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Toen prins Maurits na een veldtocht in 1604 het huidige gebied van 
West-Zeeuws-Vlaanderen onder het gezag van de Staten-Generaal van 
de Republiek der Verenigde Provincies had gebracht, had hij in feite een 
troosteloos, ondergelopen en ontvolkt gebied in handen gekregen en 
waren de stadjes grotendeels verwoest. Al twintig jaar heersten er 
oorlogstoestanden en had de overwegend katholieke bevolking de wijk 
naar Vlaanderen genomen en de protestanten waren naar het noorden 
vertrokken. Er ontstond nu een betrekkelijke rust, hetgeen zich stabili
seerde na de afkondiging van het Twaalfjarige Bestand in 1609. 

Het hoog en droog gelegen Aardenburg, al 500 jaar een stedelijke 
vesting, werd militair gemoderniseerd en er vestigde zich geleidelijk aan 
een protestantse bevolking. De organisatie van het stedelijke bestuur 
werd opgezet volgens richtlijnen van de Staten-Generaal en het poorter
schap werd geregeld in de Costumen en Privilegien der Stad en Schepen
domme van Aardenburg. De bepalingen omtrent het poorter- of borger
schap waren gebaseerd op vroegere privileges. 

Het poorterschap was belangrijk omdat het bescherming gaf, zoniet van 
de wieg tot het graf, danwel in kommervolle omstandigheden. Wilde men 
zijn ambacht uitoefenen, dan was men verplicht zich bij een gilde aan te 
sluiten (gildendwang), waarvoor men dan weer het poorterschap moest 
bezitten. 

Het poorterschap werd verkregen door geboorte of door inschrijving. De 
inschrijving gebeurde in het poorterboek door vermelding van inschrijf
datum, naam, beroep, (syne stylle) en plaats van afkomst. Vanaf 1667 
werd daaraan ook de leeftijd toegevoegd. 

Voor de inschrijving moest een verzoek worden ingediend en een 
getuigschrift van goed gedrag - afgegeven door de magistraat van de 
laatste woonplaats - worden overgelegd. Vervolgens werd men uitgeno
digd om voor het schepenbestuur de eed van trouw af te leggen, vond 
de inschrijving in het poorterboek plaats en werd als bewijs van inschrij
ving een burgerbrief verstrekt. 

De Aardenburgse poorterboeken beslaan de periode van 17 mei 161 O tot 
en met 28 juli 1788 en omvatten vier delen. Het eerste deel omvat de 
periode tot en met 18 november 1669, maar is kennelijk gekopieerd naar 
het tweede deel dat doorloopt tot en met 2 september 1680. Het derde 
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deel loopt tot en met 21 juni 1728. Deze drie delen zijn door de onlangs 
overleden G.A.C. van Vooren, oud-gemeentesecretaris van Aardenburg, 
bewerkt en in 1965 gepubliceerd in Gens Nostra, het verenigingsblad 
van de Nederlandse Genealogische Vereniging. C. Roodenburg had in 
1963 daarin reeds deel 4 gepubliceerd.1 

Met het doorzetten van de contra-reformatorische maatregelen in 
Vlaanderen werd Aardenburg door zijn ligging in het Vlaamse gebied de 
eerste pleisterplaats voor de Vlamingen die om geloofswille uitweken 
naar het protestantse noorden. Velen bleven in Aardenburg, dicht bij 
hun geboortegrond en met de hoop om te zijner tijd terug te keren, 
anderen trokken verder Zeeland in of nog verder naar Holland. 

Van Vooren vermeldt dat in de periode van 1604 tot 1700 het aantal 
Vlamingen onder de nieuwe poorters 60% bedroeg. Dit waren allen 
protestanten van doopsgezinde of calvinistische gezinte en globaal 
gezien afkomstig uit drie streken: het huidige op elkaar aansluitende 
gebied van Frans-Vlaanderen en de Westhoek, de streek tussen Kortrijk 
en Torhout en het heden ten dage als Meetjesland aangeduide gebied 
ten noordwesten van Gent. Na 1700 hield de toestroom op en zijn de 
inschrijvingen van Vlamingen slechts incidenteel en bevinden zich 
daaronder ook rooms-katholieken. 

Met de inlijving bij de Franse Republiek in 1794 verviel het instituut van 
gilden en het poorterschap en werden de poorterboeken niet meer 
geopend om nieuwe burgers in te schrijven. Zij bevinden zich nog 
steeds in gemeentearchiefen. 

Uit de boven genoemde publicaties heb ik het hierna volgende overzicht 
samengesteld van poorters die uit het Meetjesland kwamen. De met een 
* aangeduide personen betreffen de doopsgezinden die vermeld zijn in 
het septembernummer van Mensen van Toen van 1996. Van de met een 
# aangeduide personen heb ik nog verdere gegevens gevonden en in 
een artikel elders in deze aflevering zijn die voor deze personen samen
gevat. 

Vic POOLEN, Gouda (NL) 

1. Bronnen: 
G.A.C. VAN VOOREN, De Aardenburgse poortersboeken (1610-1788), in Gens Nostra, jg. 1965, blz. 251-256, 282-
284 en 320-328. 
C.ROODENBURG, Lijst van personen die zich in Aardenburg gevestigd hebben van 16 mei 1729 tot 28 juli 1788, 
in Gens Nostra, jg. 1963 , blz. 17-23. 
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"'O 
Datum Afkomstig Familienaam Voornaam Geboor - Beroep 0 

0 
tejaar ;:i. 

(!) 
16.06.1670 Aalter Acker, van Jan ± 1634 linnenwever .., 

Vl 
19.12.1667 Aalter Hecke, van Jan fs Lus ± 1627 wever c:: 
08.01.1776 Adegem # Bankaert Cornelis ± 1727 coopman ;::;; 

11.07.1787 Bassevelde # Huughe Petrus Bern. med. Docter ::::r 
11.11.1641 Bassevelde # Meensel, van Andries apotecaris 

$!a 

16.04.1663 Bassevelde # Meensel, van Hendrick beenhouwer :::: 
(!) 

24.05.1670 Bellem Danckaert Joos ± 1637 backer (!) 

12.01.1637 Eeklo Rijcke, de Arnout .:::::!". 
(!) 

19.1 2.1658 Eeklo Velde, van de Guilliame Vl 
S" 

17.06.1726 Eeklo # Vlieger, de Pieter ± 1675 herbergier :J 
24.03.1633 Evergem Vriese, de Pieter lijnewever c. 
23.08.1664 Kaprijke Vergauwe Passchier lantsman :J 
04.11.1641 Knesselare Voeren, van Jan molenaer cc 

(!) 
1\) 06.06.1611 Landegem Lokum, van Jacob lantman Vl 
CX> (") 

29.06.1654 Lovendegem • Cuijper, de Abraham coopman ::::r 
08.06.1655 Lovendegem • Slock Franco ijs 

.., 
(!) 

18.05.1 646 Lovendegem • Sluijs, van Maerten zv. Guilliame back er < 
(!) 

10.03.1678 Maldegem # Wulf, de Jan ± 1655 winckelier :J -04.06.1668 Merendree Hecke, van Joos ± 1618 wever (!) 

13.11.1662 Middelburg # Derckels Pieter coopman )> 

13.06.1689 Middelburg Dhaeghe Jan + 1652 hovenier ~ .., - a. 
15.04.1697 Middelburg Spinjole Jan ± 1667 wever (!) 

22.03.1614 Nevele # Daele, van Gabriel zv. Pieters :J 
O' 

16.04.1663 Oosteeklo # Maertens Jan linnewever c:: 
16.04.1663 Oostwinkel # Boerte, de 

.., 
Nicolaes toebackvercooper cc 

02.06.1642 Oostwinkel Lou ijs Jan wever 
29.06.1654 Oostwinkel # Muijnck, de Gillis winckelier 
29.06.1654 Slijdinge • Goethals Lieven granier 
24.03.1633 Slijdinge • Hebberecht Stoffel 
04.11 .1641 Slijdinge • Maertens Adriaen backer 



Datum Afkomstig Familienaam Voornaam Geboor - Beroep 
tejaar 

27.09.1784 St.-Jan in Eremo # d'Halle Maximiliaan J. ± 1737 timmerman 
20.02.1668 St.-Laureins Bolle Jan schipper 
15.04.1697 St.-Laureins Vilder, de Jacob ± 1671 timmerman 
31.10.1740 St.-Margriete # Timmerman Joos ± 1691 arbeider 
25.05.1660 Ursel # Kerrebrouck Gillis 
14.12.1699 Ursel # Obstal, van Hubregt ± 1667 arbeider 
28.06.1660 Ursel Vijncke zv Jan Pieter 

10.05.1649 Waarschoot • Marieman Guilliame metselaar 
02.06.1642 Waarschoot # Meulewe Jan smidt 

l\J 
04.11 .1641 Waarschoot • Sluijs, van Jooris wijnckelier 

co 06.05.1649 Waarschoot • Sluijs, van der Maarten zv. Guilliaume 
24.03.1633 Waarschoot • Versluis Charles 
30.08.1666 Waarschoot • Vliegen, van Jooris zv. Pieters wever 
27.02.1690 Zomergem # Bonne Jan ± 1659 lynenwever 
11.01.1655 Zomergem • Claijs Jan 
29.06.1654 Zomergem Coppens Joos coopman 
18.05.1646 Zomergem • Sluijs, van der Guilliame zv. Jan lackencooper 

• = Menist, vermeld in Mensen van Toen, jg. 1996, afl. 3. 
# = Voor aanvullende gegevens zie elders in deze aflevering 



Inleiding 

Elders in deze aflevering van Mensen van Toen heb ik een overzicht 
gegeven van de personen, afkomstig uit het Meetjesland en die in de 
periode van 161 O tot en met 1788 als poorters te Aardenburg zijn 
ingeschreven. In mijn vorig artikel in Mensen van Toen over de doopsge
zinden die zich te Zeeuws-Vlaanderen hebben gevestigd1

, heb ik deze 
inschrijvingen bij de betrokken personen reeds vermeld. 

In dit artikel gaat het over niet-doopsgezinden die zich te Aardenburg 
hebben gevestigd. Als basis voor het hierna volgende overzicht dient de 
plaats van herkomst zolas die in de poorterboeken is vermeld en voorzo
ver er nadere gegevens over de betrokken ingeschreven poorter kon 
worden vezameld. Aangetekend wordt dat er in de archieven beslist nog 
andere stukken aanwezig moeten zijn dan de hieronder genoemden. 
Goed voor verder onderzoek! 

De in het overzicht genoemde bedragen zijn uitgedrukt in Vlaamse 
ponden (f:), schellingen en grooten. 

Geraadpleegd zijn onderstaande bronnen: 
Aanwezig in het Rijksarch ief in de provincie Zeeland te Middelburg 
(RAZ): 
- Doopboeken van de Nederduits Gereformeerde kerk te Aardenburg. 

De oudste inschrijvingen dateren uit 1640. 
- De protocollen van transporten die ten overstaan van de magistraten 

van Aardenburg hadden plaats gevonden.2 

Overzichtslijsten aanwezig in het Genealogisch Centrum te Goes3: 

- Capitale schatting van inwoners van Aardenburg, plaats gevonden in 
1665. 

1. V.POOLEN, Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het lleetjesland die zich in Zeeuws-Vlaanderen hebben 
gevestigd, in /lensen van Toen, jg. 6 (1996), afl. 3, blz. 50-72. 

2 · RAZ, inventaris nrs. 11. 388, 11.389 en 11. 390. 

3 · Stichting Genealogische Centrum Zeeland, Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes, telefoon 0031113-532895. 
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- Gedeeltelijke bevolkingslijst Aardenburg tussen 1689 en 1690. 
- Huizenlijst van Aardenburg anno 1747. 
Artikel van G.A.C. Van Vooren betreffende katholieke inwoners van 
Aardenburg4

: 

- Een overzichtsl ijst vermeldt de rooms-katholieke bewoners die draag
krachtig genoeg werden ingeschat om een maandelijkse bijdrage te 
leveren in het onderhoud van de roomse armen. Na 1665 vestigden 
zich weer katholieken in Aardenburg, waarvan velen uit het verarmde 
Vlaanderen op zoek naar werk. Vervielen zij tot armlastigheid dan 
moesten zij worden onderhouden door de gereformeerde diakonie en 
werden vooral de weeskinderen een zware last. In 1707 gaf de Staten
Generaal toestemming om bij de beter gegoeden van rooms-katholie
ke huize een bijdrage te verhalen en werd er uit die kring een diaken 
voor de roomse armen aangesteld. 

Overzicht 
Overzicht van ingeschrevenen, waarvan aanvullende informatie aange
troffen is: 

ADEGEM 

Cornelis BANKAERT - RK, koopman, administrerend diaken 
8 Jan. 1776 werd Cornelis Bankaert, geboortig van Adegem, oud 49 
jaren, coopman van stijlle, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Voor de periode oktober 1771 tot september 1772 werd hij door de 
magistraat van Aardenburg aangeslagen voor een bedrag van E 0.2.0 
per maand als verplichte bijdrage in het onderhoud van de roomse 
armen. Voor de periode van oktober 1775 tot september 1785 bedroeg 
deze aanslag E 0.4.0 per maand. 
In 1771 kocht Cornelis Bankaert het woonhuis "De twee Haenen" te 
Aardenburg en verkocht in 1774 een woonhu is aan de Weststraat aan 
Joos de Kooker, wonende in de Biezen (RAZ inv. nr. 11.390, resp. fo. 
240v dd. 02.12.1771 en fo. 278 dd. 02.05.1774). 
In 1783 was hij als administratief diaken der Roomsche Armen te 
Aardenburg betrokken bij een tweetal transakties (RAZ inv. nr. 11.391, 
resp. fo 104vdd. 20.01.1783 en fo. 114vdd. 25.06.1783). 
Na het overlijden van Cornelis Bankaert in 1785 verkocht zijn vrouw 
Pieternella (lngeline) Verstringe de Olij Stamperij gelegen aan de westzij
de van de Kaaij te Aardenburg (RAZ inv. nr. 11.391, resp. fo. 142v en 

4. G.A.C.VAN VOOREN, Katholieke il'fioners van Aardenburg 1709-1794, in Vlaamse Stam, jg. 1971 , blz. 634 ev. 
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143 dd. 30.05.1785 en fa. 162v dd. 16.08.1786). Als verplichte bijdrage 
in het onderhoud van de roomse armen werd zij voor de periode van 
oktober 1785 tot september 1786 aangeslagen voor f 0.2.0 per maand. 
Uit het huwelijk van Cornelis Bankaert met Pieternella Verstringe zijn 
geen kinderen bekend. 

BASSEVELDE 

Petrus Bernardus HUUGHE - RK, medicine Docter 
11 July 1787 werd Petrus Bernardus Huughe, geboortig van Bassevelde, 
medicine Doctor, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Voor de perioden oktober 1787 tot september 1789 en oktober 1793 tot 
september 1794 werd hij door de magistraat aangeslagen voor een 
bedrag van f 0.3.0 per maand als verplichte bijdrage in het onderhoud 
van de roomse armen. 

Andries VAN MEENSEL - apotecaris 
Den Xlen November 1641 werd Andries van Meensel, apotecaris, van 
Bassevelde, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Andries van Meensel, apotecaris, is bij de capitale schatting in 1665 voor 
minder dan f 2000 in het register opgenomen. In de doopboeken van 
Aardenburg (perioden 1640-1664 en 1665-1695) worden diverse doopin
schrijvingen aangetroffen met Andries van Meensel en Josijntje van 
Eegen als ouders. Gezien het tijdsverschil tussen het verkrijgen van het 
poorterschap en de eerste datum (1659) waarop Andries van Meensel 
als vader wordt genoemd, lijkt hier eerder sprake te zijn van doopaangif
ten door een naamgenoot. Bijvoorbeeld door een kleinzoon van hem 
en - gezien de namen van aanwezige doopgetuigen - mogelijk een zoon 
van Hendrik van Meensel hierna genoemd. 

Heindrich VAN MEENSEL - beenhouwer 
Den 16en April 1663 werd Hendrick van Meensel, geboren te Bassevelde, 
beenhouwer, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Heindrijck van Meensel, beenhacker, is bij de capitale schatting in 1665 
voor minder dan f 2000 in het register opgenomen. Mogellijk is hij een 
zoon van Andries van Meensel, apotecaris, die in 1641 als poorter van 
Aardenburg werd ingeschreven. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1640-1664) wordt in 1640 een 
doopingschrijving aangetroffen, met Hendrik van Meensel en Gillina van 
Guchten als ouders. Op grond van voor- en achternaam, tijd en plaats is 
aangenomen dat het de hier genoemde persoon betreft. 
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Een zoon Andries, eerder geboren en dan waarschijnlijk te Bassevelde, 
lijkt niet onmogelijk gezien de namen van aanwezige getuigen bij de 
doop van diens kinderen uit een huwelijk met Josijntje van Eegen . 
Kinderen uit een huwelijk met Gill ina VAN GUCHTEN: 
- Andries van Meensel (mogelijk, volledigheidshalve hierna vermeld) 
- Elisabeth van Meensel, gedoopt 11 september 1640 

Doopgetuige: Elisabeth van Meensel. 

Andries VAN MEENSEL 
Mogelijk een zoon van Heindrick van Meensel en afkomstig uit Bassevel
de (zie hierboven). 
In de doopboeken van Aardenburg (perioden 1640-1664 en 1665-1695) 
worden diverse doopinschrijvingen aangetroffen met Andries van Meen
sel en Josijntje van Eegen als ouders. 
Kinderen uit een huwelijk met Josijntje VAN EEGEN 
- Janneke van Meensel, gedoopt 14 augustus 1657 

Doopgetuige: Hendric van Meensel, Charles Wibaille en Janneke 
Moor. 

- Johannus van Meensel, gedoopt 4 januari 1659 
Doopgetuige: Lowijs de Deene en Jelijne van der Gucht. 

- Josijntje van Meensel, gedoopt 19 maart 1662 
Doopgetuige: Lijsabeth van Meensel en Aernout van der Meulen. 

- Marij van Meensel, gedoopt 19 april 1665 
Doopgetuige: Marij van Eegen. 

- Johannes van Meensel, gedoopt 25 september 1667 
Doopgetuige: Lambrecht van Eegen en Elisabeth van Meensel. 

- Janneke van Meensel, gedoopt 7 september 1670 
Doopgetuige: Pieter Trioen en Jaquemijntje Cockuijt. 

EEKLO 

Pieter DE VLIEGER - RK, herbergier 
Den 17 Junij 1726 werd Pieter De Vlieger, geboortigh van Eeclo, oud 51 
jaren, herbergier van zijnen stijle , ingeschreven als poorter van Aarden
burg. 
Vermoedelijk moet hij kort daarna zijn overleden want de magistraat 
slaat voor de periode oktober 1726 tot september 1727 de weduwe 
Pieter de Vlieger aan voor een bedrag van f: 0.2.0 per maand als 
verplichte bijdrage in het onderhoud van de roomse armen. 
Aan het eind van het jaar 1734 overleed Marjanne van de Putte, gehuwd 
geweest met Pieter de Vlieger, en laat twee minderjarige kinderen na: 
Pieter Jacobus en Karel Johannes. Als voogden van vaderszijde treden 
op Hendrick Suijneman, gehuwd met Maria de Vliegher, wonende te 
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Sluis en Jan de Vliegher wonende te Eeklo. Zij verkopen per notariële 
akte het huis genaamd "Het Wapen van Zeeland" (RAZ inv. nr. 11.381 
to. 117 dd. 17.01.1735). 
Kinderen uit het huwelijk met Marjanne VAN DE PUTTE: 
- Pieter Jacobus de Vlieger 
- Karel Johannes de Vlieger 

MALDEGEM 

Jan DE WULF - winkelier 
Den 1 Oen Maerte 1678 werd Jan de Wulf, geboortigh tot Maldegem, 
winckelier van sijne stijl, out 23 jaeren, ingeschreven als poorter van 
Aardenburg. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1665-1695) wordt een doopin
schrijving aangetroffen met Jan de Wulf en Anna Standaert als ouders. 
Op grond van voor- en achternaam, tijd en plaats is aangenomen dat het 
de hier genoemde persoon betreft. 
Kind uit een huwelijk met Anna STANDAERT: 
- Cornel is de Wulf, gedoopt 27 februari 1680 

Doopgetuige: Jan de Vreese en Anna Boelaart. 

MIDDELBURG 

Pieter DERCKELS - koopman 
Den 13en Novemb. 1662 werd Pieter Derckels, coopman, geboren van 
Middelb. in Vlaenderen, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Pieter Derckels, lantbauwer, is bij de capitale schatting in 1665 voor 
minder dan ~ 2000 in het register opgenomen. Op grond van voor- en 
achternaam, tijd en plaats is aangenomen dat het de hier genoemde 
persoon betreft. 

NEVELE 

Gabriel zv Pieters VAN DAELE 
Den XXen Maert 1614 werd Gabriel van Daele fs. Pieters, van Nieuvelle in 
West Vlaenderen (sic), ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Volgens Dr. P.J.Meertens in Zeeuwse Familienamen (uitgave Gysbers & 
van Loon - Arnhem, ongewijzigde herdruk van de editie 1947) stammen 
de van Dale's in westelijk Zeeuws-Vlaanderen af van Jacques en Gabriël 
van Dale uit Nevele, die in het begin der 17e eeuw naar Aardenburg 
kwamen . 
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Inmiddels is mij gebleken dat dit niet juist is. Er zijn verschillende 
families van Dale in Zeeuws-Vlaanderen, die diverse religieuse confes
sies zijn toegedaan en afkomstig zijn uit diverse streken van het huidige 
België. In overig Nederland zijn er ook afkomstig uit het midden van 
Nederland (de Betuwe) en zelfs van even over de grens met Duitsland 
(Kleverland). 

OOSTEEKLO 

Jan MAERTENS - linnenwever 
Den 16en April 1663 werd Jan Maertens, geboren van Oost Eeclo, linnen
wever, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Jan Maertens, wever, is bij de capitale schatting in 1665 voor minder 
dan E 2000 in het register opgenomen. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1640-1664) worden diverse 
doopinschrijvingen aangetroffen met Jan Maertens en Tanneke van 
Maele als ouders. Op grond van voor- en achternaam, tijd en plaats is 
aangenomen dat het de hier genoemde persoon betreft. 
Kinderen uit een huwelijk met Tanneke VAN MAELE: 
- Lieven Maertens, gedoopt 12 maart 1658 

Doopgetuige: Lieven Maertens, Berbel Steppens en Aegje Smits. 
- Johannes Maertens, gedoopt 17 november 1660 

Doopgetuige: Lieven Maertens en Catelijne Ketel. 
- Susanna Maertens, gedoopt 26 september 1662 

Doopgetuige: Joos de Mol en Susanna de Meijere. 
- Joannes Maertens, gedoopt 19 oktober 1664 

Doopgetuige: Jacob Poeldink en Tanneke Meijer. 

OOSTWINKEL 

Nicolaes DE BOERTE - toebackvercooper 
Den 16en April 1663 werd Nicolaes de Boerte (Nicolais de Boerde), 
geboren van Oostwinckel, toebackvercooper, ingeschreven als poorter 
van Aardenburg. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1640-1664) worden diverse 
doopinschrijvingen aangetroffen met Nicolaes/Claes de Boerte en 
Margarita Broeckmans als ouders. Op grond van voor- en achternaam, 
tijd en plaats is aangenomen dat het de hier genoemde persoon betreft. 
Kinderen uit een eerste huwelijk met Margarita BROECKMANS: 
- Maria de Boerte, gedoopt 17 december 1659 

Doopgetuige: Lieven de Schieter, Jan Bogaert en Marie Oostemans. 
- Elisabeth de Boerte, gedoopt 11 maart 1663 
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Doopgetuige: Gillis de Munck, Hieronijmus de Koeijer, Elisabeth 
Trasse en Janneke Provoost. 

Kind uit een tweede huwelijk met Marij PRINCE: 
- Aernout de Boerte, gedoopt 23 september 1664 

Doopgetuige: Aernout Hasebroek, Joos Mattheijs en Aeltje Prince. 
Vooralsnog is er vanuit gegaan dat Nicolaes de Boerte omstreeks 1664 
een tweede huwelijk is aangegaan met Marij Prince, na een overlijden 
van zijn vrouw Grijtje Broeckmans (bij de doop van haar laatste kind ook 
genoemd als Margarita Bronkwel). 

Gillis DE MUIJNCK - winkelier 
Den XX/Xen Junij 1654 werd Gillis de Muijnck, winckelier, geboren t'Oost
winkel, ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
In diverse bronnen vindt regelmatig verwisseling plaats van de namen 
de Munck en de Muijnck, maar beide familienamen komen (nu nog) 
voor. Op grond van voornaam, tijd en plaats is vooralsnog aangehouden 
dat het hierna volgende deze persoon betreft. 
Gillis de Muijnck is bij de capitale schatting in 1665 voor f'.3000 in het 
register opgenomen. 
1 n het doopboek van Aardenburg (periode 1640-1664) worden diverse 
doopinschrijvingen aangetroffen met Gillis de Munck en Janneke van 
Weset als ouders. In het doopboek wordt de familienaam van Janneke 
van Weset steeds anders geschreven. Op volgorde van doopdatum is 
dat: van Weset, Weser, van Vleeset, van Meeset en (wederom) van 
Weset. 
Kinderen uit het eerste huwelijk met Janneke VAN WESET: 
- Marie de Munck, gedoopt 19 juli 1644 

Doopgetuige: Hans van Voren en Janneken Beek. 
- François de Munck, gedoopt 31 december 1645 

Doopgetuige: Pieter de Muijnck, Jan de Kuijper, Janneken Beek en 
Janneken van Vooren. 

- Marijtje de Munck, gedoopt 2 mei 1651 
Doopgetuige: Jan van Vooren. 

- Marijtje de Munck, gedoopt 17 juni 1653 
Doopgetuige: Laurens de Meijer, Marta Santberge en Tanneken van 
Vooren . 

- Gillis de Munck, gedoopt 4 mei 1655 
Doopgetuige: Marije van Vooren. 

Kinderen uit een tweede huwelijk met Marij SCHODUIJTS: 
- Cornelis de Munck, gedoopt 11 juli 1660 

Doopgetuige: Cornelis de Schepen, Janneken Russaert en Catlijne 
Gallet. 

- Maria de Munck 
Doopgetuige: Janneken Moustrock. 
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- Abraham de Munck, gedoopt 10 april 1663 
Doopgetuige: Abraham !'Alleman en Maijke de Munk. 

Vooralsnog is er vanuit gegaan dat Gillis de Munck een tweede huwelijk 
is aangegaan met Marie Schoduijts, na een overlijden van zijn vrouw 
Janneken van Weset. 

ST.-JAN-IN-EREMO 

Maximiliaan J. D'HALLE - vermoedelijk RK, timmerman 
Den 27 Sept. 1784 werd Maximiliaan J. D'Halle, jongman, oud 47 jaren, 
geboortig van St.-Jan-in-Eremo, timmerman van stijlle, ingeschreven als 
poorter van Aardenburg. 
Kort daarna kocht hij van de roomse diakonie een kennelijk groot 
woonhuis, want een half jaar later verkoopt hij een gedeelte daarvan 
terug aan mr. Adriaen Hanssen, die eerder namens de diakonie was 
opgetreden bij de verkoop (RAZ inv. nr. 11.391, resp. fo. 131 v en 132, 
dd. 08.11.1784 en fo. 144v dd. 27.06.1785). 
Op grond van deze transacties wordt bij Maximiliaan J. D'Halle een 
rooms-katholieke confessie verondersteld. 

ST.-MARGRIETE 

Joos TIMMERMAN - arbeider 
31 Oct. 1740 werd Joos Timmerman, geboren tot Sinte Margriete, oud 49 
jaren, arbeyder van sijnen stijlle, woonende binnen dese stad, ingeschre
ven als poorter van Aardenburg. 
Op grond van voor- en achternaam, leeftijd en plaats is aangenomen dat 
het hierna volgende deze persoon betreft. 
In het kohier van de huizen en gebouwen te Aardenburg is opgenomen 
dat ene Joos Timmerman een huis bezit in het gebied ten noorden van 
de Weststraat, dat in 1747 een geraamde jaarhuur van t 1.0.0 zou 
kunnen opbrengen. In het gebied ten zuiden van de Weststraat bewoon
de hij een eigendom dat eveneens op een mogelijke jaarhuur van t 
1.0.0 werd ingeschat. In het doopboek van Aardenburg (periode 1694-
1730) worden verder diverse doopinschrijvingen aangetroffen, met Joos 
Timmerman en Adriaentje de Meij als ouders. 
In februari 1754 overleed Joos Timmerman, gehuwd geweest met 
Adriana de Meij, en liet hij achter de minderjarigen Isaac Jooszn en de 
gebrekelijke Jan Jooszn. Het beheer over de eigendommen werden 
notarieel overgedragen aan zijn meerderjarige zoon Joost Jooszn 
wondende in Aardenburg (RAZ inv. nr. 11.389, fo. 328 en 328v dd. 
01.07.1754). 
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Kinderen uit een huwelijk met Adriaentje DE MEIJ: 
- Joost Timmerman. 
- Jannis Timmerman, gedoopt 13 augustus 1724 

Doopgetuige: Joos de Wispelaer en Maria Steijaert. 
- Janna Timmerman, gedoopt 10 maart 1726. 

Doopgetuige: Adriaen Foeljager en Janna de Wispelaer. 
- Isaak Timmerman. 

URSEL 

Gillis VAN KERREBROEK 
Den 25en Meye 1660 werd Gillis fs. Joos van Kerrebrouck, van Ursel, 
ingeschreven als poorter van Aardenburg. In de marge van het poorters
boek is vermeld: vertrocken. 
Op grond van voor- en achternaam en plaats wordt verondersteld dat 
het hierna volgende deze persoon betreft. 
Gillis van Kerrebroeck is bij de capitale schatting in 1665 voor t 6000 in 
het register opgenomen. Gillis Kerrebrouck wordt van 1658 tot 1660 en 
van 1662 tot 1664 genoemd als diaken bij de Nederlands Gereformeerde 
Kerk. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1665-1695) wordt een doopin
schrijving aangetroffen met Gillis Kerrebroek en Petronella Coppens als 
ouders. Hoewel het tijdsverschil tussen de opname in het poorterboek 
en de vermelding in 1665 van Gillis Kerrebroek als vader wel groot wordt 
geacht, wordt deze volledigheidshalve vermeld. 
Kind uit een huwelijk met Petronelle COPPENS: 
- Petronelle van Kerrebroek, gedoopt 18 januari 1665 

Doopgetuige: Antheunis Lonke, Levijne Pieters en Appolonia Cop
pens. 

Hubregt VAN OPSTAL - arbeider 
Den 14 Decemb. 1699 werd Hubreght van Obstal, fits. Pieter, geboren te 
Ursele, out ontrent 32 jaren, arbeyder van synen stijle, ingeschreven als 
poorter van Aardenburg. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1695-1730) wordt een doopin
schrijving aangetroffen met Huijbrecht van Opstalle en Jannetje Halewijn 
als ouders. Op grond van voor- en achternaam, tijd en plaats is aange
nomen dat het de hier genoemde persoon betreft. 
Kind uit een huwelijk met Jannetje HALEWIJN: 
- Pieternella van Opstal, gedoopt 19 april 1699 

Doopgetuige: Lieven van Waerden en Lievijntje Halewijn. 
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WAARSCHOOT 

Jan DE MULUWE - smid 
Den //en Junij 1642 werd Jan Meulewe (Mu/we) van Waerschoot, smidt, 
ingeschreven als poorter van Aardenburg. 
Jan de Meulewe, smit, is bij de capitale schatting in 1665 voor minder 
dan t 2000 in het register opgenomen. 
In het doopboek van Aardenburg (periode 1640-1664) worden diverse 
doopinschrijvingen aangetroffen met Jan Muluwe en Anneke van Gelder 
als ouders. Op grond van voor- en achternaam, tijd en plaats is aange
nomen dat het de hier genoemde persoon betreft. 
Kinderen uit een huwelijk met Anneke VAN GELOER: 
- Pierijnke de Muluwe, gedoopt 17 juni 1640 

Doopgetuige: Jan Mostaert en Neeske Balberghe. 
- Anna de Muluwe, gedoopt 26 oktober 1642 

Doopgetuige: Amoen de Muluwe, Dirck Eens, Catalijne Berteloret en 
Elizabeth Bril. 

- Joannes de Muluwe, gedoopt 12 december 1649 
Doopgetuige: Goossen van Staelen en Tanneken van Rentergem. 

ZOMERGEM 

Jan BONNE - lynenwever 
Den 27 febr. 1690 werd Jan Bonne, geboren van Somergem, out ontrent 
31 jaeren, lynenwever van zynen stille, ingeschreven als poorter van 
Aardenburg. 
In de gedeeltelijke bevolkingslijst van Aardenburg, samengesteld in de 
jaren 1689 en 1690, worden vermeld Jan Bonne (34 j.), Janneke de 
Vlieger (zijn vrouw, 29 j.) en zijn kinderen Tanneke (7 j.), Jannes (5 j.), 
en Cornelis (1 /2 j.). In de doopboeken van Aardenburg (perioden 1665-
1695 en 1695-1730) worden verder diverse doopinschrijvingen van dit 
echtpaar aangetroffen. Aangenomen is dat deze vermeldingen de hier 
genoemde Jan Bonne betreffen. 
Kinderen uit een huwelijk met Janneke VLIEGERS: 
- Ganneke Bonne, gedoopt 27 augustus 1684 

Doopgetuige: Pieter Alleman. 
- Joannes Bonne, gedoopt 16 februari 1687 

Doopgetuige: Joos Schonjaert en Marij Botermans. 
- Petrus Bonne, gedoopt 19 februari 1690 

Doopgetuige: Cornelis Bonne en Janneke Boterman. 
- Cornelis Bonne, gedoopt 7 mei 1692 

Doopgetuige: Lauwerens Termate en Elijsabeth Wafelers. 
- Pieter Bonne, gedoopt 4 januari 1696 
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Doopgetuige: Jan Dort, Jan Scherpereel en Magrijtje Lalleman. 
- Abraham Bonne, gedoopt 4 september 1698 

Doopgetuige: Jan Hendricks, Jan de Vlieger en Susanna Verbanes. 
- Maria Bonne, gedoopt 26 februari 1702 

Doopgetuige: Adriaen Wijspelaer en Marij Wouters. 
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Nog over César Fredericq (1) 

In het vorige nummer van Mensen van Toen hadden we het reeds over 
César Fredericq (1817-1887) uit Nevele die arts werd in Gent. 
Via bemiddeling van Daniël Dhooghe werden nog enige gegevens 
aangereikt. In het Memoriaal administratief van de provincie Oost-Vlaan
deren troffen we César aan bij de lijst van geneesheren in het jaar 1868. 
Als plaats en tijd van aanneming wordt Brussel , 29 augustus 1845, 
vermeld. Blijkbaar studeerde hij af aan de Université Libre de Bruxelles. 
In ieder geval vestigde hij zich als arts in Gent in de Sleepstraat. 

Hij zou geen halfoom zijn van Cyriel Buysse als hij ook niet zou ge
schreven hebben. Zijn sociale ingesteldheid als arts vond inderdaad een 
neerslag in een paar boeken over geneeskunde: Inleiding tot de kruid
kunde (1856) in 1882 herwerkt tot De wilde bloemen en vooral Handboek 
van Gezondheidsleer voor alle standen. 

Het bovengenoemde Memoriaal administratief omvat een beslu it van 
gouverneur De Jaegher van 11 februari 1868. Hierin wordt vermeld dat 
het laatst vermelde boek van César Fredericq de wedstrijd heeft gewon
nen die in 1862 was uitgeschreven door de provinciale raad van Oost
Vlaanderen. 
Het boek kreeg daardoor een ruime verspreiding. De gouverneur 
verordende dat één of meerdere exemplaren van het boek dienden te 
worden verspreid aan de steden en gemeenten van de provincie om als 
prijs te worden uitgereikt aan de verdienstel ijkste leerlingen van lagere 
gemeentescholen. 

Eugeen-Auguste Fredericq (2) 

Marie Comparé en Jacques Fredericq die huwden in 1813 kregen in 
totaal zes kinderen. 
De reeds vermelde César was de derde in rij en werd geboren in 1817. 
Het oudste kind, Eugeen-Auguste, werd reeds in 1814 in Nevele gebo
ren en overleed na amper 14 maanden. 
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Louis-Auguste Fredericq (3) 

Kort na het overlijden van Eugeen-Auguste in 1814 werd op 2 oktober 
1815 Louis-Auguste geboren. Ook Louis-Auguste overleed vroeg, op 38-
jarige leeftijd op 11 september 1853. 
Hij was tien jaar toen moeder Marie Comparé hertrouwde met Anton 
Loveling. Net als bij zijn andere broer César was de relatie met de 
stiefvader niet schitterend. Hij werd in een bakkerij geplaatst als leerjon
gen. 
Louis-Auguste eiste op 21-jarige leeftijd zijn vadersdeel op en studeerde 
voor geneesheer aan de universiteit van Gent. 
Hij startte een praktijk in Kortrijk en leidde het medisch blad L'informa
teur. 
Louis-Auguste huwde met Flore Mac Leod. Zij kregen twee kinderen 
Albert en Marie. 
Na diens overlijden op 11 september 1855 bekommerde zijn jongere 
broer César zich om de opleiding van de kinderen. Albert werd jurist en 
o.a. een medestichter van de Vlaamsche Conferentie van de balie van 
Gent. 

Stefaan DE GROOTE, Bachte-Maria-Leerne 
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Het Memoriaal administratief van de provincie Oost-Vlaanderen vermeld
de sinds 1818 ieder jaar een lijst van geneesheren en beoefenaars van 
andere paramedische beroepen. Zij die niet op de lijst stonden maar 
toch de geneeskunde beoefenden werden bestraft met zware geldboetes 
en gevangenis. 

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de personen uit het Land van 
Nevele die werden opgenomen in de lijst. 

Nevele beschikte over twee artsen, m.n. Sérafin De Meulemeester 
(afgestudeerd in Leuven, 15.08.1853) en Charles A.Blomme (Gent, 
05.11 .1854). 
Vreemd genoeg waren er op het Oost-Vlaamse platteland geen apothe
kers. Zij waren allen in Gent gevestigd. 

In Nevele zelf waren er geen vroedvrouwen. Dit werk werd ongetwijfeld 
door de twee geneesheren gedaan. 
Vroedvrouwen waren er wel in de andere dorpen van het Land van 
Nevele. Zij volgden allen een opleiding in Gent: 
- Marie-Thérèse Willems, Bachte-Maria-Leerne (Gent, 01.04.1843); 
- Marie-Philomène Schatteman, Bellem (Gent, 25.09.1867); 
- Julie Vande Velde, Hansbeke (Gent, 12.08.1844); 
- Française Van Parys, Landegem (Gent, 15.07.1845); 
- Française Everaert, Lotenhulle (Gent, 07.04.1834); 
- Mélanie Van Hee, Merendree (Gent, 07.10.1854); 
- Rosalie Van Ronsele, Poesele (Gent, 02.07.1840); 
- Caroline Verheye, Vinkt (Gent, 15.03.1841). 

Stefaan DE GROOTE, Bachte-Maria-Leerne 
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Zo vierde men kermis in het Land van Nevele 

Gemeente Bachte-Maria-Leerne. 
Groot Muziekfeest te geven op den wijk Bachte, ter gelegenheid der 
kermis van 1892 op Zondag 16 October 1892. 
Deel nemende maatschappijen: 
1 . 819 Maria-Leerne, koor De zanglust van Oydonck 
2. Wortegem, fanfaren S1° Cecilia 
3. Nokere, koor Leeren vereert 
4. Oycke, fanfaren De vereenigde vrienden 
5. Leerne S1 Martens, koor De kleinzonen der Leye 
6. Deinze, fanfaren S1° Cecilia 
7. Wannegem-Lede, koor De gezonde broeders 
De stoet zal gevormd worden om 2 ure namiddag, aan Rekkeling-brug, 
om zich van daar naar het dorp te begeven, alwaar het feest onmiddellijk 
zal aanvang nemen. 
Dinsdag 18 October, om 2 ure namiddag: 
Verscheidene Volksspelen op 't dorp. 
(Uit: Vijfde Jaar - nr. 228 - Zondag 9 October 1892 - Gazette van Deinze -
Weekblad). 

Gemeente Nevele. 
Kermis van 1894. 
Zondag 1 September, om 7 ure 's avonds, aankondiging der feesten door 
't luiden der klokken en kanongeschut. 
Zondag 2 September, om 2 ure namiddag, opening der feesten: 
Optocht in de gemeente door de Fanfarenmaatschappij S1 Cecilia. 
Feesten in de Lange Muntstraat 
om 3 uren Ringsteking voor oude mannen boven de 60 jaar. 19 prijs 5 fr . 
2d9 prijs 3 fr. 3d9 prijs 1 fr. - om 4 uren, Rin~steking voor oude vrouwen 
boven de 55 jaar. 1° prijs 5 fr. ~0 prijs 3 fr. 3 ° prijs 1 fr. 
om 5 uren, groote Loopstrijden met hinderpalen. 19 prijs 8 fr. 2d9 prijs 6 fr. 
~0 prijs 4 fr. 4d9 prijs 2 fr. 
om 6 ure, Verscheidene Volksspelen zoals Mastelknappen, Papeten, 
Kathalzen, Muilentrekken enz. enz. - Inschrijving bij E. De Backer, Lange
munt. Prijsuitreiking bij Leo Kneuvels Zijstraat. 
om 7 ure, opstijging van een Monster Luchtbal. 
Aan den Akker 
Ringsteking met tweewielige Rijtuigen. 35 frank prijzen. 
om 7 ure 's avonds, Verlichting en Fakkeltocht opgeluisterd door de beide 
muziekmaatschappijen, 
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om 3 ure, Jaarlijksche Handboogschieting door de maatschappij St 
Sebastiaen . Vooruit 100 frank. - Inleg 7 fr. terug 6 fr. 0,20 fr. pijlrapers
geld. Gewone voorwaarden - Inschrijving aan de brug bij B. Voet. 
Maandag 3 September om 2 112 ure nam. luisterlijke kampstrijd voor 
Wielrijders te geven door den Vélo-Club van Nevele. - 200 frank prijzen, 
verdeeld in drie koersen. Het beloop der prijzen der vierde koers zal op 
den dag der koersen bekend gemaakt worden. 
om 7 ure 's avonds tweede uitgang van den Fakkeltocht. 
De inwoners waren verzocht gedurende de feesten hunne huizen te 
bevlaggen. Er zal aan de kramers geen plaatsrecht worden gevraagd. 
(Uit: Zevende Jaar - nr. 325 - Zondag 19 Augusti 1894 - Gazette van 
Deinze - Weekblad). 

Gemeente Poesele, Kermis 1895. 
Zondag 8 September opstijging van Luchtbalen en Schieting met den 
handboog, vooruit 30 fr. 's avonds fakkeltocht maandag 9 September 
opstijging van Luchtbalen en 's avonds prachtig vuurwerk. Dinsdag 10 
September, 's morgens tentoonstelling van landbouwvoortbrengselen aan 
't kruiske, 's namiddags verscheidene volksspelen en schieting met den 
handboog. Vooruit 50 fr. 
(Uit: Achtste Jaar - nr. 380 - Zondag 1 September 1895 - Gazette van 
Deinze - Weekblad). 

Gemeente Bachte-Maria-Leerne 
Kermis 1897 
Duivenmaatschappij De Ware vrienden bij de k5 Braet. 
Zondag 17 October Prijsvlucht uit Rumes 
Zondag 17 October Jaarlijksche Paardenloopstrijden 75 frank prijzen 
verdeeld in 3 loopstrijden. 
Maandag 18 October, om 3 ure namiddag wijken Meulenhoek en Rekke
linge Prijskamp met de Krulbol 30 frank prijzen. 
Dinsdag 19 October, om 3 ure namiddag wijk Bachte-brug Prijskamp met 
de Krulbol 25 frank prijzen 
Nakermis Zondag 24 October Prijskamp met de Vischlijn (Hengelroede) op 
de oude leye 25 franken prijzen . 
Namens de commissie: A.Danneels, A. Van Quickelberghe, E. Veerdegem, 
Gh.Foncke, C.Filliers, A.Danneels, J.S'Jjoen . 
Gezien en goedgekeurd door het Schepenen college in zitting van 25 
September 1897. 
Op Bevel: De Sekretaris, Burgemeester & Schepenen, P. Van den Meers
schaut, B0

" A.t'Kint de Roodenbeke 
(Uit: Tiende Jaar - nr. 488 - Zondag 3 October 1897 - Gazette van Dein
ze - Weekblad) 

46 



Gemeente S1 Martens-Leerne 
Luisterrijke Ringsteking te Paard in rechte lijn ter gelegenheid der Meiker
mis zondag 1Mei1898, om 5 ure namiddag. 
50 frank prijzen, 1 prijs 25 fr., 2 prijs 15 fr. 3 prijs 10 fr . 
Maandag 2 Mei Kampstrijd met de Krulbol voor de ingezetenen der 
gemeente 1 prijs 8 frank 2 prijs 5 frank 3 prijs 3 frank. 
Gezien en goedgekeurd door den Gemeenteraad in zitting van 2 April 
1898. 
Namens den Raad: De Gemeentesekretaris, Leonce Brossé - De Voorzit
ter, Ch. Adam. 
(Uit: Elfde Jaar - nr. 516 - Zondag 17 April 1895 - Gazette van Deinze -
Weekblad). 

47 



:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::::::.:::.:::::::::::::::::::::::.:·.·:·:·:·:·:·:·:·:·.·.·.·.·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· :~j~j\)j~~~:~)~~j~~~~);)~}i~~~~~~~~~~~~~~~~~j~:~~~=~~~~~~=~:~:~:::::::::::::::::.;: :.·. : .·'. ·:·:·:··· ·····. 

!:: Mfmll l:llrlltllllilt·]~J : ::: 

Martens-Steyaert te Bellem 

De familie Martens te Bellem had nogal wat raakpunten met de familie(s) 
Steyaert: 

- Pieter Martens (1602-1653), zoon van Jacob en Livina Claeys, trouwde 
te Bellem op 27.01.1624 met Tanneken Steyaert, dochter van Guillia
me en Vijntjen Ryckaert 1. 

- Guilliame Martens (1628-1708), zoon van Pieter en Tanneken Steyaert, 
huwde ca. 1653 met Janneken Steyaert, dochter van Pieter en Livina 
De Wispelaere2

. 

- Care! Martens (1704-1770), zoon van Jan en Joanna De Vliegher, 
kleinzoon van Guilliame Martens en Janneken Steyaert, trouwde te 
Bellem op 27.10.1 733 met Maria Anna Steyaert, dochter van Jacob en 
Joanna Steyaert. 

Uit doorhalingen en verbeteringen onder de familienaam Steyaert in de 
klappers van de parochiale doop-, huwelijk- en overlijdensregisters van 
Bellem (die trouwens heel wat foutieve gegevens bevatten) blijkt dat een 
pientere familievorser er eertijds (reeds vóór de jaren zeventig) de stam 
Steyaert heeft uitgespit. 

Zijn de resultaten van dit stamboomonderzoek gepubliceerd? Liggen ze 
bedolven in het familiearchief van de onderzoeker? 
Alle inlichtingen hieromtrent zijn welkom bij Albert Martens, Spinmolen
plein 263, 9000 Gent. Tel. 09/226.70.48. 

1. MARTENS A., Pieter Hart ens (1602-1653), sta/Jl\lader te Bellem, in De Belle, 1990, jg. 3, nr. 3, blz. 6-13 . 

2 · MARTENS A" Guilliame Hartens (1628-1708), burgemeester te Bellem, in Land van de Woestijne, 1990, 13e jg. 
nr. 3-4, blz. 9-19. 
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