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(De familie Standaert 

Stamreeks1 

STANDAERT Judocus 
x STANDAERT Joanna 

11 STANDAERT Gaspar 
x CLAEIJS Jacoba 

111 STANDAERT Joannes 
x VERMEIRE Livina 

(°1637 tZomergem 1702) 
(

0 Zomergem 1643 tZomergem 1679) 

(
0 Zomergem 1661 tZomergem 1695) 

(°Zomergem 1668 tZomergem 1734) 

(
0 Zomergem1693 tZomergem 1741) 

(°Zomergem 1700 tZomergem 1755) 

IV STANDAERT Pieter Judocus (°Zomergem 1724 tLandegem 1796) 
x GOETHALS Livina (°Landegem 1712 tLandegem 1750) 
xx DE COSTER Maria Catharina (°Landegem 1731 tLandegem 1763) 

V STANDAERT Joannes Baptist 
x LAMME Marie Petronelle 

(
0 Landegem 1761 tLandegem 1815) 

(
0 Nevele 1762 tLandegem 1812) 

VI STANDAERT Joannes Baptist (0 Landegem 1796 tLandegem 1857) 
x STANDAERT Marie Theresia (0 Aalter 1791 tLandegem 1859) 

VII STANDAERT Herman (0 Landegem 1830 tLotenhulle 1891) 
x VAN DER PLAETSEN Pauline (0 Landegem 1844 tLandegem 1900) 

VIII STANDAERT Camiel 
x HERTELEER Romania 

(
0 Zomergem 1869 tMerendree 1953) 

(°Ursel 1883 tMerendree 1959) 

Afkorting SS. = susceptores = doopouders 

1 De parochieregisters werden geraadpleegd in het "Vlaams Centrum voor Genealogie 
en Heraldiek" te Handzame. De geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte van een be
paalde persoon kunnen teruggevonden worden op de mirofiche van de betreffende 
gemeente onder de voormelde datum. 
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1. STANDAERT JUDOCUS zoon van Joannes 

Zijn overlijdensakte luidt als volgt: Anno Oo(min)i 1702 die 26 Maij obijt 
Judocus Standaert fs Joannes viduus aetatis sue 65 annorum, solitis 
ecclesia sacramentus praemunitus2. 
Hij moet circa 1637 geboren zijn als zoon van Joannes. 
Hij was gehuwd met JOANNA STANDAERT, geboren te Zomergem 18 
april 1643 als dochter van Georgius en Cornelia Vrient. 
Ze is overleden te Zomergem op 6 januari 1679. Haar overlijdensakte 
vermeldt verder dat ze gehuwd was met Judocus Standaert en overleed 
in de wijk Korteboeken op 26-jarige leeftijd. 

Uit dit huwelijk werden te Zomergem vijf kinderen geboren: 
1. Gaspar Standaert, geboren te Zomergem 24 november 1661 en drie 

dagen later gedoopt (SS. Gaspar Standaert fs Joannes en Livina 
Claeijs in naam van Joanna Versluys) . 

2. Joannes Standaert, geboren te Zomergem 10 januari 1665 en twee 
dagen later gedoopt (SS. Petrus Standaert en Maria Standaert) . 

3. Guillielmus Standaert, geboren te Zomergem 27 december 1667 en 
's anderendaags gedoopt (SS. Joannes Standaert en Judoca Van 
Wassenhove). 

4. Gerard Standaert, geboren te Zomergem 15 april 1669 en 's ande
rendaags gedoopt (SS. Gerard Vande Kerckhove). 

5. Anna Standaert, geboren te Zomergem 11 november 1676 en dezelf
de dag gedoopt (SS. Maria Martens). 

De rechtstreekse afstamming gaat nu verder langs nr. 1. 

ll. STANDAERT GASPAR zoon van Judocus en Joanna Standaert 

Hij huwde te Zomergem op 22 april 1690 met JACOBA CLAEIJS, nadat 
ze vrijstelling verkregen hadden van een bijkomende huwelijksafkondi
ging, omdat er een huwelijksbeletsel was in de derde graad van bloed
verwantschap. Getuigen bij hun huwelijk waren Judocus Standaert, va
der van Gaspar en Pedro Coddens. Vijf jaar later overleed Gaspar Stan
daert te Zomergem, wijk Meirlare, op 14 oktober 1695. Hij was toen 34 

2 Handzame, overlijdens Zomergem 26 mei 1702, f0 230. 
Deze overlijdensakte werd opgemaakt door pastoor M.de Cauwer. 
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jaar oud en liet een weduwe na die in verwachting was van haar derde 
kind. 

In de doopregisters van Zomergem komen een viertal Gaspars Stan
daert voor, waarvan er slechts één in aanmerking kon genomen worden, 
nml. Gaspar Standaert zoon van Judocus en Joanna Standaert, geboren 
op 24 november 1661 en drie dagen later gedoopt met als peter Gaspar 
Standaert, zoon van Joannes, en Livina Claeijs nomine (in naam van) 
Joanna Versluys3

. 

Jacoba Claes werd geboren te Zomergem op 7 december 1668 als 
dochter van Martinus en van Jacoba Martens. Ze werd op 9 december 
ten doop gehouden door haar peter Jacobus Dobbelaere en haar meter 
Jacoba gehuwd met Judocus Martens. 

Jacoba Claes (Claeijs) hertrouwde te Zomergem op 5 april 1696 met 
Petrus Desutter, met wie ze vijf kinderen had4

. Ze overleed te Zomer
gem op 3 september 1734 in de ouderdom van 67 jaar. 

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: 
1. Joanna Standaert, geboren te Zomergem 18 augustus 1691 (SS. 

Judocus Standaert en Joanna Martens). 

3 Handzame, dopen Zomergem 24 november 1661, f 0 181. 
1661 24 novembre inter 9 et 10 mane natus est Gaspar fs Judoci Standaert et Joanna 
Standaert coniugum, baptizatus est 27 eusdem, suscept(ores) Gaspar Standaert fs 
Joes et Livina C/aeijs nomine Joanne Versluijs signe Joannes vicepastor. 

4 Kinderen van Petrus Oesutter en van Jacoba Claeij s: 
1. Petrus Desutter = 20 november 1697 •pride (gisteren) f0 58 SS. Pedro de Sutter en 

Elisabeth Bral. 
2. Joanna Oesutter = 10 april 1699, 0pride f0 82. SS. Magdalena van Wijns berg he en 

Anne Claeijs. 
3. Petronella Desutter = 1 november 1701, •eodem (dezelfde dag) f0 126. SS. Petrus 

de Sutter en Jacoba de Sutter. 
4. Adriana Desutter = 29 mei 1702 °eodem F 161 . SS. Adriano Van Oijcke en Anna 

Clais. 
5. Martin Oesutter = 4 oktober 1703, eodem r 53. SS. Martin de Vlieg her en Magda-

lena de Nijs. 
Petrus de Sutter huwde te Zomergem met Jacoba Claes op 5 april 1696 habita dispen
satione super tribus bannis. Getuigen: Petrus de Sutter en Petrus Codde. 
Petrus de Sutter overleed te Zomergem op 13 september 1735 als zoon van Petrus en 
viduus (weduwnaar) van Jacoba Claes. Hij was 68 jaar. 
Van bovenvermelde personen traden er vier op als doopheffers bij de doopplechtigheid 
van de kinderen van Joannes Standaert en van Livina Vermeire. 
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2. Joannes Standaert, geboren te Zomergem 26 januari 1693 huwde 
met Livine Vermeire (volgt onder 111). 

3. Maria Standaert, geboren te Zomergem 31 januari 1696 en 's ande
rendaags gedoopt (SS. Maria Claijs). 

De rechtstreekse afstamming gaat nu verder langs nr. 2. 

111. STANDAERT JOANNES 

Geboren te Zomergem op 26 januari 1693 als tweede kind uit het gezin 
van Gaspar Standaert en Jacoba Claeijs. Zijn peter was Balduin Claeijs 
en zijn meter Anna Standaert5. Hij huwde te Zomergem op 23 april 1720 
met LIVINA VERMEIRE. Getuigen hierbij waren Petrus de Sutter en 
Magdalena Danes (Denys). 

Livina Vermeire werd geboren te Zomergem op 26 december 1700 als 
dochter van Judocus Vermeire en Magdalena Denys (SS. Maria Vermei
ren). Zij overleed te Zomergem op 15 oktober 1755. Ze werd 55 jaar oud 
en was veertien jaar weduwe, want haar man Joannes Standaert was op 
48-jarige leeftijd te Zomergem op 19 februari 1741 overleden. 

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren: 
1. Maria Jacoba Standaert, geboren te Zomergem 4 mei 1722, werd op 

dezelfde dag gedoopt sub conditione (onder voorwaarde - een kind 
dat door de vroedvrouw was gedoopt, werd onder voorwaarde her
doopt door de pastoor, indien het door haar niet geldig zou zijn ge
schied). (SS. Judocus Vermeiren en Jacoba Claes) . 

2. Petrus Judocus Standaert, geboren te Zomergem 1 augustus 1724, 
hij huwde Livina Goethals en hertrouwde met Maria Catharina De 
Coster (volgt onder IV). 

3. Maria Anna Standaert, geboren te Zomergem 10 september 1727 en 
dezelfde dag gedoopt (SS. lgnace Vermeire en Maria Standaert). 

4. Elisabeth Standaert, geboren te Zomergem 4 april 1731 en 's ande
rendaags gedoopt (SS. Martin de Sutter en Elisabeth Vermeire). 

5 Handzame, dopen Zomergem 26 januari 1693, f" 415. 
26 januarij (1693) hora mane natus est Joannes Standaert fs Gasparis et Jacoba 
C/aeijs coniugum, baptizatus est eodem die suscept(ores) Ba/duinus Claeijs et Anna 
Standaert. 
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5. Joannes Francies Standaert, geboren te Zomergem 1 juli 1732 en 
dezelfde dag gedoopt (SS. Joannes Francies Vermeire en Petronella 
de Sutter). 

6. Joanna Theresia Standaert, geboren te Zomergem 14 april 1735 en 
dezelfde dag gedoopt (SS. Martin Vermeire en Joanna de Sutter). 

7. Maria Theresia Standaert, geboren te Zomergem 22 februari 1739 en 
's anderendaags gedoopt (SS. Martin Judocus Vermeire en Marianne 
Standaert). 

De rechtstreekse afstamming gaat nu verder langs nr. 2. 

IV. STANDAERT PIETER JUDOCUS zoon van Joannes en Livina 
Vermei re 

Geboren te Zomergem op 1 augustus 1724 (SS. Petrus de Sutter en 
Magdalena Neys (Danes), grootmoeder van Pieter Judocus6

. Hij huwde 
een eerste keer te Landegem op 31 januari 1747 met LIVINA 
GOETHALS. lgnace Vermeiren en Livina Van Nevel waren getuigen bij 
hun huwelijk. Vier dagen voor het voltrekken van hun huwelijk werd voor 
notaris Anthoon Vander Cruijssen een huwelijksovereenkomst afgeslo
ten, die twee belangrijke elementen vastlegde in geval één van de twee 
echtgenoten overleed. 

Bij overlijden met kinderen zal de langstlevende van de echtgenoten vrij 
over al de klederen en juwelen van de overledene mogen beschikken. In 
geval het gezin kinderloos bleef, kreeg de langstlevende 100 pond gro
ten wisselgeld uit de nalatenschap van de overledene. 

Tenslotte werd nog besloten dat de cleene besefte renten ende gronden 
van erfven met de boomen, catheijlen ende huijsinghe daerop staende 
die d'een of d'ander vande future conjoncten ten huijwelijck staen te 
bringhen of die hun gheduerende dien sullen commen t'sij bij successie, 
gifte ofte andersins, sullen ten eersten overlijden vo/ghen de sijde wan-

6 Handzame, dopen Zomergem 2 augustus 1724, f0 55. 
A •o• 1724 die 2 augusti Baptizavi Petrum Judocum filiuim Joannis Standaert et Uvine 
Vermeiren coniugum natum circa ii noctis precendentis, susceptores Petro de Suffer et 
Magdalena Neijs . 
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nof die gecommen zijne soo wel in cas van kinderen als non kinderen, 
belast met de bijleve (vruchtgebruik) als naer costume7

. 

Livina Goethals werd geboren te Landegem 11 oktober 1712 als dochter 
van Petrus Goethals en Joanne de Loose (SS. Christoffel Verbaere en 
Adriana de Loose). Zij was weduwe van Judocus Vanhulle, vandaar die 
huwelijksovereenkomst. Livina Goethals overleed te Landegem 17 fe
bruari 1750. 

Pieter Judocus Standaert hertrouwde te Landegem op 31 oktober 1752 
met MARIA CATHARINA DE COSTER. Francies Vermeire en Joanna 
Van Vinckt waren getuigen bij hun huwelijk. Maria Catharina De Coster 
werd geboren te Landegem op 7 januari 1731 als dochter van Amand 
De Coster en Joanna Van Vynckt (SS. Frans Van Vijnckt en Catharina 
De Buck). Zij overleed te Landegem op 7 mei 1763. Haar man beloofde 
tot in 1779 een gezongen jaargetijde te laten celebreren in de kerk van 
Landegem met uitdeling van brood aan de armen8

. 

Pieter Judocus Standaert overleed te Landegem op 16 augustus 17969
. 

Zowel bij het overlijden van LIVINA GOETHALS als bij dit van MARIA 
CATHARINA DE COSTER werd een staat van goed opgemaakt, om 
reden dat er vijf minderjarige kinderen waren. 

Bij het overlijden van Livina Goethals in 1750 bleef Pieter Judocus Stan
daert achter met zijn enige dochter Marie Française Standaert. Ze was 
amper twee jaar en drie maand oud. Dit kind erfde van haar moeder 
verschillende partijen land en meers gelegen te Landegem, Nevele en 
Merendree. Haar vader had recht op het vruchtgebruik van deze eigen
dommen. 
Dit gezin woonde op de hofstede die Livina Goethals van haar vader 
Pieter Goethals had geërfd. Deze hofstede was gelegen te Landegem in 

7 R.A.G., Baronie Nevele, m. 41 1, f' 41-46v, dd. 28 april 1750. 
8 R.A.G., Baronie Nevele, nr. 414, f0 14-24v, dd. 3maart1764. 

een jaergetijde jaerlijc te doen celebreren tot lavernisse van haere ziele in de kercke 
van Landeghem en gesongen jaergetijde met uijtdeelijn(ghe) van eenen sack broodt 
aen(den) aermen dit voor den tijde van 16 jaeren. 

9 Handzame, alfabetische tabel overlijdens Landegem. 
Vóór 1797 overleden te Landegem negen Standaerts waaronder Petrus Standaert 
1 man van Catharine De Koster t 16 augustus 1796, t0 713. 
2 man Livina Goethals. 
De originele overlijdensakte vonden we niet terug. 
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de Heirenthoek en paalde ten oosten en ten westen aan de straat. Het 
woonhuis bestond uit een keuken, oostkamer, weefkamer, vout, zolder 
en kelder. Naast het haardgerei bleef het meubilair in de keuken beperkt 
tot een aantal stoelen, een tafel en een muurrek. Het keukengerei was 
niet zo uitgebreid: enkele kannen, 72 pond (munteenheid) koperen en 
tinnen lepels en nog wat aardewerk. 

De waarde van de inboedel van de oostkamer bedroeg 77 pond groten 
of ruim één vijfde van de totale waarde van de geschatte voorwerpen 
van dit sterfhuis. Hier treffen we een verscheidenheid van voorwerpen 
aan: drie koffers, een kastje, een tafeltje, een kam, een kuip varkens
vlees, 72 pond (gewicht) gehekeld vlas, 26 pond werkvlas en 52 pond 
ongehekeld vlas, 66 pond garen, een ledikant, vier stoelen, een emmer, 
een geweer, de klederen, het lijnwaad en de juwelen van de overledene: 
32 zilveren knopen en een paar zilveren gespen, 70 ellen gebleekt lijn
waad, drie ongebleekte lakens, een reiszak, een stuk flanel, een wafelij
zer, een "brandel" (haardijzer dat vooral diende om de luchttoevoer bin
nen de haard te regelen) en een "hangel" of ketelhaak. 

De voorwerpen op de zolder, op de vout, in de weefkamer en in de kel
der werden onder één rubriek gebracht. De wintervoorraad was nog niet 
uitgeput. Er lagen nog 12 zakken rogge, 3 zakken boekweit, 15 zakken 
haver, 11 meukens (anderhalve zak) lijnzaad en klaverzaad, vier meu
kens (een halve zak) erwten en wat roggemeel. In de kelder vonden we 
naast een pot met 66 pond smeer, zestien zakken aardappelen. 

Het klein gereedschap, verspreid over de verschillende bergplaatsen 
bestond o.a. uit: een zeef, een meucken (graanmaat), wannen, emmers, 
twee spaden, een bijl, pikken en haken, een gareel, hammes, koeken
pan en boterschotels. In de weefkamer troffen we een weefgetouw aan 
met de bobijnen en een haspel (garenwinder). De slaapplaats van de 
"knechten en meiden" was waarschijnlijk ergens op de zolder. Waarin of 
waarop ze sliepen staat nergens in de staat van goed te lezen. 

De waarde van het gebruikelijke landbouwmaterieel op het hof, de vijf
honderd bundels (bussels) eikenhout, de werktuigen in het wagenhuis, 
de "ovenbuur", de voorraad in de haverschuur en de dieren in de stal 
nam één derde van de totale baten van 349 pond in beslag. 
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De voorraad in de haverschuur: 600 tarweschoven en 1700 korenscho
ven. De veestapel telde een os, drie kalveren, twee paarden, vier koeien 
en een zeug met tien biggen. 

De schulden, ten belope van ruim 47 pond, bestonden enerzijds uit on
geveer de helft onbetaalde belastingen, en anderzijds uit één derde on
kosten voortkomend uit twaalf jaargetijden met uitdeling van brood aan 
de armen en dit voor de zielenrust van Judocus Vanhulle, de eerste man 
van Livina Goethals. 

De begrafeniskosten van Livina Goethals, waarvan de helft afgetrokken 
werd van het erfdeel van Marie Française Standaert, bedroegen in het 
geheel ruim 23 pond. Zo ontving de baron van het Land van Nevele 13 
pond 12 schellingen 8 groten over de schadeloosstelling van het "beste 
hoofd". De pastoor, onderpastoor, subdiaken en koster ontvingen samen 
8 pond 7 schellingen en 4 groten voor het luiden van de klokken, het 
maken van het graf, de kaarsen, het pelderrecht (pelder =baarkleed) en 
de sepulture (begraafplaats). 
Voor de doodkist en het toeleggen van het graf werd 17 schellingen 9 
groten en 6 deniers betaald. Tenslotte betaalde men 5 schellingen voor 
het afleggen van de overledene. De uiteindelijke liquidatie wees ruim 
150 pond toe aan Pieter Judocus Standaert en 139 pond aan zijn doch
ter Marie Françoise Standaert10

. 

Bij het overlijden van Marie Catharine De Coster, tweede echtgenote 
van Pieter Judocus Standaert, blijkt dat zij op 2november1761 van haar 
vader en moeder twee behuisde hofsteden erfde te Landegem in de 
Heirenthoek. De ene gelegen op de hoek van de Gaverstraete gevormd 
met de straat /oopende van de meu/en naar Hansbeke en de andere 
gelegen in de Renterghemstraete. Verder had zij nog 7 ha 20 a land 
geërfd van haar ouders, voor het merendeel gelegen te Landegem, met 
enkele aren te Nevele en te Merendree. 

Tijdens haar huwelijk met Pieter Judocus Standaert kochten ze ruim 10 
ha land, gelegen te Lotenhulle, Hansbeke en Landegem. Er bevonden 
zich drie behuisde hofsteden op. Twee van de drie hoevetjes kunnen we 
te Landegem lokaliseren: in de Renterghemstraete en langs de straat 
Joopende van Landegem meu/en naar Meirendre. 

10 RAG., Baronie Nevele, nr. 411, o.c. 
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In zijn eerste huwelijk had Pieter Judocus Standaert twee ha grond ge
kocht gelegen te Lotenhulle en te Landegem. Van zijn ouders erfde hij, 
volgens de verkaveling van 26 augustus 1758, ongeveer zes ha, waar
onder één derde van een ha bos te Ronsele. De resterende eigendom 
was gelegen te Zomergem, alsook de behuisde hofstede van één ha, 
die noordwest aan de Korteboekenstraat paalde. 

De huisraad was in 15 jaar niet zoveel veranderd. In de keuken was een 
orfogie aanwezig, een voorwerp waar in die tijd wel mee te pronken viel. 
De aanwezigheid van een /anteirne en cande/aeren wijst erop dat deze 
familie tot de rijkere klasse van de bevolking behoorde. Ook het onge
munt gaudt en si/ver en een aantal boucken wijzen in dezelfde richting. 

Deze staat van goed sloot met een batig saldo van 571 pond 16 schel
lingen 6 deniers, waarvan ruim 143 pond toekwam aan Marie Françoise 
Standaert, kind uit het eerste huwelijk van Pieter Judocus Standaert. Na 
aftrok van een obligatie van 128 pond ten voordele van Emanuel 
Beijaert, met nog enkele kleinere schulden, bleef er nog ruim 270 pond 
te verdelen tussen Pieter Judocus Standaert en zijn vier minderjarige 
kinderen uit zijn tweede huwelijk.11 

Kind uit het eerste huwelijk van Pieter Judocus Standaert met Livina 
Goethals: 
1. Maria Francisca Standaert, geboren te Landegem op 21 februari 
1748 (SS. Georgius Willems en Francisca Goethals) en aldaar overle
den op 23 vendémiaire van het jaar 11 ( 15 oktober 1802). Zij huwde te 
Landegem op 3 juli 1770 met Petrus Van Nevel. 

Kinderen uit het tweede huwelijk van Pieter Judocus Standaert met Ma
ria Catharina De Coster: 
2. Joannes Francies Standaert, geboren te Landegem 24 december 

1753 (SS. Joannes Francies Standaert en Joanna Van Vinckt) en al
daar overleden op 28 augustus 1769. Hij werd 16 jaar oud. 

3. Livina Theresia Standaert, geboren te Landegem 19 mei 1755 (SS. 
Livin De Coster en Livine Vermeire) en aldaar overleden 12 oktober 
1759. 

11 RAG" Baron ie Nevele, nr. 414, o.c. 
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4. Emanuel Standaert, geboren te Landegem 7 februari 1757 (SS. Pe
trus Tollenaere en Marie Catharine De Witte) en aldaar overleden 15 
september 1759). 

5. Martin Standaert, geboren te Landegem 18 maart 1759 (SS. Joannes 
Francies Vermeiren en Maria Jacoba Standaert). Hij huwde te Nevele 
op 23 mei 1796 met Livina Josepha Lamme, geboren te Nevele op 28 
mei 1765 als dochter van Petrus Lamme en Joanne Marie Aerents 
(SS. Jozef Maenhaut en Livina Maenhaut) . De broer van Martin 
Standaert, Joannes Baptist, was in 1785 gehuwd met Marie Petro
nelle Lamme, zuster van Livina Josepha Lamme. 

6. Joannes Baptist Standaert, geboren te Landegem 5 april 1761, huw
de Marie Petronelle Lamme (volgt onder V). 

7. Livina Standaert, begijntje, geboren te Landegem op 7 november 
1762 (SS. Martin Vermeire en Livina De Vreese) . 

De rechtstreekse afstamming gaat nu verder langs nr. 6. 

V. STANDAERT JOANNES BAPTIST zoon van Pieter Judocus en 
Maria De Coster 

Geboren te Landegem op 5 april 1761 12 (SS. Joannes Francies Vermei
ren en Maria Catharina De Witte) . Hij huwde te Nevele op 14 juni 1785 
met MARIE PETRONELLE LAMME13

, geboren te Nevele op 6 april 
1762, dochter van Pieter Lamme en Jeanne Marie Aerents (SS. Petrus 
Francies Aerents en Maria Maenhaut) . 

Joannes Baptist Standaert was landbouwer te Landegem in de Heirent
hoek. Hij overleed aldaar op zijn hofstede op 9 februari 1815 om negen 
uur 's morgens, 58 jaar oud. Zijn echtgenote was hem op 7 juni 1812 
naar de eeuwigheid voorgegaan. Zij werd 52 jaar. In dit gezin werden 

12 Handzame, dopen Landegem 5 april 1761, f 0 434bis. 
1761 quinta die apri/is baptizatus Joannes Bapt. fi/ium Petri Jud(ocus) Standaert et 
Marie Cath(arina) de Costere coniugum natum hodie mane hora sexta, suscep(tores) 
Joannes Franciscus Vermeiren et Maria Catharina de Witte. 
L.G. van Herse/e vicepastor in Landegem 

13 Handzame, huwelijken Nevele 14 juni 1785. 
Die 14 Ju/ij premisso uno banno obtenta a Ce/sissimo (?) domino episcopo Ganda
vensis et a magistratus Nevellisensis dispensatione super duo ... , contraxerunt ma
trimonius Joannes Baptiste Standaert ex Landegem juvenis minorennis et consen
tiente parente, coram me et testibus Petri Standaert ex Somerghem et habitante in 
Landegem et Joanna Maria Haerens ex Merindre et habitante in Nevel. 
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twaalf kinderen geboren, waaronder een tweeling . Eén zoon werd 
priester, twee andere huwden. Bij het overlijden van Sofie Standaert, 
jongste kind uit dit gezin, werd haar eigendom in twee delen verdeeld, 
en dit bij testament. 
Hierover verder iets meer. 

1. Pieter Standaert, landbouwer in de Heirenthoek te Landegem, ge
boren te Landegem op 28 februari 1786 en onmiddellijk na zijn ge
boorte gedoopt door Petronelle Cornue, vroedvrouw (SS. Petrus 
Standaert, Landegem en Joanne Marie Haeren, Nevele). Hij over
leed te Landegem, Heirenthoek op 20 mei 1851. 

2. Albert Karel, landbouwer in de Heirenthoek te Landegem, geboren 
te Landegem op 11 januari 1788 en gedoopt door vroedvrouw Marie 
de Maegd (SS. Livina Standaert, begijntje in Gent en Petrus Lamme 
van Nevele). Hij overleed te Landegem, Heirenthoek op 22 novem
ber 1839. 

3. Carolina Sofia Standaert, landbouwster in de Heirenthoek te Lande
gem, geboren te Landegem op 18 juli 1789 (SS. Martin Standaert 
ex Landegem en wonende te Zomergem en Livina Josepha Lamme 
ex Nevele). Zij overleed te Landegem, Heirenthoek op 28 januari 
1864. Zij werd 74 jaar. 
Caroline Standaert wenste na haar overlijden dat er dertig jaargetij
den zouden gecelebreerd worden in de kerk van Landegem met tel
kens uitdeling van een hectoliter rogge, gebakken in brood. Haar 
jongste zuster, Sofia Standaert, was haar testamentatrice en mits 
haar overlijden werd uit de erfenis van Sofia Standaert een bedrag 
van 704 frank voorbehouden om de nog resterende 22 jaargetijden 
te betalen. 14 

4. Anna Maria Standaert, geboren te Landegem op 13 januari 1791 
(SS. Dominic Herman Lamme van Nevele, seminarist te Gent en 
Marie Francisca Standaert). 

5. Adelaïde Standaert, landbouwster in de Heirenthoek te Landegem, 
geboren te Landegem op 28 december 1792 (SS. Petrus Mathias 
van Nevel ex Landegem en Carola Lamme ex Nevele). Zij overleed 
te Landegem, Heirenthoek op 27 september 1846. 

14 Privaat bezit: kopij Likwidatie der nalatenschap van Sofie Standaert overleden te 
Landegem den 23 november 1873 voor meester Bernard Dierick te Nevele den 8 
september 187 4. 
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6. Joanna Theresia Standaert, geboren te Landegem op 30 december 
1794 (SS. Francies van Nevele ex Landegem en Joanna Theresia 
Lamme ex Nevele). 

7. Joannes Baptist Standaert, landbouwer, geboren te Landegem op 6 
september 1796 en gehuwd met Maria Theresia Standaert (volgt 
onder VI). 

8. Francies Standaert, geboren te Landegem op 17 messidor jaar 6 
van de Franse Republiek (5 juli 1798) en aldaar overleden op 21 
messidor jaar 6. Dit zoontje werd amper vier dagen oud. 

9. Herman Standaert, priester, geboren te Landegem op 23 prairial 
jaar 7 (11 juli 1799). 
Volgens testament van zijn jongste zuster, Sofia Standaert, werd 
hem een legaat van 250 fr. toegewezen. Dit bedrag diende Herman 
Standaert (zie verder VII) jaarlijks te betalen, en dit zolang priester 
Standaert leefde15

. 

10. Charles Standaert, landbouwer, geboren te Landegem op 13 ventö
se jaar 9 (4 maart 1801). Hij huwde met Francisca Cocquijt. Dit ge
zin vestigde zich in Drongen en had drie kinderen. August Stan
daert, werkman en Adolf Standaert, landbouwer woonden te Dron
gen-Baarle. Hun zuster Clemence Standaert was aanvankelijk 
kantwerkster te Landegem, Heirenthoek en later bijzondere te Me
rendree. 

11. Francies Standaert, geboren te Landegem op 13 ventöse jaar 9 (4 
maart 1801) en aldaar overleden op 28 ventöse jaar 9. Hij was de 
tweelingbroer van Charles Standaert. 

12. Sofia Standaert, geboren te Landegem op 22 februari 1803 en al
daar overleden op 23 november 1873. Op 25 juni 1864 liet zij haar 
mystiek testament opmaken en op 26 oktober 1867 schreef zij haar 
eigenhandig testament. 

Sofia Standaert werd begraven binnen het beenderhuis op het kerkhof 
van Landegem met de dienst en de uitvaart van eerste klasse. In beide 
gevallen werd aan de tegenwoordige arme mensen twee hectoliter rog
ge, gebakken in brood, uitgedeeld. 
Voor haar zielenrust werden in de kerk van Landegem 150 gezongen 
missen gecelebreerd met uitdeling van roggebrood ter waarde van 300 

15 Privaat bezit: Kopij Likwidatie der nalatenschap van Sofie Standaert overleden te 
Landegem den 23 november 1873 voor meester Bernard Dierick te Nevele den 8 
september 1874. 
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frank, 300 gewone missen aan anderhalve frank per mis en nog eens 
150 gezongen missen zonder uitdeling van brood. 

Sofia Standaert woonde te Landegem in de Heirenthoek op een hofste
deke van 82 are. Haar neef Herman Standaert (volgt onder VII) en haar 
nicht Clémence Standaert, dochter van Charles Standaert (zie V, 10de 
kind) woonden bij haar in. Beiden werden voor de goede verzorging van 
Sofia financieel beloond. 

Clémence Standaert erfde buiten haar deel een som van 5000 frank, de 
klederen en het linnen van haar overleden tante en de groote kleerkast 
en al het porcelein, alle de zilvere lepels en fourchetten. Herman Stan
daert, die voor het overlijden van Sofia Standaert huwde, kreeg de 
meeste voordelen. Aanvankelijk kreeg hij na het overlijden van zijn tante 
haar hofstede te Landegem en al haar onroerende goederen (ruim 12 
ha) gelegen te Landegem en te Hansbeke in pacht voor een termijn van 
18 jaar tegen 108 fr. per ha, boven de lasten. Naderhand werd hij met 
deze hofstede begiftigd en dit volgens haar eigen testament16

. De over
nameprijs van 12.000 frank die Herman Standaert aan de erfgenamen 
van Sofia Standaert moest betalen, was reeds in haar testament vast
gelegd. 

De resterende 11 ha 25 a 87 ca zaailand, land, meers en bos gelegen te 
Landegem en te Hansbeke werden openbaar verkocht. Deze verkoping 
bracht 56.745 fr. op. Hiervan nam Herman Standaert 24.821 fr. voor zijn 
rekening en kocht voor dit bedrag 4 ha 32 a 15 ca zaailand, alles gele
gen te Landegem. 

Naast de speciale geldlegaten geschonken aan Herman Standaert, 
Clémence Standaert, Adelaïde Standaert, de kinderen van Karel Stan
daert en het kerkbestuur van Landegem, bleef er nog 32.183,29 fr. te 

16 Eigenhandig testament: 
Bijvoegsel van mijn bestaande testament/ ik wil dat naar mijn overlijden in vollen 
eigendom gegeven worden mijn hofstedeken met haar toebehoorden aan mijn neef 
Hermanus Standaert zoon van mijnen broeder overlijden Joannes-Baptiste en aan 
Clemence Standaert dochter van mijn overlijden broeder Caerel Standaert geven 
worden vier duijssen francken binnen het j aar naer mijn overleiden. Ik wil dat voor 
mijne ziele gedaan worden hondert en vijftig gesonnen missen in de kerke van Lan
degem binnen het jaer naer mijn sterven. Dit bijvoegsel is door mijn eijgen hand ge
schreven. Landegem den 26 october achtien hondert zeven zestig (geteekend) Sop
hia Standaert. 
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verdelen tussen de erfgenamen. De ene helft aan de kinderen en klein
kinderen van Jan Baptist Standaert en de andere helft aan de kinderen 
van Karel Standaert, beide broers van Sofia n 

De rechtstreekse afstamming gaat nu langs nr. 7. 

Vl. STANDAERT JOANNES BAPTIST (de jonge) 

Zoon van Joannes Baptist en Marie Lamme, op den 6 lbre (september) 
1796 ouden stijl is geboren en gedoopt, zo begint de doopakte van 
Standaert Joannes Baptist (de jonge)18

. Joannes Lamme was zijn peter 
en Catrine de Witte zijn meter. Hij huwde in zijn geboortedorp Landegem 
op 21juni1823 met MARIA THERESIA STANDAERT, weduwe van Pe
trus Francies De Witte. Zij werd geboren te Aalter op 3 februari 1791 als 
dochter van Petrus Joannes Standaert, landbouwer te Aalter 
(tKnesselare 18 januari 1836) en van Anna Catharina De Decker 
(tAalter 27 mei 1822). Maria Theresia Standaert had uit haar eerste 
huwelijk met Petrus Francies De Witte twee kinderen: Leo en Julia De 
Witte. 

Midden van de 19de eeuw pachtte het gezin Standaert-Standaert het 
"Schaaphof", thans Grote Heirenthoek 26 Landegem (zie bijlage 1) . Jo
annes Baptist Standaert overleed aldaar op 5 augustus 1857, zijn echt
genote Maria Theresia Standaert overleed eveneens aldaar op 16 juli 
1859. Beide overlijdens werden aangegeven door hun zoon Petrus 
Standaert, landbouwer in de Heirenthoek te Landegem en door hun 
neef, Petrus Standaert, gemeentesecretaris van Landegem, wonende 
Vierhekken te Landegem. 

Dit gezin telde zes kinderen, waarvan een zoon zeer jong overleed, twee 
andere zonen en twee dochters huwden en een laatste zoon overleed 
ongehuwd. 

17 Kopij Likwidatie der nalatenschap van Sofie Standaert, o.c. 
18 Handzame, dopen Landegem 6 september 1796, f0 670. 

Op den 6 7bre 1796 ouden stijl is geboren en gedoopt Jan Baptiste Standaert fs Jan 
Baptiste Standaert en Marie Petronilla Lamme als moeder, den peter Joannes Lam
me, de meter Chatrienne de Witte. 
J.L. Verbeken agent municipal 
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1. Serafin Standaert, geboren te Landegem op 26 september 1824 en 
aldaar overleden op 26 december 1825. 

2. Petrus Standaert, landbouwer, geboren te Landegem op 21 oktober 
1825 en aldaar overleden op 12 mei 1885. Hij huwde met Rosalie 
Ranchaert, geboren te Drongen op 8 juni 1844 en overleden te Lan
degem op 26 april 1885. Zij hadden twaalf kinderen, allen geboren te 
Landegem. 

3. Adelaïde Standaert, geboren te Landegem op 17 april 1828 en over
leden te Merendree op 13 maart 1874. Zij huwde met Karel Van de 
Velde, landbouwer te Merendree. 

4. Herman Standaert, geboren te Landegem op 14 februari 1830, ge
huwd met Pauline van der Plaetsen (volgt onder VII) . 

5. Charles Louis Standaert, geboren te Landegem op 27 december 
1831 en aldaar overleden op 8 januari 1889. Hij huwde met Anglina 
Van Nevel, weduwe van Pieter Francies Van de Velde. Charles Louis 
Standaert was landbouwer, lid van de kerkfabriek en gemeenteraads
lid te Landegem. 

6. Melanie Standaert, geboren te Landegem op 13 augustus 1833 en 
overleden te Bachte-Maria-Leerne op 18 augustus 1893. Zij huwde te 
Landegem op 14 februari 1867 met Joannes Verwee, weduwnaar van 
Maria De Jaeger. Zij waren landbouwer en winkelier te Bachte-Maria
Leerne. 

De rechtstreekse afstamming gaat nu langs nr. 4 

VII. STANDAERT HERMAN 

Zoon van Joannes Baptist en Marie Standaert, geboren te Landegem op 
14 februari 183019

. Hij huwde in zijn geboortedorp op 21 februari 1867 
met PAULINE VAN DER PLAETSEN, geboren te Landegem op 21 ja
nuari 1844 als dochter van Joannes Francies Van der Plaetsen en van 
Eugenia Coen, landbouwers te Landegem. 

Twintig jaar baatte dit echtpaar te Landegem in de Heirenthoek een 
landbouwbedrijf uit. Op 29 februari 1888 vertrok Herman Standaert met 
zijn gezin naar Lotenhulle, alwaar hij op 18 augustus 1891 overleed. Zijn 

19 G.A. Landegem, geboorte 14 februari 1830. 
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weduwe, Pauline van der Plaetsen, kwam naar Landegem terug en 
overleed aldaar op 20 mei 1900. 

Dit gezin telde elf kinderen: zes meisjes waarvan er vijf huwden en vijf 
jongens waarvan er drie huwden. 

1. Marie Sofie Standaert, geboren te Landegem op 14 juni 1867 en 
overleden te Ursel op 18 december 1943. Zij huwde Evarist Steyaert 
geboren te Vosselare op 29 augustus 1866 en overleden te Knesse
lare op 14 februari 1959. Evarist was molenaar te Ursel. 

2. Camiel Standaert, geboren te Vosselare op 25 oktober 1869 gehuwd 
met Romania Maria Herteleer (volgt onder VIII). 

3. Nathalia Florence Standaert, geboren te Landegem op 26 juli 1871 
en aldaar overleden op 11 maart 1937. Zij huwde met Octaaf Van 
Wassenhove, geboren te Landegem op 31 augustus 1864 en aldaar 
overleden op 17 februari 1907. Nathalia Florence hertrouwde met 
August De Volder, geboren te Meigem op 6 oktober 1872 en overle
den te Landegem op 27 juli 1929. 

4. Basiel Standaert, geboren te Landegem op 11 maart 1873 en overle
den te Drongen op 24 februari 1938. Hij huwde Marie De Meyer. 

5. Irma Marie Standaert, geboren te Landegem op 11 mei 1875 en 
overleden te Ursel op 25 april 1957. Zij huwde met August Dedeur
waerder, geboren te Lendelede op 14 juli 1858 en overleden te Ursel 
op 20 januari 1933. 

6. Emma Marie Standaert, geboren te Landegem op 6 augustus 1877 
en overleden te Merendree op 3 mei 1918. Zij huwde met Charles 
Louis De Meyer, broer van Marie De Meyer gehuwd met Basiel Stan
daert. Charles Louis De Meyer werd geboren te Landegem op 4 au
gustus 187 4 en overleed te Drongen op 13 februari 1959. Hij her
trouwde met Emma Verhelst. 

7. Alfons Standaert, geboren te Landegem op 19 augustus 1879 en 
aldaar overleden op 26 september 1879. 

8. Marie Emerence Standaert, geboren te Landegem op 17 oktober 
1881. Zij huwde met August De Dobbelaere. 

9. Marie Julia Standaert, geboren te Landegem op 31 januari 1883 en 
jong overleden. 

10.Cyriel Standaert, geboren te Landegem op 24 juli 1884 en overleden 
te Gent. 
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11.Emiel Standaert, geboren te Landegem op 31 december 1887 en 
overleden te Merendree op 29 juli 1974. Hij huwde met Valerie De 
Meyer. 

De rechtstreekse afstamming gaat langs nr. 2. 

VIII. STANDAERT CAMIEL 

Zoon van Herman en van Pauline van der Plaetsen, geboren te Lande
gem in de Grote Heirenthoek op 25 oktober 186920

. Hij huwde te Ursel 
op 10 mei 1911 met ROMANIA MARIA HERTELEER, geboren te Ursel
Vrekkem op 28 maart 1883, dochter van Angelus Herteleer en Marie 
Louise De Wispelaere. 

Camiel Standaert was landbouwer te Landegem in de Grote Heirent
hoek, nu nummer 30. Hij ging in juli 1952 op rust en verhuisde naar Me
rendree Veldestraat, nu nummer 19. Camiel Standaert overleed aldaar 
op 22 augustus 1953. Hij werd 84 jaar. 
Zijn weduwe, Romania Herteleer, verhuisde in datzelfde jaar naar Over
poeke te Merendree. Ze ging inwonen bij haar dochter Julia Standaert. 
Romania Herteleer overleed aldaar op 24 mei 1959. 

Zij hadden negen kinderen, die allen te Landegem in de Grote Heirent
hoek werden geboren. 

1. Herman Basiel Standaert, rustend-landbouwer te Willemeau, geboren 
te Landegem op 24 oktober 1912. Hij huwde te Merendree op 24 au
gustus 1939 met Elza Van Parys, geboren te Merendree op 22 mei 
1915. Zij hebben één zoon. 
a. Marc Standaert, geboren te Doornik op 15 april 1957. 

2. Maria Magdalena Standaert, geboren te Landegem op 6 december 
1913. Zij huwde te Landegem op 18 juni 1942 met lrené Claeijs, ge
boren te Landegem op 3 oktober 1913. Rustend-landbouwers te Ne
vele. 

3. Anna Maria Standaert, geboren te Landegem op 2 februari 1915 en 
overleden te Gent 15 januari 1994. Zij huwde te Landegem op 19 de
cember 1946 met Jan Baptist André Caeckaert, geboren te Nevele op 

20 GA Landegem, geboorte 25 oktober 1869. 
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12 mei 1914 en overleden te Gent op 5 maart 1979. Zij waren land
bouwers te Drongen. 

4. Julia Celina Maria Standaert, geboren te Landegem op 28 mei 1916. 
Zij huwde te Landegem op 28 mei 1941 met Gentil André Van Parys, 
geboren te Merendree op 15 oktober 1916 en overleden te Gent op 7 
juni 1976. Zij waren landbouwers te Merendree-Overpoeke. 

5. Mauritz August Renaat Standaert, landbouwer te Landegem, Grote 
Heirenthoek, geboren te Landegem op 25 december 1917 en aldaar 
overleden op 13 augustus 1948. 

6. Juliaan Andreas Standaert, pater Redemptorist en pastoor te Bachte
Maria-Leeme sedert 12 april 1981 en van 27 november 1983 tot eind 
1989 pastoor te Vosselare, geboren te Landegem op 1 september 
1917. Hij werd priester gewijd te Jette op tweede Pinksterdag, 29 mei 
1944. 

7. Firmin Remi Standaert, rustend-landbouwer te Landegem in de Grote 
Heirenthoek 30, geboren te Landegem op 8 februari 1921. Hij huwde 
te Landegem op 21 november 1951 met Zoë Van Tornhout, geboren 
te Landegem op 19 juni 1926. Dit gezin telt zeven kinderen. 
a. Julien Arsène Standaert, technisch ingenieur, geboren te Gent op 

31 augustus1952 en overleden te Landegem 24november1993. 
Hij huwde te Vosselare op 29 maart 1975 met Liliane De Meester, 
boekhoudster, geboren te Deinze op 20 januari 1954. 
1. Kathy Standaert, geboren te Gent op 19 april 1980. 
2. Davy Standaert, geboren te Gent op 11 april 1982. 

b. Gabriël Johan Standaert, tuinbouwer, geboren te Gent op 23 no
vember 1953. Hij huwde te Nevele op 29 juli 1976 met Marie
Cecile Van Haver, geboren te Deinze op 10 februari 1955. 
1. Jo Kristof Standaert, geboren te Deinze op 18 juni 1977. 
2. Tom Ben Standaert, geboren te Deinze op 12 januari 1980 en 

overleden te Nevele 19 mei 1997. 
c. Raphaël Armand Standaert, handelaar, geboren te Gent op 23 

november 1953. Hij huwde te Nevele op 27 juni 1974 met Nicole 
De Vos, naaister, geboren te Deinze op 4 juni 1954. 
1. Kristof Standaert, geboren te Deinze op 25 oktober 197 4. 
2. Ann Standaert, geboren te Deinze op 21 juli 1976. 
3. Pascal Standaert, geboren te Deinze op 13 mei 1979. 

d. Marie Thérèse Anne Standaert, bediende, geboren te Gent op 20 
februari 1955. Zij huwde te Nevele op 16 augustus 1978 met Willy 
De Weirdt, psycholoog, geboren te Gent op 29 december 1955. 
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e. Maurice Julien Standaert, elektro-technieker, geboren te Lande
gem op 22 juni 1956. Hij huwde te Aalter op 16 oktober 1987 met 
Caroline Vlaminck, medisch secretaresse, geboren op 12 juli 1964. 
1. Jonas Standaert, geboren 19 april 1989. 
2. Nina Standaert, geboren 10 mei 1991. 
3. Nana Standaert, geboren 6 november 1993. 

f. Godelieve Marleen Standaert, kinesitherapeute, geboren te Lan
degem op 1 april 1961 . Zij huwde te Nevele op 16 oktober 1986 
met Urbain Bauwens, aannemer, geboren op 25 mei 1956. 

g. Luc Julien Standaert, metser, geboren te Landegem op 22 januari 
1967. Hij huwde te Hansbeke op 11 september 1992 met Ann 
Meirhaege, geboren 6 november 1968. 
1. Maaike Standaert, geboren 28 juli 1996. 

8. Martha Ida Standaert, geboren te Landegem op 29 juli 1922. Zij huw
de te Landegem op 9 juli 1945 met René Vanhulle, geboren te Dron
gen op 14 oktober 1917. Rustend-landbouwers te Drongen. 

9. Gasten Adriaan Luciaan Standaert, geboren te Landegem op 8 juni 
1926 en aldaar overleden op 31 maart 1927. 

Bij de samenstelling van deze stamreeks gaat mijn dank naar: de heer 
Leon Standaert, de heer Raphaël Standaert, mevr. A. Van de Velde
Standaert, mevr. A.Van Parys-Standaert, mevr. K.Standaert-Van Hoe en 
de heer en mevr. Willy Van Parys-Standaert voor het ter beschikking 
stellen van hun familiefoto's, bidprentjes en familiedocumenten. 
Mijn speciale dank gaat naar de heer Firmin De Clercq voor zijn bereid
willige medewerking aan de kwartierstaat van Camiel Standaert. 

Luc NEYT, Tielt 

BIJLAGE 1- PACHTCONTRACT 
Den onderschreven Mijnheer Edouard Van Bosterhout grondeygenaer 
woonende te Gent op de hoogpoort, bekent en verklaert bij deze in 
pachte te geven aen Sieur Joannes Baptiste Standaert, landbouwer 
woonende te Landeghem den welken bekent in pachte te aenveirden, te 
weten: 
Eene Schaephofstede met huys schuere stallingen, overbuer en voorde
re batimenten, gestaen en gelegen binnen de Commune van Landegem 
wijk heirenthoek met de medegaende landen Bosschen en Weylanden 
zamen in t'geheel groot volgens cadaster Twee en Twintig hectaren 
Twee en Twintig aren Zeventig centiaren zijn gelegen binnen de Com-
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mune van Landegem en zijn bekent op het plan cadastral der zelve 
Commune Sectie A Nos 20. 25 . 26. 54. 55. 116. 168. 235. 236. 252. 
261a. 262. 288. 290. 291a. 290bis. 294a. 294b. 297. 298. 299. 300. 302. 
306. 324. 331. 337. 376. 377. 381. 397. 405a. 417a. 420. 430 .443a. 
447a. 459a. 464a, binnen de Commune van Hansbeke eene Partije 
Land groot zeven en zestig aren Twintig Centiaren bekent op het plan 
Cadastral der zelve Commune Sectie B Nos 1088 en 1089, en binnen 
de Commune van Drongen Eene partije Meersch tegen de Caele bekent 
op het plan Cadastral Sectie A No 476 aldaer groot Acht en Vijftig aren, 
en alles alsnu in gebruyke bij den pachter. 
Van alle welke goederen de gelegentheyd kwaliteyd en consistentie wel 
bekent zijn aen den pachter die zig daermede verk/aert te vergenoegen 
gelijk die hier vooren uijtgedrukt staen zonder dat den heer verpachter 
hem namae/s eenigen voorderen aenwijs zal moeten doen of preciese 
maete zal moeten leveren, vermits deze verpagting gebeurt bij den 
Hoop en niet bij de Maete. 
Zijnde deze tegenwoordige verpagting en pagt aengegaen voor eenen 
termijn van Negen naer een volgende Jaren wanof het Eerste Jaer zij
nen lngank zal nemen den vijfentwintigsten December van dezen loo
pende Jare Achttien Honderd Negenen Veertig voor en mits de Jaerlijk
sche som van Zestien Honderd Vijftig Francs, die deze pachter zig ver
bind te betalen aen den Eygenaer of Actie hebbende t'hunner domici/e, 
alle Jaren t'e/ken va/dag of uytterlijk binnen de Twee maenden nadien, 
in goede metalique gankbare Zilvere of Goude geld spetien en geenzints 
in eenige papiere of ander geldverbeeldende munte niet tegenstaende 
alle wetten of privilegien daeraen Contraire aen alle welke den pachter 
verklaert te renonceren, op pene van Nulliteijd van diergelijke betalingen 
en oppene van pagtbraek vind het den eygenaer geraedig en bovendien 
is dezen pagt aengegaen op de volgende lasten en Conditien alle de 
welke den pachter zig verbind stiptelijk te volbrengen ook oppene van 
pagtbraek vind het den eygenaer geradig te weten: 
1° Dat den pagter gehouden en verpligt zal zijn ter ontlasting van den 
eygenaer zonder eenige reductie op zijne pagtsom en zonder eenig ver
geld te betalen de contributie fonciere, /ocative onkosten en genera/ijk 
alle andere lasten zoo ordinaire als extraordinaire die gedurende den 
termijn dezer voorwaerde omgesteld engevraegt zullen worden ten laste 
of ten opzigte van de gezeyde goederen onder wat denominatie het 
zoude mogen wezen geene gereserveert. 
2° Dat den pachter gehouden zal wezen t'zijnen koste en zonder deduc
tie of vergeld a/svoren te vermaken alle aenpaelende straeten, beken en 
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waterfoopen, de limietscheijdingen wel te bewaren, de grachten kuijs
schen, de poppen en het fenijn van de boomen en slaghout af te doen 
en weiren, en den Eygenaer afdraegen van alle boeten in geval hij 
pachter in gebreke bleve alle dies te verrigten volgens de wetten en or
donnantien. 
3° Dat den pagter gehouden en verpligt zal zijn dezelve landen, wel en 
behoorlijk te mesten, labeuren, cultiveren, bezaeijen en zuijveren van 
onkruijden zo en gelijk het aen eenen goeden Landsman betaemt, het is 
hem ook niet geoorloofd meer als twee vrugten uijt eene volle vette te 
heffen nog het laetste jaer dezer voorwaerde Boekweijd te zaeijen, bo
vendien zal den pagter gedurende het laetste jaer dezer voorwaerde de 
verpagte landen niet mogen mesten met kalk of andere vette buijten 
zijnen hove, zonder expres schriftelijk consent van den Eygenaer, oppe
nen van Schaeden en Intresten te moeten presteren en dat hij voor dier
gelijke vette geene indemniteijd zal konnen pretenderen. 
4 ° Dat den eygenaer zal vermogen t'allen tijde te snoeijen, kappen en 
planten op en rond de voorzijde verpagte goederen, zoodanigen nombre 
van opgaende boomen en tronken als hij believen zal, zonder aen den 
pagter eenige lndemniteijd te moeten geven. 
5° Dat den pagter niet zal vermogen kappen, snoeijen of aenkomen aen 
de boomen die er existeren of zullen geplant worden op of rond de voor
zijde goederen op wat pretext het zoude mogen wezen, zonder schrifte
lijk consent van den eygenaer, maer hij zal elleenelijk profitteren het 
slaghout en hij zal hetzelve maer mogen kappen naer Acht Jaren was
dom in geval het hard hout is en naer zeven Jaren ingeval het zogt hout 
is. 
6° Den pachter zal niet vermogen te pretenderen eenige lndemniteijd of 
vermindering op zijne pachtsom, uijt wat oorzaek het zoude mogen we
zen, zelfs niet voor Schaede veroorzaekt door onvruchtbaerheyd, over
strooming, haegel, vorst en alle andere gevllen voorzien en onvoorzien. 
En den Verpagter reserveert zig de Jagt. 
7° Den pachter en zal niet vermogen voorts verhueren de voorzeijde 
goederen t'zij ten deele of geheele nog zijne voorwaerde aen een ande
re cederen zonder expres schriftelijk consent van den eygenaer. 
8° Den pachter zal genieten t'zijnen afscheijden het pachters recht op 
den voet gelijk hij t'zijnen aenkomen heeft vergoed zulks dat hij de min
dere prijsweirde zal opleggen en de meerdere zal genieten volgens prij
zije van experten van wederzijden te kiezen in cas hij zig conformeert 
naer den voomoemden Derden Artikel en het reglement van Zeventien
den October zestien honderd een en zeventig gemaekt voor de pachters 
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van de gewezen Casselrije van den Audenburg te Gent, voor zooveel 
dat daeraen bij deze tegenwoordige niet en es gederogeert. 
9° Ingeval den Pachter voor het expireren van dezen Termijn van pagt 
kwam te overlijden zal den Eygenaer de faculteijd hebben van den res
terende termyn van pacht met den volgenden Kerstavond te laten eyn
digen en aen hem te behouden of wel te laten voortsgebruyken door 
zyne weduwe of iemand van d'hoirs, zoo hij alsdan best te raede zal 
worden, zonder daerover eenige redenen te moeten declareren en zon
der dat de voorgeschreven weduwe of d'hoirs eenige schaede of intres
ten zullen konnen of mogen pretenderen. 
10° Dat er op het eynde deze voorwaerde aen hem pachter geenen op
zeg van voorder gebruyk zal moeten gedaen worden ter causen van 
welk hy hem niet zal mogen prevaleren met de Tacite reconductie. 
11° Dat den pagter t'zijnen koste en zonder vergeld alsvoren gehouden 
zal zijn behoorlijk te onderhouden de strooijen dakken op de voorzijde 
hofstede batimenten te bevinden en daertoe jaerlijk te verleggen ten 
minsten vijfhonderd leverbaer geleij, alsmede de glazen vensters, de 
roerende werken der pompe en doen alle verdre locative reparatien. 
12° Dat den pagter t'zijnen koste en zonder vergeld alsvoren aen den 
metser zal moeten dienen voor Knaepe bij zoo verre den Eygenare ge
radig vond de voorschreven batimenten gedurende dezen pagt te ver
nieuwen of repareren en alle de werklieden tot de voorzijde reparatien 
ofte vernieuwingen gebruijkt wordende den kost te geven, alsmede dat 
hij pagter zonder vergeld alsvoren zal moeten aenhalen alle de materi
alen zoo tot de raparatien van de voorschreven hofstede als tot het ma
ken van nieuwe werken. 
13° Dat den eygenaer ingeval de voorzeijde hofstede kwaem te ver
branden het zij door hemelsvuer of andersints dezelve zal mogen er
stellen indien hij het geradig vind of den pagter te ontslaen van zijnen 
pachttermijn/zeg voorderen pachttermijn. 
14° De Contrainte pas Corps zal plaets hebben tot laste van den pagter 
voor de betaling der hiervoren gestipuleerde pachtsom. 
De kosten dependerende aen deze voorwaerde de regten van enregi
strement, Dobbel regten en boeten zijn in alle gevallen privativenlast van 
den pachter en door hem moeten betaelt worden. 
Gedaen te Gent en geformeert en Double den Dertigsten November 
Achttien Honderd Negen en Veertig. 

Handteken van J.B. Standaert en E. Van Bosterhout 
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Het gezin Camiel Standaert-Herteleer 
Zittend in het midden, v.l.n.r. Camiel Standaert, Martha Standaert en Romania 

Herteleer. 
Tweede rij, v.l.n.r. Anna, Firmin, Maurits, Maria, Julien, Julia en Herman. 

Echtgenote en kinderen van Herman Standaert. 
Zittend v.l.n.r. Cyriel , Emile, Pauline Van der Plaatsen en Marie Emerence. 

Twee rij, v.l.n .r. Emma Marie, Irma Marie, Camiel, Basile en Nathalie Florence. 
De oudste dochter Marie Sofie, gehuwd met Evarist Steyaert, staat niet op de foto . 
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