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'i)e dopelingen van 'E·~· 5. 'Van 'i)uyse te
Cj>oesele (1808-1812)
'"•'.'

Op 29 juli 1808 overleed, op 73-jarige leeftijd, E.H. Jan-Baptist Van
cauteren. Hij was geboortig van Zele en was zielenherder van de
Poeselse parochiegemèenschap geweest gedurende een periode van 18
jaar. E.H. Jan Van Duyse (°Kieldrecht 22.11.1761-tKallo 27.04.1817)
volgde hem op in een periode dat Poesele officieel deel uitmaakte van
het Franse Keizerrijk. In september 1812 werd hij opgevolgd door E.H.
Franciscus Frui die op 19 december 1818 in Poesele overleed.
Dit deel van de parochieregisters 1 is interessant omdat het veel
informatie verschaft over de herkomst van de ouders van de gedoopte.
De voornamen van de gedoopte, zijn ouders en dooppeters en -meters
werden door ons vernederlandst (of verfranst). De schrijfwijze van de
familienamen lieten we echter ongewijzigd, ook al zijn ze soms foutief
gespeld, omdat ze ons aantonen hoe deze namen werden uitgesproken.
De namen van de ouders staan in vette letters, deze van peters en de
meters in vet cursief.
Gebruikte afkortingen: zn v = zoon van, dr v = dochter van, susc. =
dooppeter en doopmeter.
05.10.08 Maria-Theresia, dr v Bernard Maldegem (Nevele) en
Marianne Vivet (Grammene), susc. Pieter Bernard De VteeSB
en Regina Vivet
31.10.08 Francies, zn v Jozef Koeckhuyt (Merendree) en Anne-Marie
De Clercq (Vosselare), susc. Francies Kockhuyt en MariaJoanna De Boever.
05.11.08 Amelia, dr v Bernard De Backer (Sint-Martens-Leerne) en
Catherine Van den Bergen (Drongen), susc. Eugène
Corree/ en Rosalie De Backer.
12.11.08 Rosalie, dr v Pieter-Francies De Mulder (Poesele) en MariaTheresia Bisschop (Lotenhulle), susc. Jacob De Mulder en
Caroline Judoca Mestdag.

Parochieregister Poesele, Dopen 1808/1819, Huwelijken 1808/1818, Begrafenissen
1808/1818, Parochiearchief Sint-Laurentiuskerk, Poesele.
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05.12.08 Regine, dr v Ferdinand Constantin Verplaetsen (Poesele) en
carolina De Weert (Zeveren), susc. Joannes Verplaetsenen
Regina Verplaetsen.
12.12.08 Regina, dr v Roets (Meigem) en Maria-Joanna Verplaetsen
(Poesele), susc. Jan Verplaetsen en Regina Verplaetsen.
05.01.09 Jan-Francies, zn v Jacob De Vos (Nazareth) en Victoria
Claessens (Poesele), susc. Jan Francies Goethalsen Rosalie

Venneiren.
23.01.09 Marianne, dr v Jozef Francies Everaert (Poesele) en Joanna
catharina Uytrieve (Vinkt), susc. Juliaan Uytrieve en
Marianne Goethals.
30.01.09 Maria-Theresia, dr v Lieven Doorstelinck (Lotenhulle) en
Joanna Catherina De Kepper (Lotenhulle), susc. Francies De
Kepperen Maria Judoca Doorstelinck.
31.01.09 Francies, zn v Joris Van de Rieviere (Nevele) en Emerence
Winters (Meigem), susc. Jan Francies Winters en MarieJeanne De Clercq.
06.02.09 Rosalie, dr v Jan De Meyer (Merendree) en Barbara Theresia 2
De Munck (Vinkt), susc. Jan-Baptist De Munck en Barbara
Theresia Mestdach.
08.02.09 Angelina, dr v Maarten Aerts (Drongen) en Anne-Marie
Speeckaert (Merendree), susc. Jozef Plancquaert en Maria
Josepha Helena Van Vlaenderen.
11.03.09 Blondina, dr v Pieter Jan Willems (Zomergem) en Marianne
Mannaert (Lotenhulle), susc. Karel Francies Willems en
Joanna Theresia Mannaert.
19.03.09 Charles-Louis, zn v Pieter Cokkaert (Lotenhulle) en Theresia
Claes (Hansbeke), susc. Jan Francies Claes en Theresia

Cokkaert.
20.03.09 Jan Francies, zn v August Van der Vennet (Nevele) en
Rosalie Beelaert (Nevele), susc. Jan De Poorter en Joanna
Catharina Beelaert.
15.05.09 caroline, onwettige dochter van Catherine Joanna De Jaeger
(Nevele), susc. Jacob De Jaeger en Martine caroline De

Jaeger.
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In de meeste gevallen staat Tresia geschreven i.p.v. Theresia.
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07.06.09 Charles-Louis, sn v Albert Billiet (Deinze) en Maria Catharina
Van Laecke (Lotenhulle), susc. Filip Bi/liet en Anne Marie

VanLaecke.
17.06.09 Pieter, zn v Jozef Van Haveren (Nevele) en Dorothée
Blancke (Poesele), susc. Emmanuel Beaufort en Joanna
Petronella Gillis.
21.06.09 Zeferinus, zn v Nestor Madoe (Vinkt) en Francisca Colleta
Verplaetse (Poesele), susc. Adriaan De Clercq en Joanna
Catharina Verplaetse.
30.06.09 Charles-Louis, zn v Jan-Baptist Vincent (Lotenhulle) en
Isabelle Coen (Nevele), susc. Jacob Francies Van Heeften
en Anna De Branders.
02.08.09 Amelie, dr v August Van Wanzeele (Zevergem) en Joanna
Theresia Rohaert (Nevele), susc. Jan Van Wanzeele en
Joanna-Maria Van De Moere.
11.10.09 Caroline Francisca, dr v Francies De Vreese (Nevele) en
Rosalie Audenrogge (Meigem), susc. Maurits Van den
Raveele en Caroline Audenrogge.
12.10.09 Severinus, zn v Jozef Derbein (Lotenhulle) en Isabella
Theresia De Vriendt (Poesele), susc. Emmanuel Mortieren
Marianne Herpels.
21.10.09 Ursula, dr v Jan-Baptist Van Oost (Poesele) en Joanna
Catharina Mortier (Poesele), susc. Filip Jacob Heggerick en
Joanna-Maria Derbein.
09.11.09 Jacob-Francies, zn v Pieter-Francies De Mulder (Poesele) en
Maria-Theresia Bisschop (Lotenhulle), susc. Maarten
Bisschop en Marianne Goethals.
13.11.09 Amelie, dr v Francies Van De Riviere (Nevele) en Caroline
Verraet (Meigem), susc. Jozef Van De Riviere en MariaTheresia Percaey.
26.11.09 Blondijn, zn v Ferdinand Verbeeke (Aarsele) en Caroline Van
Nuffel (Poesele), susc. Pieter-Jozef Beaudonck en Sophie

VanHuffel
27.11.09 Pieter, zn v Jacob Vasseur (Reninge) en Caroline Mortier
(Nevele), susc. Pieter Mortieren Marianne Mortier.
27.11.09 Joanna-Catharina, dr v Pieter-Jan De Vriendt (Poesele) en
Regina Maesschalck (Nevele), susc. Francies Herpels en
Isabella Rosa Van Wonterghem.
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02.12.09 Jan-Francies, zn v Pieter-Francies Loeke (Lotenhulle) en
Judoca Petronilla Visch (Nazareth), susc. Jan-Francies
Huyberegten Maria Jacoba Huyberegt
17.12.09 Leonard, zn v Jacob De Geest (Gentbrugge) en Anna
Catharina
Serwettens
(Lotenhulle),
susc.
Lieven
Serwettens en Sophie De Geest.
20.12.09 Colette, dr v Pieter-Francies Beaufort (Poesele) en Rosa
Vermeire (Poesele), susc. Emmanuel en Anna Judoca

D'Hardt
23.12.09 Maria-Theresia, dr v Carolus D'Haenens (Poesele) en
Marianne Goethals (Poesele), susc. Jan-Francies Goethals
en Judoca Hautekeete.
31.12.09 Rosalie, dr v Pieter Verlinden (Nevele) en Francisca
Mestdac:h (Nevele), susc. Jozef Mestdach en Caroline
Vertinden.
08.01.10 Maria-Blandina, dr v Francies Schatteman (Vinkt) en
caroline De Schrijver (Sint-Martens-Leerne), susc. Jan
Cornelis en Joanna-catharina De Kepper.
17.01.10 Jan-Baptist, zn v Pieter Mortier (Nevele) en Petronella
Hautekeete (Poesele), susc. Willem Hautekeete en
Marianne Mortier.
10.02.10 Louis (filius incestuosus) zn v Spuyenbroek (Nevele) en
Victoria De Smedt (Meigem) weduwe van Jozef
Spuyenbroeck, susc. Francies Brossé en Joanna-Maria Coen.
13.02.10 Jan-Baptist, zn v Francies Everaert (Poesele) en Catherine
Hauterieve (Vinkt), susc. Abraham Hauterive en MariaTheresia Heveraert.
03.03.10 Laurens, zn v Karel Christiaen (Lotenhulle) en Livina
Beelaert (Lotenhulle), susc. Constantijn Beelaert en
Isabella-Theresia Christiaen.
08.03.10 Georges, zn v Maurits Van de Riviere (Nevele) en Livina De
Vreese (Nevele), susc. Georges Van de Riviere en Rosalie
Hauderogge.
14.03.10 Charles-Louis, zn v Gregor Hautekeete (Poesele) en Joanna
carolina Verplaetse (Poesele), susc. Serafien Verplaetsen
en Dorothea Hautekeete.
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20.03.10 Maria-Theresia, dr v Pieter Quickenborm (Poesele) en
Collete Verplaetse (Poesele), susc. Jozef Quickenborm en
Maria Pieternelle Hey.
26.03.10 Charles-Louis, zn v Jozef Quickenborm (Nevele) en Isabella
Rosa Mannaert (Vinkt), susc. Jan-Baptist Mannaert en
Tresia Quickenborm.
07.04.10 Marie-Julie,. dr v Jacob-Francies Schijvens (Poesele) en
Isabella Tresia Schaddeman (Vinkt), susc. Emmanuel
Schaddeman en Isabella Rosa De Cock.
18.04.10 Maria Xaveria, dr v Jozef Cocquyt (Merendree) en AnneMarie De Cock (Vosselare), susc. Pieter-Francies Cocquyten
Marianne Claes.
05.05.10 Lieven, zn v Pieter-Francies Van den Bergen (Landegem) en
Louise Velde (Sint-Martens-Latem), susc. Lieven Van Den
Bergen en Isabella-Theresia Van Den Bergen.
xx.xx.10 Jan-Baptist, zn v Bernard Maldeghem (Nevele) en Marianne
Bivex (Grammene), susc. Emmanuel Van Nevelen Francisca
De Groote.
08.07.10 Jan-Baptist, zn v Engelbert Nieuland (Nevele) en Rosalie De
Raedt (Meigem), susc. Francies Van de Raviere voor Jan
De Raed en Marie-Rose Verbeke.
05.10.10 Maria-Theresia, dr v Jan D'hondt (Lotenhulle) en Beatrice
Van Laeke (Poesele), cons. Jacob D'hondt en Jeanne Van
Laeke.
09.10.10 Jan-Baptist, (filium posthumum) zn v Filip Jacob Heggerick
en Barbara Theresia Van Nulle Vinkt), susc. Jan Mortier en
Jeanne Mortier.
17.11.10 Jacob, zn v Jan-Baptist De Vogelaere (Drongen) en Colette
Van Vind< (Landegem), susc. Jacob Van Overbergen en
Marie-Cathérine Bogaert.
18.11.10 Eugène, zn v Nestor Madou (Vinkt) en Francisca Colleta
Verplaetse (Poesele), susc. Jan-Baptist Verplaet:se en
Isabelle Van Zeveren.
30.11.10 Amélie, dr v August Roets (Meigem) en Marie-Jeanne
Verplaetse (Poesele), susc. Emmanuel Beaufort en Rosa
Verplaet:se.
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14.12.10 Maria-Regina, dr v Pieter Mortier (Nevele) en Petronella
Hautekeete (Poesele), susc. Jacob Vasseur en Regina
D'haenens.
29.12.10 Eugène, zn v August Van Wanzeele (Zevergem) en Theresia
Rohaert (Nevele), susc. Gabriël De Stoop en Cathérine Van
·
Wanzeele.
08.01.10 Ursula, (filiam posthumam) dr v Francies Beaufort (Nevele)
en Rosalia Meire (Nevele), susc. Marie-Jeanne Mortier.
09.01.11 Sophie, dr v Bernard Doore (Nevele) en Theresia Van
Quaethem (Landegem), susc. Willem Hertoge en Colette
Van Quathem.
10.01.11 Serafina, dr v Lieven Oosterlinck (Lotenhulle) en JoannaCatharina De caetere (Lotenhulle), susc. Lieven De Caeter
en Regina Oosterling.
16.01.11 Blondijn, zn v Jozef Van Haveren (Nevele) en Dorothea
Blancke (Poesele), susc. Jan Blancke en Marianne Jacoba
Beaufort.
23.01.11 Seferinus, zn v Jacob De Vos (Nazareth) en Victoria
Claessens (Poesele), susc. August Claessens in naam van
Lieven Claessens en Francisca De Vos.
07.02.11 Jacob-Francies, zn v Jan-Baptist De Meyer (Poesele) en
Dorothea Deweerd (Nevele), susc. Joannes Koeckhoet en
Anna Catharina De Weert/.
08.02.11 Maria-Francisca, dr v August Van der Vennet (Nevele) en
Isabelle Mortier (Nevele), susc. Jozef Van der Vennet en
Maria-Francisca De Meyer.
22.02.11 Francies, zn v Jacob Vasseur (Reninge) en Caroline Mortier
(Nevele), susc. Jan Lieven Martens en Marianne Van
Braekel
25.02.11 Jan Lieven, zn v Pieter Francies De Mulder (Poesele) en
Maria-Theresia Bischcop (Lotenhulle), susc. Jacob-Francies
Bischc:op en Livina-Joanna De Mulder.
05.03.11 Jan-Baptist, zn v Lieven Zuttels (Nevele) en Caroline · De
Loove (Meigem), susc. Jan-Baptist De Loove en Cathérine
Slecteling.
11.03.11 Francies, zn v August Tuytschouwer (Poesele) en Theresia
De Meester (Landegem), susc. Pieter De Meester en
Theresia Claes.
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17.03.11 Lieven, zn v Emmanuel Vande Voorde (Meigem) en Regina
Wassenhove (Nevele), susc. Lieven Wassenhove en MariaFrancisca Vande Voorde.
18.03.11 Maria-Theresia, dr v Jan-Francies Van der Plaetsen
(Poesele) en Regina Van Den Steene (Nevele), susc. Jacob
De Keyseren Maria-Petronella Quickenborm.
13.04.11 Maria-Amelia, dr v August D'hondt (Meigem) en JoannaCatharina Minnens (Grammene), susc. Francies Minnens en
Maria D'hondt
06.05.11 Ursula, dr v Jan De Volder (Kanegem) en Isabelle Rosa
(Kanegem), susc. Francies De Volder en Xaveria Van De

Moorter.
06.06.11 Serafina, dr v Bernard Verhofstraet (Ruiselede) en Colleta
Dhart (Poesele), susc. Pieter D'hardt en Marianne Van

Paemele.
12.06.11 Blondina, dr v Jan-Baptist Vincent (Lotenhulle) en RosaIsabella Coen (Nevele), susc. Pieter-Francies Bollaert en
Maria-Theresia De Roose.
30.06.11 Charles-Louis, zn v Lieven Van Deurne (Nevele) en MariaJacoba De Bruyne (Kanegem), susc. Lieven Van Deurne en
Maria-Livina De Graeve.
22.08.11 Jan-Baptist, sn v Jan-Francies Maes (Poesele) en Colette
Diolet (Nevele), susc. Jan-Francies Siccaet en Anna Maria

DePaep.
22.08.11 Jozef Serafien, zn v Bernard Maldegem (Nevele) en Marianne
Vivex (Grammene), susc. Jozef De Raedt en Maria Sophia

Coppens.
01.09.11 Florent, zn v Jacob De Geest (Gentbrugge) en AnnaScheirweitels,
susc.
Pieter
Francies
Catharina
Scheirweitels en Isabella De Geest.
01.09.11 Eugène, zn v Pieter Cocquaert (Lotenhulle) en JohannaTheresia Claes (Hansbeke), susc. Jan-Baptist Dhuyvetteren
Johanna-Maria C/aessen.
16.09.11 Rosalie, dr v Karel D'haenens (Poesele) en Marianne
Goethals (Poesele), susc. Pieter Goethals en Regina

Dhaenens.
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05.10.11 Jan-Francies, zn v Ferdinand Verplaetsen (Poesele) en
Caroline Deweerd (Beveren), susc. Jan-Francies Goethals
en Regina De Graeve.
12.11.11 Maria-Antonia, dr v Bernard De Backer (Sint-Martens-Leerne)
en Cathérine Van Den Berge, susc. Karel Van Den Berge
en Marie-Jeanne De Backer.
26.11.11 Eduard, zn v Karel Van Gele custodis hujus Ecelesia (Afsnee)
en Isabella Theresia Schelstraete (Drongen), susc. Francies
Schelstraete en Marie-Jeanne Van Gele.
26.12.11 Napoleon, zn v Pieter D'hardt (Poesele) en Colette Vanvinck
(Hansbeke), susc. Bernard Beauforten Colleta D'hardt
02.01.12 Melanie, dr v Jozef Quickenborm (Poesele) en Isabella Rosa
Mannaut (Vinkt), susc. Pieter Quickenborm en Caroline

Nanhaut
04.01.12 Rosalie, dr v Pieter-Francies Van laeke (Lotenhulle) en
Petronella Judoca Devisch (Nazareth), susc. Albert Bi/lieten
Carolina Beaufort.
·
08.01.12 Jozef, zn v August Van der Vennet (Nevele) en Isabelle
Mortier (Nevele), susc. Ignace Vander Venneten Catharina

Van Nu/Ie.
15.01.12 Marie Jolie, dr v Jan-Baptist De Vogelaer (Drongen) en
Colette Van Vinck, susc. Lieven Goethals en MariaCatharina De Voge/aer.
19.01.12 Rosalie, dr v Pieter Quickenbonn (Poesele) en Colette
Verplaetse (Poesele), susc. Jan Verplaetse en Theresia

Quickenborm.
23.01.12 Colette, dr v Francies De Vriese (Nevele) en Rosalie
Audenrogghe (Meigem), susc. Ghislain Audenrogghe en
Ghislène De Vriese.
25.01.12 Rosalie, dr v Karel Ignace Van der Vennet (Nevele) en
Marianne Van der Vennet (Poesele), susc. Jan Francies en
Rosalie Van der Vennet.
06.02.12 Karel Francies, zn v Albert Nieuwland (Nevele) en Rosalie
De Raedt (Meigem), susc. Jozef Fockeni en Maria-Theresia

Perr::oi.
06.02.12 Leonard, zn v August Braembuys (Nevele) en Regina Van
laeke (Lotenhulle), susc. Pieter Francies Van Lacke en
Maria Tresia Mortier.
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29.02.12 Jacob Francies, zn v Francies Schijvens (Poesele) en Isabella
Tresia
Schaddeman
(Vinkt),
susc.
Jan · Francies
Schaddeman en Joanna Jacoba Luutens.
19.03.12 Lieven Jan, zn v Pieter Francies Van Den Berghen
(Landegem) en Maria Ludovica Velghe (Sint-Martens-Lat.em),
susc. Filip Velghe en Livina Joanna De Mulder.
20.03.12 Sepherinus, .zn v August De Weercl (Nevele) en Rosalie
Martens (Nevele), susc. Francies De Weerdt en Francisca

Hartens.
03.04.12 Maria Tresia filiam illigitimam, dr v Joanna Mortier ex hac.
nat.am heri meridie duodecima.
10.04.12 Rosalie, dr v Jacob Vasseur (Reninge) en Caroline Mortier
(Nevele), susc. Jan Francies Herpels en Petronella

Hautekeete.

.

13.04.12 Eduard, zn v Nestor Madou (Vinkt) en Francisca Coletta
Verplaetse (Poesele), susc. Jan Francies Hadou en Caroline

Verplaetse.
14.04.12 Maria Theresia, dr v Lieven Zuttels (Nevele) en caroline De
Loof (Meigem), susc. Emmanuel Zuttels en Theresia De

Lool
09.05.12 Blondijn, zn v Lieven Van Doorne (Nevele) en Maria Jacoba
De Bruyne (Aarsele), susc. Jan Emmanuel D'hondt en
Dorothea Van Doorne.
21.05.12 Rosalie, dr v Maurits Vander Plaetsen (Poesele) en Maria
Tresia De Meyer (Vosselare), susc. Pieter Francies Van der
Plaetsen en Caroline Hartens.
10.06.12 Jan Francies, zn v Jacob De Roose (Nevele) en Colette
Laquet (Poesele), susc. Bernard Beaufort en Maria Jacoba

Heere.
12.07.12 Karel filium illegitimum Francisca Haering (Kanegem), susc.
Filip Jacob Vasseuren Joanna Maria Haering.
14.07.12 Maria Theresia, dr v Jacob Lieven Van Laeke (Lotenhulle) en
carolina De Bruyn (Ruiselede), susc. Judocus De Bruyn en
Colette Van Laeke.
24.07.12 Eugène, zn v Jan Francies Herpeels (Poesele) en Caroline
Verplaetse (Poesele), susc. Francies Herpeels en Joanna
catharina Verplaetse.
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In totaal werden 104 dopen ingeschreven en niet 106 zoals de rangorde
in het register laat vermoeden want de nummers 52 en 53 komen niet
voor. Bij één ongehuwde moeder staat geen geboorteplaats of plaats
van herkomst vermeld, bij twee andere staat geen naam van de
natuurlijke vader vermeld.
Dit geeft ons navolgend resultaat:
Herkomst van de vaders:
Nevele 31
Poesele 25
Lotenhulle 12
Meigem 4
Vinkt 4
Merendree 3
Drongen 3
Reninge 3
Nazareth 2
Sint-Martens-Leerne 2

Zevergem 2
Gentbrugge 2
Landegem 2
Zomergem 1
Deinze 1
Aarsele 1
Kanegem 1
Ruiselede 1
Afsnee 1
(Totaal 101)

Herkomst van de moeders:
Poesele 25
Nevele 20
Lotenhulle 11
Meigem 9
Vinkt 8
Grammene 4
Landegem 4
Vosselare 3
Drongen 3
Hansbeke 3

Kanegem 3
Nazareth 2
Sint-Martens-Latem 2
Zeveren 1
Merendree 1
Sint-Martens-Leerne 1
Beveren 1
Aarsele 1
Ruiselede 1
(Totaal 103)

André BOLLAERT, Poesele
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Surgemeesters in bet 'Land van 3jevele
benoemd in 1818
.

-

Bij koninklijk besluit van 5 juli 1818 werden volgende burgemeesters
benoemd in enkele gemeenten van het Land van Nevele. Opvallend is
dat de schrijfwijze van de namen in dit K.B. soms corrupt is, zo heet de
burgemeester van Poesele Jacques Fredericq en niet Fredric en Felliers
moet Filliers zijn.
Bachte:
Sint-Martens-Leerne:
Meigem:
Zeveren:
Hansbeke:
Merendree:
Poeke:
Nevele:
Vosselare:
Poesele:
Landegem:
Vinkt:
Lotenhulle:

Charles Felliers
L. Van Crombrugge
Ferdinand Du Bois
Bernard Franc. van de Keere
Charles-Jean de Seille
Clement Tricot
Jean-Joseph Legiers
Minne-Van de Poele
Ferdinand Dubois
Jacques Frederic
Jean Verheyen
Jean Debaere
Ferdinand Schacht
Daniël D'HOOGE, Nevele

'Landmeter te 3jevele

1

Op 20 mei 1828 werd Frans Meganck te Nevele als landmeter
geadmitteerd. Hij slaagde in zijn examen op 3 november op 3 november
1825 (Bestuursmemoriaalvan 1828).
Daniël D'HOOGE, Nevele
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Soldaat in dienst van verschillende naties
Constantyn TORNEL werd geboren te Lotenhulle op 10 juni 1793 en
diende in het 1e Linieregiment; op 1 maart 1831 werd hij sergeant
benoemd.
Tijdens zijn loopbaan diende hij verschillende naties:
van 1 maart 1812 tot 6 mei 1814, 2 jaar, 2 maand
en 6 dagen.
Nederlandse dienst: van 1 maart 1815 tot 2 oktober 1830, 15 jaar, 7
maanden en 2 dagen.
Belgische dienst:
van 10 oktober 1830 tot 31 december 1842, 12
jaar, 2 maanden en 22 dagen.
Veldtochten: 1813 Dresden
1814 Frankrijk
1a3o, 1831, 1832, 1833: tegen Holland.
Franse dienst:

Hij had 10 jaar werkelijke dienst als sergeant en krijgt van de Belgische
staat een pensioen van 432 fr.
Daniël D'HCXJGE, Nevele

cSnauwaert wordt cSnowert

1

Remi Joseph Snauwaert werd op 9 oktober 1867 te Poesele geboren.
Omstreeks 1907 week hij uit naar de Verengide Staten van Amerika.
Mede door de oorlogsomstandigheden (1914-1918) verloor de familie
bijna alle contact met hem. Het laatste nieuws dat men van hem ontving
was een brief, afkomstig van Toledo, Ohio gedateerd op 22 decémber
1922. Hij noemde toen Harry SNOWERT en woonde op navolgend
adres: rear 1027 Montgomery Street, East Toledo, Ohio.
André BOLLAERT, Poesele
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HANSBEKE - Moord
Dinsdag namiddag, tusschen drie en vier ure, is er te Hansbeke, in de
Hammestraat, een moord gepleegd op den genaamde Karel Haerens,
velomaker, wonende Holstraat te Gent.
Haerens was met eenen anderen persoon, beiden per velo, gezien
geweest ter herberg van Severen, aan Durmenbrug. Zij waren daar te
zamen vertrokken, in de richting van Hansbeke.
In Hammestraat werd Haerens aangevallen door eenen persoon met
eenen revolver gewapend. Vijf schoten werden van dichtbij op hem
gelost en troffen hem in volle borst.
De revolver moet van zwaren kaliber geweest zijn, want de schoten
werden gehoord tot op het dorp van Hansbeke dat is op een groot kwart
uurs afstand.
Na de moord werd het lijk van Haerens in eene gracht getrokken,
alwaar het beroofd werd van het uurwerk en het geld dat de vermoorde
op zich had, want men heeft niets meer op hem gevonden.
Verscheidene personen hebben van verre dat tooneel gezien, zonder
echter te weten wat er gaande was en toen zij ter plaats kwamen, lag
het lijk reeds alleen. De velo lag ongeschonden bij het lijk.
De heer Dr. Kluyskens, van Landegem, heeft op Hansbeke, eenen hem
onbekenden persoon ontmoet die op eenen velo reed en tot hem riep:
"M. de dokter, er ligt ginder iemand vermoord".
De vermoorde is geboortig van Nevele en 34 jaren oud. Zijne vrouw
werd Woensdag morgend, rond 4 ure, van de schrikkelijke gebeurtenis
verwittigd.
Naar men meldt zou de persoon die Haerens vergezelde een jongeling
van Nevele zijn, die Dinsdag morgend bij Haerens eene velo kwam
koopen. De koop, zegt men, werd toegeslagen, maar Haerens moest
medegaan om zijn geld te ontvangen.
Nadere bijzonderheden
De moord heeft plaats gehad op eenen eenzamen weg, tusschen
Hansbeke en Meerendré. Niettemin heeft een jongen, met name
Verheye, 14 jaar oud, koewachter bij den landbouwer Martens, niet
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alleen de vijf schoten gehoord, maar hij heeft ook eenen persoon op het
slachtoffer zien zitten, zijne zakken omkeeren en het geheel
uitplunderen.
Die persoon is daarna traag weggereden naar Gent, langs de Brugsche
vaart.
Het slachtoffer was door vier kogels getroffen, één aan den pols, twee
in de richting van het hart en een hooger in de borst. De landbouwer
Martens heeft het lijk met zijne kar naar het lijkhuis van Hansbeke
gebracht.
Het moordtooneel had plaats om 2 V2 ure.
De moordenaar is dezen morgend aangehouden op den Reep, te Gent,
bij M.Courtens, vleeschhouwer, bij wien hij den nacht heeft
overgebracht. - Het is de genaamde Ernest Goesaert, oud 18 jaren,
geboortig van Vijve-Sint-Elooi en thans wonende te Lovendeghem. Hij
heeft reeds in een verbeteringsgesticht gezeten. Hij heeft ook nog
gewerkt bij M.Geirnaert, te Drongen.
Men heeft op den moordenaar eenen revolver gevonden waarvan 5
kogels afgeschoten waren. Hij had nog 44 kogels op zak.
Naar het policiebureel gebracht, heeft Goesaert zijne misdaad bekend.
Hij verklaarde dat hij aan Haerens een rijwiel had gekocht voor 200
frank. Hij kwam echter 20 fr. te kort om te betalen en daaruit zou,
volgens hem, een twist ontstaan zijn, waarin hij zijn slachtoffer had
gedood.
Het parket heeft zich Woensdag naar Hansbeke begeven om de
lijkschouwing te doen.
De moordenaar heeft volledige bekentenissen gedaan.
Daarom is hij niet naar Hansbeke gebracht, om in tegenwoordigheid van
zijn slachtoffer gesteld te worden.
Ware hij met het parket medegekomen wellicht zou hij door het volk
doodgeslagen zijn, want verscheidene personen stonden hem gewapend
af te wachten.
(Gazette van Deinze, zestiende jaar, 813, zondag 6 december 1903)

NEVELE
Dinsdag laatst, 28 februari, in het midden eens groeten toeloops van
volk, had te Nevele plaats de lijkdienst, gevolgd door de ter
aardbestelling, van den Heer Theodor Janssens, ontrukt aan zijne
duurbare familie en aan zijne talrijke vrienden, na eene langdurige
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ziekte, in den ouderdom van 46 jaren.
Oud leerling van St. Lucas school te Gent, onvermoeibaar werker,
uitstekend kunstenaar, rechtvaardig en edel in zijne betrekkingen,
kloekmoedig in zijn geloof, onvatbaar in zijne ootmoedige liefdadigheid,
alles deed hem het openbaar gezag genieten.
De goede werken door hem verricht als kunstenaar en burger zijn
ontelbaar; ook, de tranen zoowel van armen als van rijken hebben aan
iedereen getoond dat hij een man van hoog aanzien was, en deden
uitschijnen het onherstelbaar verlies dat de burgers van Nevele en van
het omliggende komen te ondergaan.
Wij geven hieronder, op aanvraag zijner talrijke vrienden, de lijkrede op
zijn graf uitgesproken door den Heer René Blomme, voorzitter van het
genootschap van den H.Vincentius à Paula, waarvan de overledene
schatbewaarder en stichter was.
Mijne Heeren,
Het is mij een droevige plicht, als voorzitter van het genootschap van
den H.Vincentius à Paulo en als voorzitter van den velo-club, eenige
laatste woorden te sturen aan onzen medebroeder en diepbetreurden
makker, Mijnheer Theodoor Janssens.
U zijn leven schetsen is eenvoudig, zooals zijn leven zelf eenvoudig was.
Werken, altoos werken, was zijne leus. Van jongs af door droevige
omstandigheden gedwongen, moest hij door zijne eigene krachten zich
eenen weg door den wereld banen. Weldra door zijne vlijt werd hij een
der vermaardste kunstschilders onzer omstreken; menigeen van ons
heeft zijne werken bewonderd; zelfs tot in den vreemde werden zijne
schilderijen hoog geschat. St.Lucasschool had hem hare leeringen
ingeboezemd en met nut had hij hare lessen gevolgd. Tot bewijs zijner
bekwaamheid en zijner kunst dient er enkel aangestipt te worden, dat
zijne meesters en oude medeleerlingen hem tot bestuurlid aanstelden
der alom vermaarde gilde van St. Lucas. Ik zie er hier rond zijne laatste
rustplaats geschaard, met ons zijne dood betreurende en hem eene
laatste hulde toekennende.
En gij, jonge lieden, die hij in de kunst oefende, vergeet nooit welke
meester hij voor u geweest is, en welke. voorbeeldige lessen hij u
spelde. Zijn werkhuis was een echt Kristelijk werkhuis, en voor vele
hedendaagsche meesters eene voorbeeldige werkplaats. Houdt lang
zijne lessen in uw geheugen en later misschien, indien gij het thans nog
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niet ten volle begrijpt, zult gij hem dankbaar wezen over al het goede
welke hij voor u gedaan heeft.
Thans nog, beschouwen wij, Nevelaren, zijn laatste werk; op het
uiterste zijns levens bekommerde hij zich met het herstellen onzer
parochiekerk! Gods tempel · zoo sierlijk maken als het de
omstandigheden maar toelieten, daarin bestond zijne vreugd. Helaas!
Iedereen van ons bemerkte het, hij zou dit werk niet voltooid zien.
Zijne zoo talrijke bezigheden beletten hem nochtans niet zich te
bekommeren met allerlei goede werken en in zonderheid met het groot
liefdadigheidswerk dat name draagt: Het genootschap van den heiligen
Vincenäus.
Sedert lange jaren beklaagde hij het dat zulke instelling alhier niet kon
bestaan. Eindelijk grootendeels door zijn gedurig aandringen kwam het
tot stand: hij was een der bijzonderste stichters en stelde zijnen persoon
en zijne woning ter beschikking van het genootschap. Hij werd
schatbewaarder benoemd, ambt welk hij tot den laatsten dag zijns
levens met den vurigsten iever en de nauwkeurigste stiptheid vervulde.
U vermelden al het goede welke hij aldus verrichtte, is mij onmogelijk.
Nooit, zullen wij, rijken of armen, begrijpen welke schatten van
edelmoedigheid en ware liefde tot den arme zijn hart bevatte; nooit
zullen wij begrijpen hoe hij het aan boord legde om met geringe gelden
milde uitgaven te bezorgen. Toen de ziekte hem reeds doodelijk
aangetast had, deed hij nog, vergezeld van eenen priester, de
jaarlijksche omhaling in de afgelegenste wijken onzer gemeente. Ach!
vriend Theodoor waarom moest gij ons zoo vroeg verlaten! Waarom
moesten wij zoo gauw uwe hulp en uwen raad derven! 'T was Gods wil!
En deze is ondoorgrondbaar!
En gij arme lien, arme werkman wien hij uit den nood gehulpen heeft,
misschien zonder dat gij er zelf kennis van hebt, weent niet over hem,
maar over u, want nooit zult gij hem vervangen zien, en gave God dat
gij zijn verlies niet al te gauw moest gevoelen.
Als wanneer over vijf jaren de velo-club gesticht werd, was hij er
nogmaals bij; 't was hij die alles bezorgde voor een schitterend fanion;
en gij, makkers, weet nog hoe" hij tevreden was, wanneer zijn werk de
minste onderscheiding bekwam: gij ook zult hem betreuren, want gij
hebt zijn altijd gerust en nooit storingverwekkend karakter kunnen
beoordeelen. Neen, nooit zullen wij u vergeten, Theodoor, zelfs niet op
de oogenblikken van vreugde en van vermaak, wij wenschen dat gij ons
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in onze uitstapjes zoudet vergezellen en beschermen als een echte
engelbewaarder.
Ja, gij waart een jongeling van groot geloof, gij kendet geen hoogmoed,
maar ook geen menschelijk opzicht; christelijk was uw leven, christelijk
was uwe dood. Ook deze die het geluk gehad hebben uwe laatste
oogenblikken bij te wonen, zullen dit nooit uit hun geheugen zien
verdwijnen.
En gij, beminde broeder en zusters, teergeliefde moeder, hoe
beklagenswaardig is uw lot, hij was het hoofd van uw huisgezin; altijd
bekommerd met uw geluk, met uwen voorspoed. Helaas! hij is niet
meer! en bittere tranen verduistren uwe oogen. Och neen, weent niet
meer, gij allen die mij omringt, vrienden en kennissen, broeder en
zusters, en gij bijzonderlijk, beminde moeder, onze vriend, uw zoon,
Theodoor, ·is steeds gelukkig voor eeuwig en heeft reeds de kroon
ontvangen die hem toekomt, eene echte sierlijke kroon!
Straks toen wij op het kerkhof kwamen, dacht ik droefgeestig aan u, als
wanneer ik twee houten kruisen bemerkte, de laatste rustplaats uwer
beide dochters aanduidende; maar aanstonds kwam er mij te
voorschijn, als 't waren drie engelen zwevende in en hemel; het waren
de zielen uwer drie lievelingen, biddende den Heer voor ons allen en
bijzonderlijk voor hunne christelijke moeder, die hen koesterde en
bezorgde, en aan wie zij hun eeuwig geluk te danken hadden.
Oh! ja, vriend Theodoor, ik verstond het op den laatste dag uws levens,
toen ik u vaarwel zei, en gij spraakt: "Het is met mij gedaan; ween
nochtans niet, ik ben uwe tranen niet waardig". Uw ootmoedig hart
weigerde aan te nemen dat wij door uw afsterven iets konden te kort
hebben. Nochtans wij weenen niet over u, maar wel over ons, over het
onherstelbaar verlies dat wij ondergaan; bidt voor ons, bij den Heer en
zend den troost in het hart van deze die u lief zijn.
Vaarwel vriend Theodoor, tot later, tot wederomziens.
(Gazette van Deinze, Twaalfde jaar, zondag 3 maart 1899)
Gentiel DE SMET, Deinze
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Sprokkelingen uit de 'Ktant van toen

1

Ongevallen
NEVELE
Dinsdag namiddag, om 5 ure, is het paard van den voerman Bettens,
van Nevele, in het water geloopen. De geleider, die met geen paarden
kon omgaan, nam de vlucht en liet het gespan achter.
(Het Volk, 27 april 1894)

NEVELE
Vrijdag, rond 1 uur namiddag kreeg de genaamde Henri Verhuist,
woonachtig Vorkstraat te Gent, zulken slag op den arm en het hoofd,
van eene zwong, terwijl hij bezig was aan de baggerwerken, aan de
brug, dat hij erg gekwetst per auto naar zijn huis moest gebracht
worden.
(Het Volk, datum: 18 oktober 1919, dag: zaterdag).

Schipdonkkanaal
NEVELE
Toen wy lestmael gewaegden van de delving der vaert van Deynze naer
Schipdonkt, koesterden wy de hoop dat eerlang de voortzetting daervan
zou aenvang genomen hebben; maer nu, dat wy al te midden der
schoone bloeimaend zyn, heeft men zelfs nog weinige toebereidselen
daertoe gemaekt.
Waer aen moet dezen noocllottigen uitstel van een zoo nuttig werk toch
toegeschreven worden?
(De Broedermin, 13 mei 1849, jg. 2, nr. 57)

NEVELE
Het is eindelyk zoo ver gekomen, dat men aen de delving der tweede
sectie der vaert van Deinze naer Schipdonck (tusschen deze gemeente
en Deinze) begonnen is. Het getal der werklieden beloopt alreeds tot
verscheide honderden en dagelijks komen er nog geheele hopen, met
pak en zak op den rug aen. Het moet zyn dat er nergens eenig ander
openbaer werk door den Staet uitgevoerd wordt, anders zou de toevloed
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alhier zoo groot niet zyn, om reden dat men van den beginne der
delving van gemelde vaert, immer met weinig lof er heeft van hooren
spreken. De werkman heeft er altoos zoo maer magere zappen by
kunnen werken.
De overvloedige regens, die wy gedurig gehad hebben, schynen niet al
te gunstig aen de voortzetting van dit werk, vermits de weilanden van
Meyghem en Bachte-Maria-Leerne van zelfs laeg en waterachtig zyn.
(De Broedermin, 25 mei 1849, jg 2, nr. 62)
NEVELE
Waarom doet men niet verder met het graven van de vaert?
(De Broedermin, 8 april 1849, jg. 2, nr. 42)

Dierenmishandeling
NEVELE
Nevele - Men schryft aen den Broedermin:
Een aenstootelyk tooneel zag men dezer dagen door de veldwachters
onzer gemeente plegen. Een herbergier hield sedert eenigen tyd een
zeer fraei hondje, dat waerschynlyk op de lyst niet figureerde der
belastingschuldigen van eenen hollandschen gulden per jaer. Men had
den eigenaer verwittigd, dat men zich op zyn diertje zou wreken. Dit
duerde niet lang. Een der veldwachters (een kloeken en dapperen
krygsman van Napoleon!) kwam het kleine hondje onverwachts
aenranden in het voorportael der herberg; als een verwoede leeuw,
kapte hy men ten blooten sabel op het arme beest dusdanig, dat het
bloed over den vloer stroomde en de bewooners hevig ontsteld werden.
Niet te vreden met deze marteling, liet de oude kneuvelbaerd (!) het
vermoorde beest in triomf door onze gemeente ronddragen, tot
voorbeeld van andere onwettige hondenhouders. De brutale en
barbaarse handelswijze, alhoewel maer op een dier gepleegd, wordt
algemeen afgekeurd door de inwooners van Nevele.
(De Broedermin, 8 augustus 1849, jg. 2, nr. 93)

Kermis
NEVELE
De kermis is dit jaer byzonder vrolyk gevierd geworden te Nevele. De
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vierde kompagnie 2e bataljon van het 4e legioen der gentsche
burgerwacht, gekommandeerd door M.A. De Leu, is laetstleden zondag
op het buitengoed van hunnen kapitein gekomen en aldaer feestelijk en
plegtvol ontvangen met eerewyn, redevoeringen, muziek, kanonschoten
en klokgelui. De maetschappy van Rhetorica heeft de Gentsche
Burgerwachten naer de gemeente afgehaeld en verwelkomd, zy was
gevolgd door verscheide andere societeiten. Een broederlyk banket
besloot deze plegtigheid, waerover men ons eene meer omstandige
beschryving beloofd heeft.
(De Broedermin, 5 september 1849, jg. 5, nr. 105)
NEVELE
Nevele, den 23 april, 1851.
Aan mynheer den opsteller der Broedermin,
Op denzelfden dag (2e paasdag 21.4.1851) heeft er ook eene luisterlijke
schieting met de balpijp by A.cannoodt, alhier plaets gehad. Dezelve
werd aengekondigd door eene salve kanonschoten en 42 schutters
begonnen omtrent twee uren namiddag elkander de pryzen te
betwisten. De oppervogel (40 fr.) is door M.Ch. Vander Vennet van
Nevele en de zydevogels (elk 20 fr.) zyn door Ed. De Weer van
Hansbeke en Schaek van Lotenhulle afgeschoten. De heer A.cannoodt
heeft van wege de vreemde schutters allen lof en eer behaeld, omdat hy
noch moeite noch kosten ontzien heeft, om het park en de sprang door
keurige schildering te versieren en een allerfraeist voorkomen te geven.
De harmonie dezer gemeente voerde ook ten dien einde verscheidene
stukken uit.
(De Broedermin, 27 april 1851, jg 4, nr. 100)

Landbouwtentoonstelling
NEVELE
Den len otober aenstaende zal alhier eene Landbouw-Expositie
geopend worden door de zorgen der landbouw-kommissie van het 4e
distrikt van Oost-Vlaenderen. Deze tentoonstelling is vooral bestemd om
den voortgang van akker- en hovingsbouw in ons distrikt te doen
kennen. Verscheide prijzen zullen aen de verdienstelijkste
tentoonstellers uitgereikt worden.
(De Broedermin, 14 september 1849, jg. 2, nr. 109)
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Landbouwtentoonstelling en .declamatiewedstrijd
NEVELE
Nevele - Men schryft aen de Broedermin: Morgen, dinsdag, zal alhier de
landbouw-tentoonstelling voor de kantons van Somerghem, Deynze en
Nevele geopend worden, en alles voorspelt dat dezelve luisterlyk zal
wezen. De expositie zal vooral aenmerkelyk zyn door de groote
hoeveelheid schoon vee. Iedereen spreekt hierover lof aen Mr. A. De
Leu, dat hy zyn kasteel ter beschikking van het landbouw-komiteit
gesteld heeft, tot lokael voor de tentoonstelling.
Zondag, 21 dezer, zal alhier, ter gelegenheid der prysdeeling voor den
landbouw, een kampstryd voor vlaemsche deklamatie plaets hebben.
Reeds zyn een groot aental liefhebbers ingeschreven, en indien het
weder ons ·niet al te vyandig is, zal voorzeker het feest een groot getal
vreemdelingen aenlokken .
(De Broedermin, 15 oktober 1849, jg. 2, nr. 129)

Toneelmaatschappij
NEVELE
Onze tooneelkundige maetschappy van Rhetorica, onder kenspreuk:
Moedertael en Broedermin, heeft van het gouvernement eene subsidie
van 200 franks bekomen, tot voortzetting harer werkzaemheden.
(De Broedermin, 26 september 1849, jg. 2, nr. 114)

Gevecht
NEVELE
Te Nevele heeft een gevecht plaets gehad tusschen nieuwjaerswenschers, die wat te veel druppelkens hadden ingenomen. Een hunner, de
genaemde Servaes Dierickx, heeft hierby eene messteek bekomen.
(De Broedermin, 7 januari 1849, jg. 2, nr. 3)

Armoede
NEVELE
De voorledene week hebben eenige arme lieden uit de Blaziusdriesstraet
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alhier jagt op de honden gemaekt en hebben er verscheide in een strop
gevangen, welke karts daerna door deze uitghongerden zyn opgeëten
geworden. Van katten weet men in gemelde straet niet meer spreken;
het schynt dat dit wild nobelen biek is, want 't geslacht van Tlbert heeft
tot heden verre den voorkeur gekregen op dat van Canis, maer nu, dat
dit laetste geverifieerd en voor lekker voedsel verklaerd is, zal er van tijd
tot tijd zoo een diertje opgeknapt worden, en op deze manier zullen er
met er tyd nog al veel hollandsche guldenstukken aen de gemeente min
betaeld worden, niet waer?
- Den verleden nacht zyn de ruiten van het huis en den werkwinkel van
den armmeester Ch. Missiaen alhier verbryzeld geworden. Eenige arme
lieden, welke over den armmeester niet wel te vrede waren, hebben
dezen bedreigd met wraek, en worden derhalve verdacht van deze
euveldaed.
(De Broedermin, 22 april 1849, jg. 2, nr. 48)

Diefstal
NEVELE
Maandag, tweede dag der Kermis, is de dochter van K.Snauwaert op de
markt haren geldbeugel ontstolen.
(Het Volk, 7 september 1893)
NEVELE
Zondag namiddag werd Jan Franck, boodschapdoener, op den steenweg
naar Landegem door een jongen kerel van Nevele gevraagd hoe laat hat
was. Toen Franck zijn zakuurwerk te voorschijn haalde, ontrukte de
jonge schelm het hem en ging er mede op den loop. De bestolene
diende aanstonds eene klacht in bij de policie welke nog denzelfden dag
het zakuurwerk ent.dekte.
(Het Volk, datum: 27 september 1894).
Lieven DE RUYCK, Landegem
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"og de familie 9ioobrouck (van)

eren ~ulle

Van ons medelid van.:het-eerste-uur Gilbert Heynssens uit Landegem
ontvingen we volgende aanvulling over de familie van Hoobrouck de ten
Hulle. 1
De grafkelder lag op het oud kerkhof van Landegem rechts van de
kerkingang uitgevend op de Kerkstraat. Aan de kerkhofmuur hing een
grafplaat met de namen van de overleden familieleden.
Ik herinner mij dat ·in maart 1939 de grafkelder opengemaakt werd
waarschijnlijk voor de bijzetting van Max van Hoobrouck de ten Hulle.
De kelder lag verscheidene dagen open, zogezegd om te verluchten en
de kisten stonden volledig zichtbaar op een metalen geraamte.
Op het huidige kerkhof ligt er een grafkelder met struiken overgroeid,
maar de steen is nog duidelijk te lezen; hij is van arduin met een
wapenschild enz. in wit marmer. De tekst luidt:

SEPULTURE
DE LA FAMILLE
FRANSCOIS (en niet: François) VAN HOOBROUCK
DE TEN HULLE
Transferé de
l'ancienne église
en 1953
Redactie

1

J.LUYSSAERT, Oude en verdwenen grafstenen op het kerkhof van Landegem, in
Mensen van Toen, jg. 10 (2000), afl. 1, p. 18-19 en D'HOOGE, D" Oude en verdwenen
grafstenen op het kerkhof van Landegem: een toemaatje, in Mensen van Toen, jg. 10
(2000) afl. 3, p. 72.
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