Sara van Wassenhove (30 jaar) als een heretycqe, die al sinds een half 
jaar in haar huis vergaderingen houdt van wederdoopse vrouwen. Hier
over onderhouden antwoordde zij dat zij het niet helpen kon als de 
mensen bij haar over de vloer kwamen; de pastoor had echter in haar 
huis een vlaemsch testamendt gevonden. Zij volhardden in hun geloof en 
werden uit Vlaanderen verbannen . (proc) 
Seucken Wassenhoven, weduwe van Pieter Slock uit Zomergem vertrok 
(in 1629) naar ter Biezen en bouwde daar een huis. Zij was vóór 1608 al 
doopsgezind, maar was in dat jaar teruggekeerd naar de katholieke 
kerk. (RvV) 

Chatelyne WILLEMS, overleden na 1651, in 1636 lidmaat te Aardenburg 
(GB). 
In de visitatieverslagen wordt Chatelyne Willems te Lovendegem diverse 
malen genoemd. In 1643 wordt vermeld dat zij en haar zuster Susanna, 
die in het huis van Hieronimus de Coutere op de wijk Oostveld wonen, 
recent verdorven werden in de Biesen. In 1646 en 1648 worden de 
gezusters genoemd samen met Livinus Doosterlinck en Nicolaus Praet: 
in 1646 als vier zeer verdorven ketters die elke onderrichting weigeren . 
en in 1648 als de oude hardnekkige ketters die elk gebod negeren. In 
1651 wordt aangetekend dat Catharina en Susanna Willems vertrokken 
zijn. (R.D) 

Joosyntien dochter van Pieter WITTENVRONGEL, geboren omstreeks 
1634 te Lovendegem, overleden na 1671. 
Trouwt 1x Pieter van TIJRGHEM, overleden vóór 1664. 
In de periode van 1655 tot 1663 is Pieter van Tijrghem betrokken bij de 
discussies over de vervulling door de doopsgezinden van de burger
wachtplichten te Aardenburg. 
Op 16 april 1658 heeft Pieter van Tiegem den eedt op sijne manne 
waerheijt gedaan als borger deser stede. 
Trouwt 2x op 01.06.1664 te Aardenburg (SB) Marinus zoon van Maarten 
LANDUIJT, jonge man geboren omstreeks 1641 te Aarsele, overleden 
vóór 1670. 
Huwelijksgetuigen: Jan van Landtuyt fs. Maartens broer van de 
bruidegom, Pieter Wittenvrongel broer van de bruid en Margrita van de 
Kere, huysvrou van Jan Landtuyt. 
Trouwt 3x op 26.10.1670 te Aardenburg (DG) Pieter GAUDESEBOIS, 
weduwnaar van Mayken Taverniers en wonende Onze Lieve Vrouwe 
Bezuiden, overleden na 1671. 
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Huwelijksgetuigen: Francois Buyck, Pieter Wittevrongel, Francyntie 
Goudessenbois en Mary Wittevrongel. 
In 1671 worden zij beiden als huwelijksgetuigen vermeld. 

MALPEGEM 

Adryaen van de STRAETE, overleden na 1640, gedoopt op 04.04.1638. 
(GB) 
In het verslag van de Raad van Vlaanderen naar aanleiding van het 
onderzoek in 1629 betreffende de aanwezigheid van doopsgezinden in 
Vlaanderen wordt Adriaan van de Straete genoemd als blijkt dat de 
baljuw van Maldegem hem per vergissing voor Jacques van de Voorde 
heeft gehouden, die samen met Lieven Pattin uit Maldegem is gezien in 
de vergaderingen op ter Biezen. (RvV) 

Marinus VERTRIEST, geboren te Maldegem, overleden na 1678, wonen
de in de Biezen, trouwt op 02.04.1673 te Aardenburg (SB) met Margarita 
VAN DE KEERE, geboren te Vlierzele, overleden na 1678, weduwe van 
Jan van Landuijt. 
Huwelijksgetuigen: Gillis van de Kerckhove, Abraham Landuyt, Neelken 
de Geeter en Barbara Coppens. 
Van dit echtpaar wordt in 1678 het laatst vermeld dat zij als huwelijksge
tuigen waren opgetreden. 

Neelken de VOS, geboren te Maldegem, trouwt op 29.04.1657 te Aar
denburg (SB) met Daniel BUERMAN, wonende Onze Lieve Vrouw 
besuyden (Aardenburg). 
Huwelijksgetuigen: Jan van Aker, Joos Berout, Jan de Vos, Vyngie Raes 
en Peryntgen van de Essche. 

MERENDREE 

Boudewijn de MEIJER, overleden 1651 te Aardenburg, van 1634 tot 
1651 voorganger/oudste van de doopsgezinde gemeente te Aardenburg. 
In de visitatieverslagen wordt vermeld dat Boudewijn de Meyere, inwoner 
van Merendree, zijn paasplicht niet volbracht had en in 1627 al gevlucht 
was (J.L.). Op grond hiervan is de afkomst van Boudewijn de Meijere uit 
Merendree aangenomen. 
Boudewijn de Meijere was reeds vanaf 1631 bedienaar van het woord en 
verving vanaf 1634 de voorganger Jacob van Maldeghem, tijdens diens 
gijzeling door de Spanjaarden. In 1636 volgde hij hem op en werd op 
eerste paasdag 1638 door Bastiaan Willemsz uit Middelburg tot oudste 
van Aardenburg bevestigd. 
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Op 7 april 1636 begint hij met de aanleg van een register van lidmaten, 
dat na 1640 niet meer is voortgezet. (GB). 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuw vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Boudewyn de Meyer 38 
Vlaamse ponden, 13 schellingen en 4 groten. 

Pieter de MEIJER, in 1636 lidmaat. (GB) 
In de visitatieverslagen wordt vermeld dat Petrus de Meyere, inwoner 
van Merendree en door de pastoor als ketter aangeduid, in 1627 zijn 
pasen niet had gehouden. Hij was waarschijnlijk anabaptist en al op 6 
september 1630 uitgeweken (J.L.). Op grond hiervan is de afkomst van 
Pieter de Meijere uit Merendree aangenomen. 

MIDDELBURG 

Pieter VAN KINDEREN, in 1636 lidmaat van de doopsgezinde gemeente 
te Aardenburg. (SB) 
In 1629 werd Pieter van de Kindert door de baljuw van Middelburg, nabij 
Eede, genoemd omdat die niet meer naar de katholieke kerk zou gaan. 
(RvV) . 

Gillis DE OLIESLAGER, overleden na 1640. 
In 1629 werd Gilles d'Olieslager door de baljuw van Middelburg, nabij 
Eede, genoemd omdat die niet meer naar de katholieke kerk zou gaan. 
(RvV) 
Gilles de Olieslager wordt in 1637, ondanks eerder verkregen vrijstelling 
op grond van het doperse principe van geweldloosheid, opgeroepen om 
gewapend en al bij de burgerwacht van Aardenburg te verschijnen. De 
oproep wordt door de Staten-Generaal ongedaan gemaakt en werd er 
een afkoopsom van 10 gulden overeengekomen. 

SLEIDINGE 

Lieven GOETHALS, geboren te Sleidinge, overleden na 1672, granier, in 
1636 lidmaat. (GB) 
Op 29 juni 1654 werd Lieven Goethals, granier geboren te Slenge, 
poorter van Aardenburg. Hij heeft op geweldloze wijze hand- en span
diensten verricht bij het in 1672 afslaan van de berenning van Aarden
burg door Franse troepen. 

Adriaen MAERTENS, overleden na 1641, bakker. 
Adriaen Maertens wordt in 1637, ondanks eerder verkregen vrijstelling 
op grond van het doperse principe van geweldloosheid, opgeroepen om 
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gewapend en al bij de burgerwacht van Aardenburg te verschijnen. De 
oproep wordt door de Staten-Generaal ongedaan gemaakt en er wordt 
een afkoopsom van 10 gulden overeengekomen. 
Op 4 november 1641 werd Adriaen Maertens van Stengen, backer van 
sijnen stijlle, poorter van Aardenburg. 

Stoffel de REYTER/RUYTER, jonge man geboren omstreeks 1617 te 
Sleidinge, overleden vóór 1669, trouwt op 09.05.1666 te Aardenburg 
(SB) Pryntien HOUCKX, weduwe van Pieter Baert en wonende op Eede, 
overleden na 1669. 
Huwelijksgetuigen: Jacob van Wassenhove, Guyllyaem de Meyer, Jan
neke Wassenhove en Thomasyntien de Bil. 
Pryntien Houckx hertrouwde in 1669 met Geert Willems. 
Lieven de REYTER/RUYTER, jonge man geboren te Sleidinge, onder
trouwt op 18.01.1657 te Aardenburg (SB) Margriete van WASSENHOVE, 
weduwe van Jacques van Landuyt. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Lieven de Raeytre 1 
Vlaams pond en 1 schelling. 
Huwelijksgetuigen: Ghysel Hebberecht, Guiliame de Meijer, en Mayken 
Wassenhove. 

Mayken van VOOREN, jonge dochter geboren te Sleidinge, overleden 
na 1664, trouwt op 22.05.1657 te Aardenburg (SB) Aenteunis van 
OUTRIJVE, weduwnaar van Elisabeth Robijn en wonende op Eede, 
overleden na 1664. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Aenteunis van Houtrijne 
1 O schellingen en 6 groten. 
Huwelijksgetuigen: Joos Robijn, Adriaen de Casemaecker, Geeraert 
Willems, Mayken Flause. 

In 1664 worden zij beiden als huwelijksgetuigen vermeld. 

WAARSCHOOT 

Cornelia MARYMAN, jonge dochter wonende te Aardenburg, geboren te 
Waarschoot, overleden na 1691 . 
Trouwt 1x 19.04.1688 te Aardenburg (DG) Lourens LOOT!::NS, weduw
naar van Josijntje Beheijt en wonende bewester Eede, overieden voor 
1691. 
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Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Lourens Lootens 1 
Vlaams pond. 
Huwelijksgetuigen: Staes Calis, Joos van Dale, Maeyken Bibau en 
Christina Beheit. 
Trouwt 2x 24.06.1691 te Aardenburg (SB) Jasper GARDELLE, weduw
naar van Ventie Termon en wonende in de Biezen, overleden na 1691. 

Guillaeme MARYMAN, geboren te Waarschoot, overleden na 1649, 
metselaar, in 1636 lidmaat. (GB) 
Guillaume Maryman uit Waarschoot moest door toepassing van de ban 
op 14 september 1636 de doopsgezinde gemeenschap verlaten wegens 
ongehoorzaamheid, dronkenschap en omdat hij buiten de gemeenschap 
in ondertrouw was gegaan. 
Op 1 O mei 1649 werd Guilliame Marieman, metselaar van syne stylle 
geboren van Waarschoot, poorter van Aardenburg. 

Joryntie MARYMANS, jonge dochter wonende in de Biezen, geboren te 
Waarschoot, overleden vóór 1669, trouwt op 15.05.1661 te Aardenburg 
(SB) Joos COENE, geboren in de Biezen, overleden na 1691. 
In 1669 hertrouwde Joos Coene met Janneke Jagers en wordt hij in 
1691 het laatst als huwelijksgetuige vermeld. 

Bartholomeus MULIER, overleden na 1629, wever, voorlezer bij de 
doopsgezinde gemeente van Groede. 
Volgens de baljuw van Waarschoot vertrok Batholomeus drie jaar 
geleden met zijn gezin en is gaan wonen "in 't eilandt van Casandt", 
waar hij voorlezer is geworden. Volgens de baljuw was hij een simpel 
wever die niet lezen en schrijven kon, maar in 1629 rijk en welgesteld is 
en een huis heeft laten bouwen. Na zijn komst zou hij eerst bij Jacques 
van Maldeghem, de doopsgezinde voorganger in ter Biezen, hebben 
gelogeerd. (RvV) 

Weduwe Guillaume van der SLUYS, overleden na 1629. 
In de visitatieverslagen wordt in 1627 vermeld dat de weduwe van 
Guillelmus Versluys te Waarschoot met haar hele gezin, behalve de 
oudste zoon verdacht zijn. Zij zijn wederdopers. In 1631 wordt vermeld 
dat Joannes Versluys en de weduwe van Guilelmus Versluys zijn 
uitgeweken. (R.D.) 
Volgens de baljuw van Waarschoot vertrok de weduwe van Guillaume 
van der Sluys in 1629 met haar drie zonen en dochter met hun huisge
zinnen naar Aardenburg. Zij was de weduwe van de burgermeester van 
Waarschoot en welgesteld: de vijf huisgezinnen hadden ieder voor zich 
1.000 Vlaamse ponden wechgedragen. (RvV) 
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Het verslag vervolgt met " ... dan syn in deselve parochie noch ghebleven 
dry van haerlieder broeders ... ". 
Uit haar huwelijk: Charel, Joris, Marten en Livina van der Sluys (zie 
hierna). 

Charel zoon van Guillaume van der SLUYS, overleden 1636, in 1636 lid
maat (GB) en diaken. 
Op 23 maart 1633 werd Charles Versluijs van Waarschoot poorter van 
Aardenburg. 

Joris zoon van Guillaume van der SLUYS, overleden na 1672, winkelier, 
burgemeester van Aardenburg. 
Op 4 november 1641 werd Jooris van Sluijs wijnckelier van Waarschoot, 
poorter van Aardenburg. 
Joris van de Sluys ging over naar de gereformeerde kerk en kon daar
door een bestuursfunctie in Aardenburg verwerven. Hij speelde een 
bemiddelende rol in het conflict omstreek 1658 tussen de burgerwacht 
en de doopsgezinden, vanwege het principe van de geweldloosheid van 
de laatsten en de daarover eerder overeengekomen vervangingen in 
geld en mankracht. 
In het zicht van een komend beleg van Aardenburg door de Fransen in 
1672, zwom hij de vestinggracht over en nam hij de wijk naar Sluis. 

Livina dochter van Guillaume van der SLUYS, geboren te Waarschoot 
(vermoedelijk), overleden na 1662. 
Trouwt 1 x Dirck Jansen de LEEUW, overleden vóór 1662. 
Trouwt 2x op 05.11 .1662 te Aardenburg (SB) Cornelis ADRIAENSEN, 
jonge man geboren te Zierikzee. 
Huwelijksgetuigen: Adriaen Janssen vader van de bruidegom, Maerten 
van der Sluys broer van de bruid, Neelken Jans en Maria van Eegen. 

Marten zoon van Guillaume van der SLUYS, overleden na 1662, in 1636 
lidmaat. (GB) 
Maarten van Sluys is in 1636 in het register van lidmaten van de doops
gezinden te Aardenburg vermeld, maar woonde nog in Waarschoot. Op 
7 mei 1649 werd Maerten van Sluijs filius Guilliame van Waarschoot 
poorter van Aardenburg. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Marten van Sluys uit 
Waarschoot eerder 16 Vlaamse ponden, 13 schellingen en 4 groten. 
In 1662 wordt hij als huwelijksgetuige genoemd bij zijn zuster Livina. 

Jooris zoon van Pieters de VLIEGER, geboren te Waarschoot, overleden 
na 1666, wever, gedoopt op 12.04.1637 (GB) 
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Op 30 augustus 1666 werd Jooris van Vliegen filius Pieters, geboortigh 
van Waeschoot, wever van sijnen stijle, poorter van Aardenburg. 

Pieter de VLIEGER, jonge man geboren te Waarschoot, overleden voor 
1672, trouwt op 10.07 .1660 te Aardenburg (SB) Sanderijntgien van 
EEGHEN, jonge dochter geboren te Brugge, overleden vóór 1678. 
Sanderijntgien van Eeghen hertrouwde in 1672 met Jan Beheijt, die op 
zijn beurt hertrouwde in 1678 (DG). 

Mayken van WASSENHOVE, jonge dochter geboren te Waarschoot, 
overleden na 1672, trouwt op 26.05.1658 te Aardenburg (SB) Francois 
ROSELLE, jonge man wonende op Eede, geboren te Beveren, overleden 
na 1687. 
Huwelijksgetuigen: Maarten Rousel, Geeraert van Wassenhove en 
Grietje van Wassenhove. 
In 1672 wordt het laatst vermeld dat zij beiden als huwelijksgetuigen 
waren opgetreden, daarna wordt nog eenmaal, in 1687, Francois Roselle 
genoemd. 

ZOMERGEM 

Jan CLAEIJS, geboren te Zomergem, overleden na 1655, in 1636 lid
maat. (GB) 
Jan Clays was in 1636 in het gemeenteboek van de doopsgezinden te 
Aardenburg opgenomen, maar woonde nog in Zomergem. Hij schonk 
ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg 4 Vlaamse ponden en 4 schellin
gen. 
Mogelijk is Jan Claeijs dezelfde die diverse malen in de visitatieversla
gen wordt genoemd als Joannes (Ni-)Claes te Zomergem. In 1646 wordt 
van Joannes Niclaes vermeld dat hij weer op het rechte pad lijkt, maar 
toch moet worden geobserveerd en in 1649 wordt van Joannes Claes, 
broer van de bisschop der wederdopers, gezegd dat hij is uitgeweken. In 
1651 werd aangetekend dat Joannes Claus, broer van de overste van de 
wederdopers in de Biezen zeer weerspannig is en zich daarop beroemd 
en in 1654 nogmaals dat hij weerspannig blijft. (A.D.) 
Op 11 januari 1655 werd Jan Claeijs, geboren te Zomergem, poorter van 
Aardenburg. 

67 



Boudewijn DOBBELAAR15
, jonge man geboren te Zomergem, overle

den na 1689, diaken bij de doopsgezinde gemeente te Aardenburg. 
Trouwt 1x op 16.05.1660 te Aardenburg (SB) Jozyntie van EEGHEN, 
weduwe van Joos Vermees, overleden vóór 1662. 
Trouwt 2x op 29.01.1662 te Aardenburg (SB) met Tanneke Hebberechts, 
mogelijk een kleindochter van Christoffel Hebberecht uit Lovendegem. 
Boudewijn Dobbelaere heeft op geweldloze wijze hand- en spandiensten 
verricht bij het in 1672 afslaan van de berenning van Aardenburg door 
Franse troepen. 
Van het echtpaar Dobbelaar-Hebberecht wordt in 1689 het laatst ver
meld dat zij als huwelijksgetuigen waren opgetreden. 
Grietken DOBBELAAR, weduwe van Christiaen van Eeghen de jonge, 
geboren te Zomergem, overleden vóór 1674 trouwt op 26.04.1671 te 
Aardenburg (SB) Jan HURTECAM, jonge man geboren te Aardenburg, 
overleden na 1687. 
Huwelijksgetuigen: Boudewijn Dobbelaer, Pieter van de Kinder, Tanneke 
Hebberecht en Jozyntje Hurtekam. 
In 1674 hertrouwde Jan Hurtekam met Elisabeth Tack en in 1679 nog
maals met Janneken van Eeghen. In 1687 wordt hij het laatst als huwe
lijksgetuige vermeld. 

François de KEYSER, overleden na 1637, kleermaker, in 1636 lidmaat. 
(GB) 
Frans de Keyser, kleermaker te Zomergem, liet zich met zijn hele gezin 
in ter Biezen nabij Aardenburg inschrijven, maar woonde in de herber
gen te Zomergem, alwaar hij in het openbaar over het geloof discus
sieerde. Hij had zich met de laatste Pasen (1629) nog als goed katholiek 
gedragen. (RvV) 
François de Keyser wordt in 1637, ondanks eerder verkregen vrijstelling 
op grond van het doperse principe van geweldloosheid, opgeroepen om 
gewapend en al bij de burgerwacht van Aardenburg te verschijnen. De 
oproep wordt door de Staten-Generaal ongedaan gemaakt en er werd 
een afkoopsom van 10 gulden overeengekomen. 

Guilliame zoon van Jan van der SLUIJS, overleden na 1672, lacken
cooper. 

15 · Dr. P.J. MEERTENS , Zeeuwse familienamen, Gysbers & van Loon, Arnhem, ongewijzigde herdruk van de editie 
1947. Volgens hem stall!llen de Dobbelaers af van Boudewijn Dobbelaar (overleden in 1689) uit Lovendegem. die 
eveneens naar Aardenburg uitweek. 
In deze periode zijn er echter ook familieö Dobbelaar van Katholieke en Gereformeerde confessies, zodat de 
opmerking over de afstamming niet als correct moet worden beschouwd. 
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Op 18.05.1646 werd Guilliame zoon van Jan van der Sluijs, afkomstig uit 
Zomergem, poorter van Aardenburg. 
Ten behoeve van het omstreeks 1650 gereed gekomen nieuwe vermaan
huis aan de Weststraat te Aardenburg schonk Guljaeme van Sluys 6 
Vlaamse ponden. 
Hij heeft op geweldloze wijze hand- en spandiensten verricht bij het in 
1672 afslaan van de berenning van Aardenburg door Franse troepen. 
Trouwt 1 x Dirkje Heijnsberghe, overleden vóór 1656. 
Ondertrouwt 2x in 1656 te Dordrecht Anna van Doorste, geboren te Dor
drecht. 

Jan VERSLUYS, overleden na 1629, landman. 
Jan Versluys, landsman uit Zomergem, vertrok vóór 1 O juli 1629 met zijn 
gezin naar ter Biezen, nadat hij zijn zaken verkocht had. Nadien is hij 
regelmatig in Zomergem gesignaleerd. (RvV) 
Mogelijk is bovengenoemde Guilliame van der Sluijs zijn zoon. 

Index op familienamen 

Adriaensen 53 
Aerents 44 
Albrecht 46 
Arens 44 
Arents 39 

Baert 51 
Beggereghs 42 
Beheijt 54 
Beheit 52 
Berout 49 
Beun 38 
Bibau 52 
Bocxhoorn 46 
Buerman 49 
Buyck 49 

Calis 43, 46, 52 
Claeijs 44, 54, 55 
Claes 54, 55 
Claeys 46 
Claus 55 
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Clays 54 
Coene 52 
Coppens 42, 49 

De Backer 43 
De Bats 44 
De Bel 42 
De Bil(s) 42, 51 
De Boots 44 
De Casemaecker 51 
De Coutere 48 
De Cuijper 45 
De Geeter 43, 46, 49 
De Jager(s) 43, 46 
De Keyser 55, 56 
De Leeuw 53 
De Meijer(e) 50, 51 
De Meyer(e) 50, 51 
De Olieslager 50 
De Provin 39, 40 
De Raeytre 51 
De Reyter 51 



De Ruyter 51 
De Schieter 38 
De Vlieger 54 
De Vos 49 
D'Hoije 42 
Dhoostelynck 47 
D'Hoye 44 ~ 
(D')Oosterlinck 44,'47 
Doosterlinck 47, 48 
Dobbelaar 55 
Dobbelaer(e) 55 

Egbrechts 45 

Flause 51 

Gardelle 52 
Gaudesebois 48 
Goethals 51 
Goudessenbois 49 

Harens 42, 46 
Hebberecht(s) 44, 45, ll6\ 51 \ 55 
Heijsberghe 56 
Helbrecht 45 
Houckx 51 
Hurtecam 55 \ 
Hurtekam 55 \ 
Hurtekant 48 \ 

Jagers 52 
Jans 53 
Janssen 53 

Kaesmaekers 43 

Landuijt 49 
Landuyt 44, 49 
Lippens 48 
Lootens 43, 52 

Maartens 51 
Marieman 52 
Maryman(s) 52 

\ 
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Mersy 43, 46 
Mestdach 48 
Mulier 52 

Niclaes 54 
Nuijtte 42 

Pattin 49 
Pits 39, 40 
Pol43 
Praet(s) 47, 48 

Raes 49 
Rijckaerts 44 
Robijn 51 
Roobrouck 43, 46 
Roselle 54 
Rousel54 
Rutsaert 42 

Schouvlieg 43, 46 
Slock 44, 47, 48 
Standaert 38, 44 
Standart 44 

Tack 55 
Taverniers 49 
Teras 38 
Termon 52 
Terraes 38 
Traes 38 

Van Aker 49 
Van Dale 38, 52 
Van de Essche 49 
Vande Keere 48, 49 
Van de Kerckhove 49 
Van de Kere 48 
Van de Kinder(t) 50, 55 
Van de Naville 44 
Van der Sluijs 56 
Van de Sluys 46, 47, 53 
Van de(r) Sluys 53, 54 
Van de Straete 49 



Van de Walle 43 
Van Doorste 56 
Van Eegen 46, 53 
Van Eeghen 46, 54, 55 l 
Van Egen 46 
Van Houtrijne 51 
(Van) Kerckhove 42, 43, 46 
Van Kinder 48 
Van Kindere(n) 42, 50 
Van Landtuyt 49 
Van Landuijt 49 
Van Landuyt 51 
Van Maldeghem 39,40,43,50,52 
Van Outrijve 51 
Van Provijn 39 
Van Raemsdonck 42, 44, 46 
(Van) Romdonck 42, 44, 46 
Van Sluijs 54 

Identificering van enkele personen 

Van Sluys 47, 48, 54, 56 
Van Speybrouck 48 I 
Van Tiegem 49 
Van Tijrghem 48 
Van Vliegen 54 
Van Vooren 42, 44, 51 
(Van) Wassenhove(n) 48, 51 , 54 
Vermeers 43, 46 
Vermeersch 43 
Vermees 55 
Versluijs 53 
Versluys 53, 56 
Vertriest 49 

Willems(z) 47, 48, 50, 51 
Wittenvrongel 48, 49 
Wittevrongel 49 

- Tanneke ARENS = Tanneken AERENTS = Tanneken HARENS 
- Pieter van RAEMSDONCK = Pieter (van) ROMDONCK 
- Francintkin DE BATS = Francynken DE BOOTS 
- Segher CLAEIJS = Zegher CLAYS 
- Francies STANDAERT = STANDART 
- Abraham DE CUIJPER = Abraem DE CUYPER 
- Pieter VAN TIJRGHEM = Pieter VAN TIEGEM 

Christoffel HEBBERECHT = Stoffel EGBRECHTS Christophorus 
HELBRECHT =Stoffel HEBBERECHT 

- Stoffel DE REYTER = DE RUYTER 
- Lieven DE REYTER = DE RUYTER = DE RAEYTRE 
- Aenteunis VAN OUTRIJVE= VAN HOUTRIJNE 
- Guilliame MARYMAN = MARIEMAN 
- VAN DER SLUYS =VAN DE SLUYS = VAN SLUIJS = VERSLUYS 

= VERSLUIJS 
- Jan CLAEIJS = Jan CLAYS = Joannes (Ni)CLAES = Joannes 

CLAUS 
- Boudewijn DOBBELAAR = DOBBELAERE 
- Jacob VAN EEGHEN = Jacop VAN EGEN = Jacob VAN EEGEN 
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- Lieven D'OOSTERLINCK = DHOOSTEL YNCK = Levinus OOSTER-
LINCK = Livinus DOOSTERLINCK 

- Claeys PRAET = Nicolaus PRAET 
- Sara VAN WASSENHOVEN = Seucken WASSENHOVEN 
- Jooris DE VLIEGER = Jooris VAN VLIEGEN 
- TRAES = TERAES = TERAS 
- DE PROVIN =VAN PROVIJN 
- Tanneken HEBBERECHT(S) = Tanneken ALBRECHT 
- (van- LANDUIJT = (van) LANDTUYT 
- GAUDESEBOIS = GOUDESSENBOIS 
- ROSELLE = ROUSEL 
- Jozyntie VAN KERCKHOVE = Jozintie VAN DE KERCKHOVE 
- Susanneke DE JAGERS = DE JAGER 
- Pieter VAN KINDEREN = Pieter VAN DE KINDERT 
- LANDUIJT =VAN LANDUIJT =VAN LANDTUYT 
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V.POOLEN, Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het 
Meetjesland die zich in Zeeuws-Vlaanderen hebben 
gevestigd 50 



HEEMKUNDIGE KRING 

"HET LAND VAN NEVELE" 


