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Voorwoord

H

et genealogisch onderzoek is van alle tijden, maar in de
laatste decennia van de twintigste eeuw kende het toch een
ongemeen hoge vlucht. Zonder enige twijfel is de veel hogere
gemiddelde geschooldheid van de West-Europeaan er mede
oorzaak van dat de leeszalen in onze archiefdepots meestal druk
bezocht worden. Zeker
zijn ook de moderne communicatiemiddelen niet vreemd aan deze groeiende belangstelling. De
bliksemsnelle ontwikkeling van de informatica, ook ten aanzien van
het familiekundig onderzoek, heeft ons in staat gesteld om de
authentieke bronnen met veel minder tijdrovende en dure
verplaatsingen te lokaliseren en te raadplegen. Waar men moet
zoeken - op zich een hinderlijke vraag - wordt door de vele
geïnformatiseerde gegevensbanken sneller duidelijk.
Ontstaat niet ook door onze materiële overvloed en door de
wetenschap dat die in grote delen van de wereld onbestaande is,
een gevoel van onzekerheid? Is deze welvaart dan alles? Is dit het
eindpunt? Wat hierna? Meer vragen naar de zin van het leven
steken de kop op. Wie ben ik? Lijk ik nog op iemand? Waarvandaan
kom ik? Kan ik mijn historisch geheugen doorgronden? Van wie heb
ik de elementen gekregen waaruit mijn lijf en ziel bestaan? Alexis
Carrel schreef reeds in de dertiger jaren: ”Nous sommes liés au
passé et au futur, bien que notre personnalité ne s’y prolonge pas.
Celle-ci, comme on le sait, prend naissance au moment de la
fécondation de l’œuf par l’élément mâle. Mais ses éléments existent
déjà, éparpillés dans les tissus de nos parents, des parents de nos
5

parents, et de nos plus lointains ancêtres. Nous sommes faits des
substances cellulaires de notre père et de notre mère. Nous
dépendons du passé de façon organique et indissoluble. Comme
nous portons en nous des fragments innombrables du corps de nos
parents, nos qualités sont engendrées par les leurs. La force et le
courage vient de la race, chez les hommes comme chez les
1
chevaux de course. Il ne faut pas songer à supprimer l’histoire.”
Sommigen zijn onwetend omtrent hun wortels of stellen er hoegenaamd geen belang in. Edoch, of wij onze natuurlijke ouders kennen
of niet, het verandert niets aan de waarheid van de cellulaire
afhankelijkheid.
Maar er zijn ook de denkenden, de filosoferenden, die willen weten
waar zij vandaan komen. Een tipje van de sluier oplichten die onze
totale identiteit verhult, is wellicht een van de redenen waarom wij op
zoek gaan naar ons voorgeslacht. Of dit tipje zal volstaan om die
identiteit duidelijker te omschrijven en of ons dat bijgevolg een
grondiger inzicht in de zin van ons bestaan zal verschaffen, is
helemaal niet zo zeker, al was het maar omdat de aantallen
voorouders, die wij al dan niet kunnen vinden, ontzaglijk groot zijn.
Mochten wij vijftien parentaties in onze kwartierstaat opklimmen, dan
tellen wij reeds 32.768 personen, tenminste als niet iemand met een
verre neef of nicht huwde en daardoor kwartierverlies of
kwartierherhaling ontstond. Hoe moeten wij al die mensen goed
leren kennen?
Bovendien wordt niet mijn eigen kwartierstaat behandeld in deze
familiegeschiedenis. Die zou per definitie, en dan nog enkel ten
1

Dr Alexis Carrel, L’Homme cet Inconnu, Libraire Plon, Parijs, blz. 317, 188ste
duizendtal. Vert.: “Wij zijn verbonden met verleden en toekomst ook al strekt zich
onze persoonlijkheid niet tot daar uit. Zij wordt geboren, zoals men weet, op het
ogenblik dat het ei bevrucht wordt door het mannelijke zaad. Maar de elementen
van onze persoonlijkheid bestaan reeds daarvoor, verstrooid in de weefsels van onze
ouders, grootouders en overgrootouders en van al onze verre voorzaten. Wij zijn
gemaakt met de celsubstanties van onze vader en moeder. Wij zijn organisch en
onverbrekelijk afhankelijk van het verleden. Omdat wij in ons ontelbare fragmenten
van de lichamen van onze ouders dragen, worden onze kwaliteiten veroorzaakt door
de hunne. De kracht en de moed komen van het ras, bij mensen zoals bij
renpaarden. Men moet niet pogen het verleden uit te wissen.”
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dele, relevant zijn voor al wie een van de daarin voorkomende
namen voert. Hierna wordt daarentegen de geschiedenis verteld van
een deel van de afstammelingen van die eerste man die onze
familienaam voerde en die aan de grondslag ligt van een zo talrijk
nageslacht, dat tot op de dag van vandaag voortleeft.
Naast de stelling van Carrel is minstens even belangrijk de eerbied
die wij onze voorouders verschuldigd zijn. Zij zijn net zoals wij
mensen geweest. Met al hun gebreken hebben zij zonder enige
twijfel ook hun deugden gehad. De tijden en omstandigheden waarin
sommigen onder hen hebben moeten leven, nopen ons tot enig
medeleven. Bovendien zal de studie van die omstandigheden ons
tenminste het inzicht doen verwerven, dat er niet zoveel nieuws
onder de zon is en dat mensen altijd al even dom of even intelligent
geweest zijn als vandaag, even afgestompt of creatief, even
afgunstig of altruïstisch en dat onze technologische kennis dit
geenszins veranderd heeft.
Belangstelling voor de voorouders, zelfs devote verering, zijn van
alle tijden en niet alleen bij primitieve volkeren terug te vinden.
Behoren wij onze voorouders niet dankbaar te zijn, omdat zij ons het
leven geschonken hebben? Daarom alleen al heb ik de wapenspreuk gekozen die de lezer onder ons familiewapen terugvindt:
Stirpi perpetuæ, wat zoveel wil zeggen als “aan ons geslacht
opgedragen, dat zich vroeger, nu en in de toekomst ononderbroken
voortplant”.
Zoals de huwelijksmoraal de laatste jaren evolueert, laat het zich
aanzien dat het in de toekomst alsmaar moeilijker zal worden om
stambomen uit te tekenen. Meer en meer kinderen worden buiten- of
voorechtelijk geboren. Trouw wordt een aftands begrip. Relaties
worden opgezet met mensen uit andere werelddelen en andere
culturen en even snel beëindigd als begonnen. Adoptie komt meer
en meer voor ondanks het groeiende individualisme. Het ouderschap van homofielen wordt bespreekbaar. In-vitrofertilisatie met
zaad van onbekende donors wordt meer en meer gemeengoed. De
moderne mens wordt materieel onafhankelijker en leidt een
beroepsleven, dat weinig of geen tijd voor het gezin overlaat. De
zorg wordt overgelaten aan deskundige, maar koele instanties die
7

met belastingen gefinancierd worden en die ons bijgevolg lijken te
ontlasten van de plicht voor de onzen te zorgen wanneer die in nood
verkeren. De opmars van het egocentrisme is niet te stuiten.
Familiebanden vervagen. Misschien roeit deze familiegeschiedenis
tegen de tijdsgeest in.
Het is nochtans mijn oprechte overtuiging dat het leven pas dan zin
heeft, wanneer het een schakel is in de lange ketting van het gehele
geslacht. De mens krijgt het leven. Hij zit zo in mekaar, dat hij dat
leven ook kan doorgeven. De mensheid heeft deze eeuwigheid
nodig, zoniet houdt het leven op. Waarom zijn wij zo bekommerd om
het uitsterven van bedreigde diersoorten? Zijn wij, mensen, niet
minstens evenveel bekommernis waard? En waarom zou de
feitelijke waarheid onbelangrijk zijn? De feitelijke waarheid dat wij
verwekt werden door twee welbepaalde levende mensen: door een
biologische vader en door een biologische moeder, een man en een
vrouw, die beiden hun zichtbare en verborgen hoedanigheden,
opgeslagen in hun zaad en eicel, aan ons meegegeven hebben. Zo
ontstond ieders leven.
Deze familiegeschiedenis schreef ik tevens uit dank voor de niet te
tellen mooie momenten die dat leven mij geschonken heeft.

De auteur
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Nuttige wenken

D

it verhaal over de Bryssinck-stam begint met wat wij vonden
in de oudst bekende archiefstukken, waarin de verste voorouders vermeld werden. Dat oudste document is een cijnslijst
van Waasmunster gedateerd 1295.

Om verscheidene redenen eindigt deze genealogische proeve voor
de
het einde van de 19 eeuw. Immers, indien wij ook nog de levende
generaties besproken hadden, dan zouden in een aantal gevallen té
persoonlijke gegevens aan de openbaarheid moeten prijsgegeven
worden. Niet iedereen is daarmee gediend. Bovendien is onze stam
heden ten dage zo uitgebreid en wijdvertakt, dat dit boek
buitensporig omvangrijk zou geworden zijn. Tenslotte, wie echt
belangstelling voor zijn voorouders heeft, kan heel erg gemakkelijk
zelf de aansluiting vinden bij de jongste generaties in dit boek
beschreven. Zijn eigen paternele groot- of overgrootouders vinden is
helemaal geen moeilijke opdracht. Niet voor niets bestaan
trouwboekjes en doodsbrieven, is er de burgerlijke stand die
geraadpleegd kan worden en zijn er vooral ook de mondelinge
overleveringen van de oudsten onder ons, die veel kunnen vertellen
over hun directe voorzaten, die zij misschien nog tijdens hun
kinderjaren gekend hebben.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij hier nog, dat de naam van allen
die de familienaam Bryssinck of een etymologisch aanverwante
naam voerden, vet gedrukt werd. De naam van hun wederhelft werd
in cursief gezet.
Alle datums van vóór 1575 worden vermeld zoals ze in de
oorkonden voorkomen, d.w.z. in de oude jaarstijl, toen datums
tussen 1 januari en Pasen nog het jaartal van het voorbije jaar
hadden. De datums uit de Napoleontische tijd werden wel
geconverteerd.
de

Vanaf hoofdstuk VIII, dat de hele 17 eeuw behandelt, hanteren wij
het “Decimale Classificatie Systeem” ook wel “d’Aboville” genoemd.
9

Dat levert uiteindelijk wel ellenlange cijferreeksen op, maar die
houden ook een onmiddellijke verwijzing in naar een verre
voorvader. Het volgnummer 2.4.6.6.4.8 van Modest Bryssinck
visualiseert, dat zijn vader onder het nummer 2.4.6.6.4 terug te
vinden is en dat hij in rechtstreekse lijn afstamt van wie het nummer
2 kreeg en dat was Joos Bryssinck, geboren in 1590.
Vanaf datzelfde hoofdstuk hebben wij de bladspiegel zo geordend,
dat de eerst besproken generatie aan de uiterste linkerkantlijn
begint. Voor elke volgende generatie of filiatie springt de
linkerkantlijn telkens een halve duim in. Gealigneerd vinden wij
immers gemakkelijk alle leden van dezelfde generatie terug.
Voor een goed begrip zij opgemerkt, dat onderhavige genealogische studie geen aanspraak maakt op volledigheid of absolute
correctheid. De gegevens in de oorspronkelijke oorkonden en
documenten zijn om te beginnen soms onvolledig, geven niet altijd
uitsluitsel over alles en nog wat, af en toe spreken zij zich zelfs
tegen. Tenslotte zijn wij ons ervan bewust, dat sommige archiefstukken aan onze aandacht ontsnapt zijn. Om de leesbaarheid niet
te schaden werden minder belangrijke gegevens of nodeloze
herhalingen geweerd. Bovendien komt het wel eens voor, dat van
een of ander persoon geen spoor van afkomst te vinden is. Talrijk
zijn de individuen in de oude cijnslijsten die zonder enige horizontale
of onvoldoende verticale connectie vermeld worden en dus nergens
te plaatsen zijn. Hebben wij niet genoeg gezocht of heeft iemand
ons al dan niet opzettelijk op het verkeerde been gezet? Te
gepasten tijde vermelden wij wel wanneer zo’n raadselachtig
personage zich voordoet.
Errare humanum est. Dat geldt ook voor de auteur. Het is nooit
uitgesloten dat in de loop der opzoekingen hier of daar fout
gekopieerd of een verkeerde conclusie getrokken werd. Voor
opmerkingen in dat verband houden wij ons steeds aanbevolen.

De auteur
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HOOFDSTUK I

Hoe de naam onstond

D

e naam BRYSSINCK komt in zijn vele varianten in alle
provincies van onze Nederlandstalige cultuurgemeenschap
voor, sporadisch ook daarbuiten. Hij ontstond echter in het
Land van Waas, om heel precies te zijn in Waasmunster.
BRYSSINCK,
BRIJSSINCK,
BRESSINCK,
BRIESSINCK,
BRISSINCK, BRIJSSINCKX, zelfs BRYS en BRIJS, ze zijn allen
terug te voeren tot die ene voorvader Gillis BRICTIJ, die in het
de
begin van de 14 eeuw in Waasmunster leefde. Men schreef toen
BRICTIJ of BRIXIIS. Maar meer daarover hierna.

De grote uittocht uit het Land van Waas kwam pas op gang rond de
voorlaatste eeuwwende. Vroeger verlieten een aantal stamgenoten
2
de streek al wel, bv. naar Bornem (1378-1380) en naar Hamme
3
(1740-1785) en dat is dan nog vlakbij. De eerste belangrijke
de
4
uittochten vonden plaats naar het Luikse (begin 19 eeuw) en naar
Oostende rond 1800 wat daar tot de variant BRISSINCK leidde, die
er tot op de dag van vandaag in een talrijke schaar voortleeft.
Duidelijk is alleszins dat de oorsprong van onze stam in
de
Waasmunster ligt en dat die zich van daaruit tot in de 18 eeuw
genesteld had langsheen de Durme en de Schelde, dit wil zeggen in
het zuidelijk gedeelte van het Land van Waas, meer bepaald in de
parochies Waasmunster, Elversele, Tielrode, Temse, maar ook in
Vrasene. Slechts zelden werd van deze regel afgeweken.
2

R.A.Brussel, Rekenkamer nr. 13669.
Parochieregisters Hamme.
4
G.A.Seraing.
3
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de

In de tweede helft van de 14 eeuw duikt voor het eerst de volledige
naam BRISINC (met een aantal kleine varianten) op. De schrijfwijze
met lange IJ of met Y verschijnt voor zover ons bekend voor het
5
eerst in 1391 . Na ongeveer 1450 verdwijnt de BRISINC-versie
geheel. In een document uit 1425 vinden we nog een paar
verschrijvingen die wellicht duiden op een evolutie in de uitspraak
6
van de naam. We lezen er BRISINGHE en BRAISINGHE .
Merkwaardig is, dat de naamvorm BRYSSINCK met zijn normale
varianten vanaf ongeveer het jaar 1500 volledig uit Temse verdwijnt.
Men kort hem daar veralgemeend af tot BRYS. Maar een van de
de
familieleden die in de 16 eeuw van daaruit weer naar Tielrode
verhuist, heet dan weer voluit Willem BRYSSINCK. Deze volledige
naamvorm met de inck-uitgang verschijnt opnieuw in Temse
wanneer de 17-jarige uit Tielrode afkomstige Frans BRIJSINCK op
26 augustus 1710 huwt met de 26-jarige Anna ANNENS.
Voor de studie van de oudste periode beschikken wij over de
belangrijke lijsten van de hoofdcijnsboeken van de St.-Baafsabdij
van Gent voor het Land van Waas, opgesteld in 1295 en
7
vermoedelijk circa 1325 aangevuld. Deze hoofdcijnsboeken werden
door de St.-Baafsabdij aangelegd om een belasting te innen. Zij die
tot deze cijns behoorden moesten 2 deniers parisis, hetzij 4 miten
vlaams betalen. Trouwden ze, dan betaalden ze 6 deniers parisis en
als ze stierven moesten hun erfgenamen 12 deniers parisis
neertellen. Daardoor waren ze vrij, d.w.z. “de libro vento” uit vrije
schoot. Zij die tot de wat betere stand behoorden, die van goed
gedrag en zeden waren, vroom, werkzaam en in goeden doen
konden van het voorrecht genieten om zich via het betalen van deze
hoofdcijns vrij te kopen van de plicht “het beste kateil” (vgl. Engels:
cattle, dus een stuk vee) of “de beste have” (klederen of meubelen)
bij een overlijden af te staan. Deze cijnsplicht was erfelijk langs
moederszijde. De erfelijkheid ervan eindigde dus bij elke mannelijke
telg. Als wij nu bedenken dat deze cijnsboeken soms van het begin
de
de
van de 13 eeuw tot aan het einde van de 18 eeuw werden
bijgehouden (einde van het Ancien Régime), dan begrijpen wij
5

R.A. Gent, St.-Pieters II nr. 1475 Pachtbrief van het Vroenhof.
R.A. Gent, St.-Pieters I nr.462 f° XL r°.
7
R.A. Gent, Bisdom R 31, alsmede de publicatie in de Annalen van de Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas (AOKW) van de hand van E.H. Van Geertsom, deel 62, blz. 5 e.v.
6
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onmiddellijk welke onschatbare genealogische waarde deze boeken
hebben. Er bestaan nog andere, even belangrijke hoofdcijnsboeken
voor het Land van Waas en later komen we ook daarop terug.

In deze Census Capitalis kunnen we zelfs zien hoe de naam
BRISINC ontstond.
Op f° xxxiij r° (oorspronkelijke nummering) in de lijsten van
“Waesmonstre” vinden we de volgende notities, waarin de voornaam
Brycis een paar keer in enkele varianten en in één familiaal
verband, voorkomt:

Inscripte A° 1295 – Hoofdcijnsboeken St.-Baafsabdij (Waasmunster)

brycis (als zoon van) b. de buscho
of zoals E.H. Van Geertsom dit vertaalde:
Brycis, zoon van Boidin van den Bussche.
Op f° xxxij v° ontmoeten wij in de bijgeschreven tekst gedateerd
circa 1325, eveneens in Waasmunster, de afstammelingen van deze
Boidin van den Bussche:

13

Inscripte A° 1325 – Hoofdcijnsboeken St.-Baafsabdij (Waasmunster)

(1) petr’ f’ mrg’ brictij de busscho.
En drie regeltjes verder:
(2) ely ux’ eg’brictij.

In leesbare taal heet dit:
Petrus filius (= zoon van) Margaretæ (en haar man) Brictius van den
Bussche
en
Elysabeth uxor (= echtgenote van) Egidius (= Gillis) Brictius.
Terloops zij opgemerkt, dat de kinderen van Elysabeth en Egidius
Brictius allemaal vermeld worden in deze nota, maar wij komen
daar in het volgende hoofdstuk op terug.
14

Brycis is een voornaam van Keltische oorsprong. De naam is
verwant met Brice, Bryon en Brian. Bre in het Iers en Bryn in het
Welsh betekenen “heuvel”, dus “de verhevene”. Briganti is ook al
Keltisch voor “de verhevene”. Er zijn een paar heiligen en
martelaren die zo heten: de H. Brian Boruimhe was koning van
Ierland en sneuvelde in de strijd tegen de Noormannen op Goede
Vrijdag in het jaar 1014. Dan zijn er de H. Brixius die in het jaar 711
de marteldood stierf en ene Krafaïldis die met haar zoontje Brixius
hetzelfde lot onderging. Er is ook een H. Brixius die in Turenne werd
geboren. Hij werd bisschop van Tours. Onder beschuldiging een
zoon bij een kloosterzuster te hebben verwekt, ging hij naar Rome
8
om er zijn onschuld te bewijzen. Hij stierf in het jaar 444. In Marke
en Ooigem in West-Vlaanderen zou de H. Brixius aangeroepen
worden “voor de blêters” (= kinderen die veel wenen). Zijn feestdag
valt er op 13 november. Hij is dus ook een volksheilige die troost en
9
rust brengt.
Of al die verhalen op historisch controleerbare waarheden berusten,
is natuurlijk zeer de vraag. Bovendien hebben zij in wezen niets met
ons familiekundig onderzoek te maken.
Uit de Latijnse vorm Brixius of Brictius kan een genitief Brixii
gevormd worden, ook Brictij of Brixiis geschreven. De laatste
persoon die we hierboven uit de hoofdcijnsboeken hebben
geciteerd, is Gillis Brictij wat zoveel wil zeggen als Gillis, zoon van
Brixius, dus van een man die de voornaam Brixius (Keltisch:
Brycis) voerde. Hoe die verder heette, weten wij niet. Hij is de oudst
bekende stamvader die onze naam, of tenminste de oervorm
daarvan draagt. E.H. Van Geertsom schrijft in zijn transcriptie van
deze hoofdcijns zelfs BRISSINS. Hij heeft dus ook de vorming van
de familienaam BRISINC uit de voornaam Brixius geanticipeerd.
Deze verlatijnste namen zijn overigens zeer normaal. Het is vanaf
1230 dat onder invloed van de clerus, meer bepaald van de
bedelorden, het gebruik van Latijnse (lees: christelijke) namen
bevorderd werd.

8
9

Parochieblad, A.T. van Biervliet O.S.B., 1995.
W. Giraldo, Biekorf nr 4, blz. 358, 1990.

15

De ontwikkeling van BRISSIIS over BRISSINS naar BRISINC(S)
de
heeft naar analogie plaatsgevonden. Vanaf de 13 eeuw vinden we
immers in het Land van Waas (en meer bepaald in het zuidelijke
deel ervan) talrijke namen die eindigen op –INC: Vlamincs,
Vleminck, Duerinc(s), Conincs, Westerlinc, Brunincs, Spierinc,
Ruusincs, Camerlincs, Gaylincx, Toedrinch, Toederincs, Wonderlinc,
10
Paldinck, Stomlinc, Blarinc, Stripinc . Overigens betekenen de
uitgangen SINS (Nederfrankisch) en INCK (Saksisch) ongeveer
hetzelfde: zoon van, behorende tot de familie of tot de stam van (vgl.
met INGA-uitgangen in het Fries). Fonetisch is er tussen INS en
INC(S) maar een kleine stap. In de oudste cijnsboeken van het Land
van Waas hebben wij de naam Brixius of afgeleiden daarvan niet
meer gevonden. Dit sluit het bestaan van een andere
oorspronkelijke tak uit.

10
Alle hoofdcijnsboeken en R.A. Gent, St.-Pietersfonds, nr.125 Liber Inventarius en de lijst
van hoofdcijnsplichtingen.
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HOOFDSTUK II

De 14de eeuw

U

it de grijze nevelen van schier ongekende tijden duikt slechts
stukje bij beetje het beeld op van de boerengemeenschappen waartoe onze voorouders behoorden. Zijn de
ambtelijke en kerkelijke oorkonden uit die vervlogen eeuwen
nog vrij talrijk bewaard gebleven en laten die de historici toe
verantwoorde geschiedschrijving te bedrijven, over het gemene volk
zijn wij veel minder, soms helemaal niet ingelicht. Het is al bijzonder
verheugend dat wij voor ons voorgeslacht beschikken over de
hiervoor vermelde cijnsboeken. Daardoor weten wij, dat de
stamvaders van onze Bryssinck- en Brys-families in Waasmunster
leefden, aan de Durme, uiteraard in het Land van Waas. Over die
tijden wordt vaak gezegd: “duistere Middeleeuwen”. Maar zo duister
waren die Middeleeuwen echt niet. Meer dan wij denken waren het
tijden van overvloed. Wel leefden de mensen van toen meestal in
gesloten gemeenschappen of parochies, sterk gebonden aan grond
en kerk. Grond was voor de boeren van toen, zoals voor die van nu,
een belangrijk bezit. Niet alleen betekende grond de enige bron van
voedsel en inkomsten, hij was ook de enige haven waar men zich
thuis en dus veilig wist. Gewone mensen mochten zich in die tijden
niet vrijelijk verplaatsen. Alleen om op bedevaart te gaan, of op
kruistocht, mochten ze de parochie verlaten. Waren zij dus beperkt
in hun bewegingsvrijheid, dan konden zij, noch hun familie van hun
grond verjaagd worden. Dat was een onvervreemdbaar recht. Dat
recht gold voor de hele familie, in de ruimste betekenis van het
woord, want de familiale gehechtheid was toen veel sterker
ontwikkeld dan nu. Tot op de dag van vandaag is bij de boerenstand
die sterke gebondenheid aan de grond blijven bestaan.
17

Op het ogenblik dat onze voorouders in de cijnsboeken verschijnen,
d.w.z. vanaf 1295, waren zij reeds vrij, omdat zij aan een abdij of
kerk de hoofdcijns betaalden. In ruil voor de afschaffing van de
laatste voorrechten inzake het erfrecht van de Heer konden vrije
mannen die cijns betalen. Zo had Margaretha, Gravin van
Vlaanderen in 1252 beslist. Zij moesten wel tot een gegoed,
godvruchtig en eerbaar geslacht behoren.
In die oudste cijnsboeken vinden wij de naam terug van Boidin van
den Bossche, zoals wij hiervoor al opmerkten. Hij was getrouwd met
Illie. Later zou die naam tot Elysabeth kunnen herschreven worden.
Overigens wordt Boidin later Boudewijn. Dat paste in het kader van
de hiervoor vermelde en door de kerk gewilde latinisering. Boidin en
Illie hadden verschillende kinderen, die dus allen cijnsplichtig waren.
Wij verwijzen hiervoor uitdrukkelijk opnieuw naar de afbeelding op
blz. 13. Maar de zoons droegen die cijnsplicht niet over op hun
kinderen, tenzij zij op hun beurt trouwden met een cijnsplichtig
meisje. Een van hun zoons, Michael van den Bossche, trouwde nog
voor 1295 met zo'n cijnsplichtig meisje, die naar de mooie naam
Imsoete luisterde. Zij hadden een dochter Elysabeth van den
Bussche, die nog voor 1295 geboren werd. Zij was vanzelfsprekend
nog steeds cijnsplichtig. Later trouwde zij met Egidius Brictij. Dat
zien we ook op de reproductie blz. 14. Volgens de oudste boeken
hadden zij zes kinderen: Arnoud, Johan, Egidius, Elysabeth,
Margriet en Kateline.

Inscriptie A° 1462 – Hoofdcijnsboeken St.- Baafsabdij (Waasmunster)
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11

Wanneer wij ook nog de cijnslijsten van 1462 en 1475 raadplegen,
die ten dele gekopieerd werden van de hiervoor besproken oudere
originelen, kunnen we al een eerste verwantschapstabel opstellen.
De jongste, Kateline, was in de notities van 1325 nog zijdelings
toegevoegd en haar naam is daardoor slecht leesbaar, niet heel
zichtbaar. Vandaar misschien dat zij in de kopie van 1462 ontbreekt.
Zie de reproductie op de vorige bladzijde. In deze kopieën lezen wij:
“elys ux brixij de bossche”. Er werd daar nogal slordig gekopieerd,
want eigenlijk betekent dit: “Elysabeth echtgenote van Brixius, maar
geboren van den Bossche”. Een generatie verder schrijft de auteur
voor de kleinkinderen opnieuw correct, dat zij vanden Bossche
heette en getrouwd was met Gillis Brixiis. De dochter Elysabeth
verhuisde naar Buggenhout (er staat bugnout), omdat zij krankzinnig
was (morans). Tenminste, dat menen wij daaruit te mogen
begrijpen. Het belangrijkste is dat de kinderen van Gillis Brictij en
Elysabeth vanden Bossche in elk geval de naam Brixiis voerden.
Om het helemaal af te ronden vermelden wij nog een zekere
Symoen Brixiis, gehuwd met ene Elysabeth Merssche, in dezelfde
hoofdcijns van Waasmunster opgenomen, maar hij was verhuisd
naar Grembergen. Hij had een zoon Gillis en verder vonden we
geen verband, ofschoon dit niet wil zeggen dat er geen zou geweest
de
zijn. Zij worden gesitueerd in de eerste helft van de 15 eeuw.
Wij gaan hier niet alle oorspronkelijke documenten reproduceren.
Dat zou ons te ver leiden. Wij hebben ons dus tot het belangrijkste
beperkt.
De grondige raadpleging evenwel van alle inscripties in de hier
behandelde hoofdcijnsboeken stelt ons in staat om een toch redelijk
omvangrijke verwantschapstabel van de nakomelingen van Boidin
van den Bussche en Illie uit te tekenen. We drukken die op de
volgende bladzijde af. Hij bevat enkel die personen over wie wij de
absolute zekerheid hebben, dat zij tot die familie of sibbe
behoorden.

11

AOKW, deel 66², blz. 211.
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Nakomelingen van Boidin van den Bussche
Boidin VAN DEN BUSSCHE ( ° ca 1240)
||__Illie ( ° ca 1250)
|--Egidius VAN DEN BUSSCHE (° ca 1270 + voor 1325)
|--Brycis VAN DEN BUSSCHE ( ° ca 1270)
| ||__Margriete
|
|_Pieter VAN DEN BUSSCHE ( ° na 1295)
| ||__Elisabeth
|
|_Gillis VAN DEN BUSSCHE
|--Elysabeth VAN DEN BUSSCHE (° ca 1273)
| ||__Zeger YSEWIN
|
|--Gertrud YSEWIN ( ° na 1296)
|
|--Alise YSEWIN (° na 1296)
|
| ||__Nicolaes BEEBIJNS
|
|
|--Kateline BEEBIJNS ( ° ca 1310)
|
|
|_Nicolaes BEEBIJNS
|
|--Elisabeth YSEWIN (° na 1296)
|
|--Jan YSEWIN
|
|_Kateline YSEWIN
|_Michael VAN DEN BUSSCHE ( ° ca 1275)
||__Imsoete (+ voor 1325)
|_Elysabeth VAN DEN BUSSCHE (° voor 1295)
||__Gillis BRICTIJ ( ° ca 1285?)
|--Arnoud BRIXIIS ( ° ca 1310)
|--Jan BRIXIIS
|--Gillis BRIXIIS
| ||__Lijsbet HERMANS
|
|_Amelberga BRIXIIS
|--Margriet BRIXIIS
| ||__Zeger SPEELMANS
|
|--Margriet SPEELMANS
|
|--Agnes SPEELMANS
|
|_Anna SPEELMANS
|--Lijsbet BRIXIIS
|_Kateline BRIXIIS ( ° voor 1325)
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Jammer genoeg vermelden de hoofdcijnsboeken zelden een precies
jaartal. Wel weten we vrij nauwkeurig wanneer deze notities
geschreven werden en wij kunnen daaruit toch min of meer afleiden
in welke periode al deze mensen geleefd hebben, voor of na welk
jaartal ze geboren, gehuwd of gestorven zijn. De lezer zal kunnen
berekenen, dat wij de vermoedelijke geboorte van de kinderen, die
wellicht in de gebruikte volgorde het levenslicht zagen, een tweetal
jaar na elkaar ingeschat hebben. Dat is giswerk. Maar voor die tijden
is het toch een vrij logische veronderstelling. In elk geval zijn al deze
jaartallen enkel bedoeld om een periode aan te geven. Zij hebben
niet de pretentie correct te zijn. En af en toe zullen na grondig
vergelijken toch nog enkele onvolkomenheden of onwaarschijnlijkheden overblijven.
de

In documenten die dateren van het midden van de 14 eeuw duikt
in Temse de naam op van een belangrijk personage. Hij heet Jan
Brisinc, een enkele keer Brycis geschreven, en nergens vinden wij
iemand die zijn vader zou kunnen geweest zijn, tenzij wij denken
aan Arnoud, Johan of Egidius Brixiis uit Waasmunster, de zonen
de
van Gillis Brictij. Bovendien zullen tot in de 16 eeuw de Brisincs
en de Bryssincks van Temse zeer nauwe betrekkingen blijven
onderhouden met Waasmunster. De schakel tussen de Brixiisfamilie uit Waasmunster enerzijds en Jan Brisinc en zijn nazaten,
de
die in de loop van de 14 eeuw in Temse belangrijke functies zullen
bekleden, anderzijds, kunnen we redelijkerwijs aannemen.
De Jan Brisinc over wie wij het nu hebben, werd vermoedelijk rond
1330 geboren. We noemen hem Jan Brisinc “de Oude”, niet alleen
omdat hij een zoon had die ook Jan heette, maar omdat hij in latere
documenten uitdrukkelijk “de Oude” genoemd wordt. Vandaag de
dag zouden we geneigd zijn de termen senior (sr.) en junior (jr.) te
gebruiken.
Wij vinden zijn naam als Jan Brysinc vermeld op 26 oktober 1357
in een lijst van “de ghene die cautioen ghedaen hebben haer coeren
te vaerne te Macheline”. Zo kan hij 111 mudde koren (Gentse maat),
het equivalent van zowat 666 zakken van 100 kg met het schip van
12
ene Arnoud van Guuse of Edelinc naar Mechelen vervoeren.
12

S.A.Gent, Jaarregisters van de Keure 301 Register nr. 1 f° 147 v°.
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Kan geen uitsluitsel gegeven worden over de precieze identiteit van
zijn vader (wellicht Arnoud, Johan of Gillis), des te meer zekerheid
hebben wij over zijn moeder. Uit een leenboek van de St.Pietersabdij te Gent uit het jaar 1375 blijkt, dat zij Jonkvrouw Beatrijs
13
Ackermans heette. Zij was de dochter van Gillisse van den Ackere .
Volgens dit leenboek hield zij een leen in Temse van “omtrent een
gemet en L roeden up den oest coutre”. Haar vader betaalde
eveneens in Temse een rente van “iiij ½ mudde euenen” (= haver)
“up omtrent xiiij bùre lants te velde Ende heeft laten ende boeten
tote iij lb”. 14 bunder (= ca 19 hectaren) is heel wat! Bovendien
leefden er dus laten (= onvrijen) op dit toch wel belangrijk leen,
waarover hij zelfs rechtspraak mocht voeren tot een bedrag van drie
pond. Van dit alles kwam Jan Brisinc “de Oude” als erfgenaam in
het bezit na 1375, alsook van het land op de Oostkouter, dat zijn
moeder reeds eerder van haar vader verworven had.
Hij was gehuwd met Jonkvrouw Kateline. Zulks blijkt uit een notitie
14
betreffende de totale pachtsom van het Vroonhof te Temse .
Van 24 januari 1378 tot 4 mei 1380 bekleedde hij voor Yolande van
Vlaanderen, Gravin de Baer en Dame van Cassel, het ambt van
15
baljuw in Bornem . In zijn aanstelling wordt zijn naam Jehan bricis
gespeld. Van dit document in het oud Frans bestaat een Vlaamse
versie gedateerd vijf dagen later. Deze oorkonde op perkament
wordt bewaard bij de Heemkundige Kring van Klein Brabant in
Bornem. Ooit is dit stuk op een openbare veiling kunnen aangekocht
worden. Hierin wordt zijn naam dan weer Jan bryssinc gespeld.
Voor deze functie ontving hij, behalve terugbetaling van gemaakte
onkosten, ook nog een gage van 20 pond per jaar. Op het Algemeen
Rijksarchief te Brussel ligt daarover nog een perkamenten boekje
16
met allerlei notities .
Terloops en
Vlaanderen?

volledigheidshalve:

13

wie

was

die

R.A. Gent, St.-Pieters I 462 leenverheffingen f° xxxij v° e.v.
R.A. Gent, St.-Pieters I 2261 f° 8 v°.
15
Archives Départementales du Nord (Rijsel, Frankrijk) B 1574 f° 50 r°.
16
R.A. Brussel, Rekenkamer 13669.
14

22

Yolande

van

Haar overgrootvader was Gwijde van Dampierre, die gehuwd was
met Mathilde van Bethune. Hij werd in 1278 Graaf van Vlaanderen
en bleef dat tot kort na de Guldensporenslag. In 1302 was hij al een
oud man. Hij werd in 1305 door Robrecht van Bethune, die ook Heer
van Bornem was, opgevolgd. Deze Robrecht was gehuwd met
Yolande van Bourgondië en ze hadden twee zonen: Lodewijk van
Nevers en Robrecht van Cassel. Deze laatste Robrecht erfde het
Land van Bornem. Hij was gehuwd met Johanna van Bretagne en
ze hadden op hun beurt twee kinderen: Jan en Yolande. Robrecht
van Cassel stierf op 26 mei 1331 en na enige betwisting tussen
Johanna van Bretagne en haar schoonbroer Lodewijk van Nevers,
die de volgende Graaf van Vlaanderen werd, bleef zij toch in het
bezit van het Land van Bornem. Haar zoontje Jan stierf jong en dus
zou Yolande alles erven. Deze huwde een eerste keer met Hendrik
van Baer in 1337 en een tweede keer in 1353 met Philip van
Navarra, Graaf van Longueville. Zoals uit het voorgaande blijkt,
erfde zij de titels Gravin van Baer en Dame van Cassel resp. van
haar vader en van haar eerste man. Al de hier vernoemde adellijke
namen behoren eigenlijk in het Frans gesteld te zijn. De Graven van
Vlaanderen waren immers Franstalig, zodoende heetten die mensen
eigenlijk Guy de Dampierre, Louis de Nevers, enzovoort. Toch was
er toen duidelijke erkenning van de volkstaal.
Op de volgende bladzijde volgt een schematisch overzicht van deze
adellijke familie.
Van Jan Brisinc “de Oude” weten we nog dat hij in 1386 voor de
17
St.-Pietersabdij van Gent vermeld wordt als baljuw van Temse. In
dat document wordt ene Jacop de Meester vermeld, die de
schoonvader zou worden van Gheeraert, zoon van Jan Brisinc.
Deze laatste pacht het Vroenhof voor een termijn van negen jaar “de
welke inghinghen ende begonste te half meye int jaer M CCC ende
18
een ende neghentich”

17

R.A. Gent, St.-Pieters II 1475 (Van dit document betreffende een eeuwigdurende rente door
de vrouw van Jan Romels te betalen aan Jacop de Meester, bestaat een zo goed als
eensluidende kopie in St.- Pieters I Cartularium nr. 6 f° 21 r°).
18
R.A. Gent, St.-Pieters I 2286 f° 211 v° en St.-Pieters II 1475 (kladschrift).
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Gwijde van Dampierre
(Graaf van Vlaanderen)
X
Mathilde van Bethune

Robrecht van Bethune
(Heer van Bornem)
X
Yolande van Bourgondië

Lodewijk van Nevers

Robrecht van Cassel
(Heer van Bornem)
26 mei 1331
X
Johanna van Bretagne

Jan
(stierf jong)

Yolande van Vlaanderen
Gravin van Baer
Dame van Cassel
+ Metz 12 december 1395
X
(1337) Hendrik van Baer
XX
(1353) Philip van Navarra
Graaf van Longueville
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Dit Vroenhof was een belangrijk landbouw- en wooncomplex, dat
aan de St.-Pietersabdij toebehoorde. Het wordt tegenwoordig ten
onrechte vertaald als “Vrouwenhof”. Daarbij is men de legende
indachtig, die wil dat de Heilige Amelberga daar vertoefde en er een
nonnenklooster stichtte. En dat zou dan een vrouwenhof zijn.
“Vroenhof” betekent echter “Vroonhof” en dat wil veeleer zeggen
“Hof van de Heer”. “Vroon” is afgeleid van “Fron”, een oud-Frankisch
woord voor Heer. Volgens een heel oud charter van 13 april 870 zou
het door een adellijke heer, omwille van een heleboel
omstandigheden, aan de Gentse abdij zijn overgemaakt.
Dit Vroonhof lag in het noordelijk deel van Temse, ongeveer ten
zuiden van het klaverblad van de huidige E-319, waar de Firma
Interbeton gevestigd is en waar de rijksweg van St.-Niklaas naar
Breendonk loopt. Er loopt nog steeds een “Vrouwenhofbeek”.
De grootte van dit Vroonhof varieerde toen nogal wat. Soms was het
wat groter, dan weer wat kleiner. Wij weten niet hoe groot het
precies was toen Jan Brisinc het pachtte, maar afgaande op wat er
voor en na over verteld werd, kunnen wij het toch nog redelijk
inschatten. In 1348 was het 32 bunders groot (= circa 41 hectaren),
19
in 1405 dan weer 47 bunders (= circa 55 hectaren). Het bevatte
vier belangrijke gebouwen: de hoeve, de schuren en stallen, de
molen en een kerk. Op een paar oude tekeningen, die echter véél
de
later in de 18 eeuw werden gemaakt, zijn drie van deze vier
gebouwen, ofschoon in vervallen staat, nog goed zichtbaar. De
totale pachtsom over de negen jaar bedroeg 153 pond, hetzij 17
pond per jaar “te betaelne deene heelft telken kersavonde ende
dander heelt (sic) te meye”. Daarbij moest hij nog leveren “ij vette
zwins, telken sente martinsmesse, ende telken passchen ij vette
lamere Ende telken tween Jaren sprelaets gijste ij daghe ende ij
nachte ende moet de vors Jan al leveren, dat den prelaet ende
zijnen lieden al dat hem toe behoirt”… “Voert moet de vors Jan allen
der kerken van Sente Pieters dienneers, baillius, clerken knapen en
garsoene leueren tallen titden dat zij daer comen zullen van al dat
hem toe behoirt eten ende drinken, ende haver paerden van dies
19

Lees hierover ook: Jerome Smet, Vroonhof of Vrouwenhof, AOKW, deel 81, 1978. Noteer
evenwel een onnauwkeurigheid inzake de identiteit van de vrouw van Jan brisinc “de Oude”,
blz. 140, 15de regel. In dezelfde tekst wordt ook verwezen naar hem als baljuw van de Heer Jan
Vilain of van de proost van de St.- Pietersabdij, resp. op 6 augustus 1376 en in 1392.
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men daer int hof sal vinden…” Behalve met deze voornaamste
voorwaarden moest Jan Brisinc nog met enkele mindere verplichtingen en afspraken rekening houden, net zoals dat met de
voorgaande pachter Fransoys Ackkerman overeengekomen was:
“elkes jaers te zettene op tvors goed daert prffitelyc wesen sal
hondert wilghine poten ende hier ieghen moghen de vors pachters
doen hauwen ende snoeyen… so moghen de vors pachters elx
jaers den vors pacht ghedurende, van haerlieden beesten, in den
vors brouc doen gaen ome te vettene…It sin de vors pachters, al
haren vors pacht ghedurende, de husinghen schueren ende stalle
ende ander edificien die int vors goed staen ende ghemaekt siin, of
binnen den vors pachte noch ghemaect sullen siin te ghereke (=
goed in orde) te houden.” Enzovoort.
Om het verhaal van het Vroonhof af te maken, vermelden wij nog,
dat het met de verhuring ervan na 1600 in verschillende delen uiteen
viel. Het bleef nog bewoond tot in 1848, zij het als heel kleine
landbouwonderneming van slechts twee hectaren. Uiteindelijk werd
het in 1874 helemaal afgebroken. Later was het een nog droever lot
beschoren, want het werd een stortplaats. Tijdens Wereldoorlog II
vond men nog oude gewelven onder de grond, die inmiddels
verwijderd werden. Veel afbeeldingen van het Vroonhof zijn niet
bewaard gebleven. De enige betekenisvolle prent die ons nog rest,
hebben wij hiernaast gereproduceerd. Ze dateert uit het jaar 1772
en is een lithografie van een zekere Kierdorff naar een prent van
Rommel. Het Vroonhof was kennelijk een ruïne aan het worden.
Terug naar Jan Brisinc “de Oude”. Hij had minstens vijf zonen.
Jan (die wij vanaf nu gemakshalve “de Jonge” zullen noemen),
Gheeraert, Fransoys, Pieter en Diederic.
Op 14 november 1397 wordt hij samen met zijn zoon Jan vernoemd
bij de “mannen der kerken… als schepenen der kerken van sente
20
Pieters bi Ghend”.

20

R.A. Gent, A. Van Lokeren, Chartes et Documents de l’Abbaye de Saint Pierre, deel II,
Gent 1871, blz. 136 nr. 1448.
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In een kerkfundatie van 8 januari 1400 wordt Jan Brisinc “de
Oude” als getuige genoemd, samen met zijn zoons Gheeraert en
21
Pieter. Eigenlijk gaat dit document uit van de schoonouders van
Gheeraert, te weten Jacop de Meester en Lysbet Bryseteest. Maar
wij willen op de gebeurtenissen niet vooruitlopen.
Vervolgens vinden wij in de “Archives du Nord” te Rijsel Jan Brisinc
“de Oude” terug op een papieren rol uit het jaar 1400: “à Lille le
e
lundi XXV Jour d’avril l’an mille quatre cens et vng……. Jehan
brisinc grard & Jehan brisinc frères enfans duds Jehan brissinc".
Gelijkluidende vermeldingen treffen wij ook aan op 30 mei 1401, 6
februari 1405 en 15 mei 1406, waarbij o.m. duidelijk wordt gemaakt,
dat Jan Brisinc “de Oude” vóór 1405 overleden is. Trouwens, in
13
het eerder vermelde leenboek van 1375 (zie voetnoot ) op f° XL
lezen wij in een randbemerking: “Jan brizinc zun zone où hè pro
morte ii sacx roxz hoijs X octob ano m cccc iiij”. Wij mogen dus
aannemen, dat Jan Brisinc “de Oude” kort voordien, datzelfde jaar
1404, overleden is.
21

G.O.A. Temse, 040.
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Omtrent zijn zoons kan het volgende aangetoond worden: Over Jan,
Gheeraert en Fransoys bestaat geen twijfel. In diverse documenten
worden zij in alle klaarheid en duidelijkheid als zijn zoons genoemd.
Pieter had een zoon die hetzelfde wapen als Fransoys voerde.
Zelfs van Diederic kunnen wij zeker zijn. In vele documenten wordt
hij in één adem genoemd met de anderen en vaak in dezelfde
functies. Maar wat meer is: wij vinden dezelfde namen bij de
belenders van zijn gronden en bij die van de latere afstammelingen
van de hier besproken Bryssinck-stam. Later komen wij hier nog op
terug. Er is ook nog een Bouwen Brisinc, maar over hem kunnen
wij geen uitsluitsel geven. Dan is er nog een Margriete, die
getrouwd was met ene Pieter Coppins en die een leen hield te
22
Temse in 1449 . Over haar hebben wij echt niets meer gevonden,
maar genealogisch is zij niet belangrijk voor ons.
Over de juiste volgorde van deze zes kinderen verkeren wij in het
ongewisse, maar wij kunnen aannemen dat Jan “de Jonge” de
oudste was, en dat de anderen met niet al te grote tussenpozen
werden geboren.
de

Met deze kinderen, die ongeveer in het laatste kwart van de 14
de
eeuw geboren werden, treden wij de 15 eeuw binnen. Aan hen en
hun onmiddellijke afstammelingen wijden wij het volgende
hoofdstuk.
Toch behoren wij de aandacht erop te vestigen, dat deze Brisincfamilie hoog in aanzien stond. Niet alleen omdat zij in de
hoofdcijnsboeken vermeld werd, maar de eerste Jan Brisinc en zijn
zoon Jan “de Oude” waren met een “jonkvrouw” getrouwd en zij
waren baljuw in Temse, een niet onaanzienlijke functie. De Heren
van Temse waren de Vilains. Jan Vilain trouwde in 1359 met
Margriete Bryseteeste, die verwant was met de graven van
23
Vlaanderen. De Potter & Broeckaert vermelden in de geschiedenis
van Evergem, benevens Rogier en Wouter, ook een Catharina
Briseteste, Burchgravin van Gent, dochter van Jan en gehuwd met
Rogier van Halewijn. Zij koopt in 1290 van Geeraard, Heer van
22
23

R.A. Gent, St.-Pieters III leenverheffing 4161.
AOKW, Deel 8, p. 127
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Zottegem, de visserij van Gent tot voorbij Langerbrugge. En
bedenken wij daarbij dat de dochter van Lysbet Bryseteest trouwde
met Gheeraert Brisinc, zoon van Jan “de Oude”. Dit alles maakte
van de Brisincs nog geen adellijk geslacht. Wie weet waren zij niet
op weg om dat te worden, maar door een samenloop van
omstandigheden, die wij in het volgende hoofdstuk zullen
behandelen, werd daar in elk geval een stokje voor gestoken.

29

HOOFDSTUK III
De 15de eeuw
n dit hoofdstuk gaan wij dieper in op de vijf zonen van Jan
Brisinc “de Oude“.
Meteen maken wij kennis met het
familiewapen, dat wij verschillende malen terugvonden.

I

1. Jan Brisinc “de Jonge“ hebben wij al genoemd als
vermoedelijk de oudste zoon van Jan “de Oude”. Wij hebben
daarvoor meer dan een reden.
Waarschijnlijk werd hij omstreeks 1360-1365 in Temse geboren. Wij
leiden dat af uit de jaartallen van de hierna volgende documenten en
ste
wij weten dat men in die tijd pas op zijn 25 meerderjarig was. Uit
de hoofdcijnsboeken leren wij dat hij met Lijsbet Raes, de dochter
24
van Margriet Verhulst getrouwd was.
In een charter gedateerd 20 mei 1392 wordt
hij in de aanhef genoemd als baljuw van
Temse voor de Proost van de St.25
Pietersabdij te Gent. Hiernaast prijkt zijn
zegel, dat in bijzonder goede staat bewaard
gebleven is. Zijn wapen is gevierendeeld en
heeft in 1 en 4 telkens een zittend
hazewindje. 2 en 3 daarentegen zijn effen
kwartieren. Rondom het schild zit een
e
versierende drielob. De inscripte luidt : S
Ian ** Brii ** deken (maar Brii is niet helemaal duidelijk). Het zou
dus kunnen betekenen : Seghele Ian Brii(sinc) deken (van een
gilde ?).

24
25

AOKW, deel 68, blz. 87, § 1.
R.A. Beveren, Oud Archief Rupelmonde, dossier 1575.
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Hierna zal blijken, dat het wapen van de Brisinc-stam steeds drie
zittende hazewinden toont, dikwijls gebroken werd met een
barensteel en arenden als schildhouders heeft. Waarom heeft dit
exemplaar dan slechts twee hazewindjes en ook nog twee effen
kwartieren ? Na vergelijkingen, die wij met de andere, latere zegels
konden maken, besluiten wij andermaal, dat hij de oudste zoon en
zeker niet de vader Jan “de Oude” is. Indien dit gevierendeelde
wapen aan de vader zou toebehoord hebben, wordt een moeilijk te
beantwoorden vraag waar zijn andere zonen de drie hazewinden
vandaan hebben. Wij gaan ervan uit dat de vader in zijn wapen drie
zittende hazewinden voerde met daarboven een barensteel, die
erfelijk was. De oudste zoon, Jan “de Jonge”, kon dus zijn wapen
niet meer met een barensteel breken en deed dit dan maar door zijn
wapen te vierendelen. Na de dood van zijn vader in 1404 kon elke
zoon weer vrij het oorspronkelijke wapen voeren. Wat zij ook deden.
Wij besluiten hier eveneens uit, dat het wapen zelfs al veel ouder
was, want het moet ooit zonder barensteel bestaan hebben. Zo
mogen wij ervan uitgaan dat het wapen van de vader van Jan
Brisinc “de Oude” die barensteel niet had.
Wanneer Ghiselbert De Polsvliet tot scholaster wordt benoemd, blijkt
nog steeds, dat “Johis Bristiinc balliui de thamisia” is. Dat was op 23
26
april 1394. Hiervoor hebben wij al vermeld dat hij bij de “mannen
der kerken” genoemd werd, samen met zijn vader. Wij schrijven dan
al 1397. Hij wordt later nog steeds als ”man der kerken” genoemd,
b.v. in de rollen die wij in het vorige hoofdstuk ook al geciteerd
hebben (zie blz. 27).
Op 13 maart 1400 wordt hij door Donckaert Dogerlande, baljuw van
Gent, in kennis gesteld van de inhoud van een bevelschrift inzake
een gerechtelijk onderzoek, waarover wij het later nog uitvoerig
zullen hebben. Deze kennisgeving wordt overigens ook aan zijn
27
vader en zijn broer Gheerard betekend.
13

Volgens het leenboek van 1375 (zie voetnoot f° XL), erft hij op 10
oktober 1404, na de dood van zijn vader de 14 bunder land te velde,
waarvoor ”iiij ½ mudde evenen” rente moest betaald worden. Deze
26
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R.A. Gent, St.-Pieters I Cartularium nr. 9, blz. 63.
J. Geerts & A. Raemdonck, De Burcht en Heerlijkheid van Temsche, AOKW, deel 8,
augustus 1880 en januari 1882, blz. 133 e.v. en blz. 179 e.v..
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grond behoorde oorspronkelijk, zoals wij al eerder aanstipten, aan
zijn overgrootvader Gillisse van den Ackere. Uit hetzelfde leenboek
blijkt, dat hij samen met twee van zijn broers, Gheeraert en
Fransoys, getuige was voor Mr Adriaen Vilain, toen die zijn
leenhulde voor een aantal stukken land betuigde. Dit gebeurde op
13 maart 1425.
Hij betaalde een penninc rente “op wouter pyls hofstede was opt
houcskin vande scuerstraetkin nu toebehoorende Jan brissincx fs
28
Jan xxiiij sch par.” Het Schuurstraatje heet thans Paterstraat.
Wij kunnen zijn overlijden niet nauwkeuriger stellen dan na 1425.
Uit de hoofdcijns kennen wij zijn drie kinderen : Robbrecht,
Margriete en Katelijne. Margriete huwde met Jan van Exaerde en
ze stierf na 1457. Katelijne huwde een eerste maal met Pieter van
de Abeel, een tweede keer met Mathijs van Leppevelde, die met
haar naar Hamme trok. Zijn zoon Robbrecht wordt op 4 maart 1447
in een arrest van het Parlement van Parijs inzake feodale
aangelegenheden vermeld bij de leenmannen “homines feodi” in
29
Temse voor de St.-Pietersabdij te Gent.
Hij had een zoon
Claisken (alias Niklaas) die in Brugge poorter werd 29.5.1442.
2. Gheeraert Brisinc was de volgende, bijna beruchte zoon van
Jan “ de Oude ”. Hij werd uiteraard eveneens ca 1360-1365 en
vermoedelijk in Temse geboren.
Een eerste keer vinden wij zijn naam vernoemd in de pachtbrief van
zijn vader, wanneer die zich ertoe verbindt het Vroonhof voor een
termijn van negen jaar te exploiteren. Dat is in het jaar 1391 zoals in
het vorige hoofdstuk meegedeeld. In de slotformule wordt hij
genoemd als “ball. ende wettelyc maendre, der kerken van St.Pieters in die tyt in de pchie ende heerscep van tempske ende dat
17
daer toebehort, gherard brijssinc” .
In de eerder geciteerde kerkfundatie van 1400 lezen wij dat hij met
Amelberga sMeesters getrouwd was. Zij was de dochter van Jacop
28
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R.A. Gent, St.-Pieters I Cartularium nr. 6, f° 22 v°.
R.A. Gent, A. Van Lokeren II, blz. 224, nr. 1730.
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de Meester en Lijsbet Bryseteest. Al bij al een zeer vermogende
familie.
In 1386 wordt Amelberga sMeesters vernoemd in het hiervoor
geciteerde document betreffende de eeuwige en erfelijke rente, die
de vrouw van Jan Romel verschuldigd was “als dat zy vercocht heeft
ome een sekere genoemde somme van penninghen Jacop den
meester eenen scilt tsjaers eeuwelicke ende erffelicke durende te
betalene” … “Ende ten desen voors scilde com toe amelberch
Jacops meesters dochter voors wettelic by maninghen van my Jan
17
brisinc voors als heer te dien tyden…” . Van in haar prille jeugd
werden dus goede voorzieningen te haren behoeve getroffen.
In 1409, kort na Pasen, kocht zij van Jan Brisinc “de Jonge”, haar
schoonbroer, de 14 bunder die hij van zijn vader en moeder geërfd
30
had. “Amelberga fa jacop sMeesters uxor Geer.brizincx où Jane
brizinx by coope ii sacx roxz hommage….A° 1409 post pascha ” .
Op 31 oktober 1449 vinden wij in een leenverheffing dit leen van de
31
St.-Pietersabdij nog steeds op haar naam terug. Daaruit blijkt dat
op deze 14½ bunder “diverssche laethen van dese vorscr leene
houdende siin, in aruen ligghende in diverssche plaetschen daer
vele diverssche personen an ghelandt siin Ende dese voorsc
laethen siin sculdich vanden voirs lande dat elc houdende es van
deselve voorsc lande te doene ende te wandelcoope alsoe vele als
jaerlijcx huut der voirsc aruen gaet diere vertierte ende dese voirs
siin ghesweerne laethen ende siin sculdich te gane te ghedinghe
van Amelberghen voirs alst van doene es, voert soe behoert te
desen leene voirs een ghedinghe te wetene een bailliu ende
laetthen ende al sulke boete als die laette ghecostumeert siin te
wijsene…”. Hieruit blijkt dat op dit laatschap vele, inmiddels
vrijgeworden laten leefden, die uit dien hoofde nog steeds aan
Amelberga sMeesters plichtig waren en ten dele ook onder haar
rechtspraak vielen. A° 1435 houdt zij zeven gemeten van Meester
Adriaen van Voirhout in de Vierschaar van Melsele (Feud. 136). En
het zal wel niet het enige geweest zijn. Toevallig vonden wij een
briefje van ene Gillis Bogaerd gericht aan de baljuw op 25 januari
32
1442, waaruit ook haar rechten blijken : “ Bailliu lieve vrient
30
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R.A. Gent, St.-Pieters I 462, leenverheffingen f° XL
R.A. Gent, St.-Pieters III, leenverheffing 4163.
R.A. Gent , St.-Pieters II 1640.

33

ghelieue hu te wetene hoe dat ghestorven is binnen den scepedome
van themsche een matthys vander straten ghedeghe bastaert als
men meent, mtwelke de bailliu van schepenen heeft ghedaen in
rastement (=arrestatie, beslag) erue ende haue also verre alst lecht
up schepedom voert so esser erue beeste ende terwe in tscuure up
dlaetschap van mine Jocfr gheraert briisincx weduwe dwelke
behoort onder theerscap vanden manen ende ome daers wille dat zij
daghelicx durschen de terwehuut scuure de vriède van hem so eest
dat ic miin kint, hastelijc bij hu sende om hu te kenesse te ghevene,
…" etc… Getekend : "gill bogaerd".
33

Gheeraert woonde in zijn “hostel de theemsike ” , genaamd ”int
28
gulden hooft ” , dat een huis en hofstede was in het centrum bij de
kerk, naast de hoek van de Kasteelstraat over het parochiehuis.
Veel later wordt deze woonst nog steeds vermeld, zo o.m. A° 1506 :
“ huys ende hofstede gheheeten den gulden cop gheleghen int dorp
34
jeghens de tralie by de Vleeschhuyse ” en A° 1665 : “ op syn huys
ghenaempt den gulden cop aende hoochpoorte ieghens over de
35
trallie ”
. Op bladzijde 130 meent Th. De Decker in zijn
“ Omwandeling ten jare 1645 in de parochie Temsche ” (1908), dat
de naam van dit huis moet verklaard worden door het Franse “ la
Coupe d’Or ”. Hij geloofde dat het woord “ hooft “ veel later als
volksetymologische vertaling van « cop » zijn intrede deed. Dit is
kennelijk onjuist, omdat in het veel oudere Cartularium van de St.28
Pietersabdij “ int gulden hooft ” reeds genoemd wordt. Tot op de
dag van vandaag bestaat op die plek een taverne met die naam.
de

Deze Gheeraert Brisinc was tegen het einde van de 14 eeuw een
van de trouwe en belangrijke dienaars en volgelingen van de voogd
van Temse, Ridder Jan Vilain. Ter illustratie volgende geschiedenis,
36
die wij aan de bijdrage van J. Geerts en A. Raemdonck ontlenen :
In vroeger tijden werden vrije mannen gevonnist door de voogd,
d.w.z. door de plaatselijke heer of ridder. De door de abdij
aangestelde ambtenaar zat een tribunaal voor ten behoeve van alle
de
anderen. Na het einde van de 13 eeuw verkregen deze laatsten
33
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ook de volle vrijheid, zodat de abdij trachtte met een door haar
aangestelde baljuw de rechtspraak over iedereen te verwerven,
onder het voorwendsel dat een dubbel gerecht nutteloos en zelfs
schadelijk was. Vanzelfsprekend poogde de wereldlijke voogd
eveneens zijn gezag te handhaven, waardoor heel wat twisten
ontstonden. Wij hertalen hier een gedeelte van het soms
schilderachtige verhaal van Geerts en Raemdonck, die zich daarbij
steunden op authentieke archiefstukken.
Er was een misdaad gepleegd op een weg te Temse, liggende
tussen twee lenen van de Sint-Pietersabdij. De zaak moest
gevonnist worden, alsook een zaak van leen en een wetsovertreding
ten laste van de mannen van de dis der kerk. De baljuw van de abt
had dit voor het gerecht gebracht en bij kerkgebod een onderzoek
voorgeschreven, dag en plaats daarvan doen kennen, en een paar
personen uit dat rechtsgebied opgeroepen om daarover gehoord te
worden. Ridder Vilain kwam naar het geding en richtte zich tot de
plaatsvervanger van de baljuw die het onderzoek deed, met
oproerige stoutheid, terwijl hij de hand aan de degen sloeg.
« Gij zijt een slechte rechtsdienaar, » zei hij. « Gij zult in deze zaak
niet vervolgen of het zal u terstond slecht bekomen. »
Hij voegde daar nog vele harde en honende woorden aan toe,
zodanig dat de aanwezige leenmannen begonnen te twijfelen of de
bediende van de heer niet veeleer een laat was. Ze beslisten dat het
onderzoek der misdaad, gepleegd op de voornoemde weg, veertien
dagen werd uitgesteld, op voorwaarde dat Ridder Vilain inmiddels
alles met de abt zou regelen. De andere twee zaken werden
opgeroepen en aangezien niemand verscheen, werden de
gedagvaarden tot de gewone boete voor afwezigheid veroordeeld.
Veertien dagen later, de termijn bepaald door ‘s lands gebruiken in
gerechtszaken, werd de tweede zitting gehouden voor het
onderzoek van de drie gevallen, aangezien Vilain nagelaten had met
de abt te komen onderhandelen. Er kwamen een paar van Vilain’s
lieden en bedienden, die om uitstel voor het onderzoek der misdaad
vroegen. Om de vrede tussen de ridder en de abt te bewaren stelde
de baljuw de zaak nogmaals veertien dagen uit. Zij die uit hoofde
van de andere twee zaken moesten verschijnen, werden omwille
van hun afwezigheid tot een tweede boete veroordeeld. Op de derde
35

zitdag verschenen Geert Brisinc en verscheidene andere mannen
van de voogd.
« Wij verzoeken u, » zeiden ze kortaf tegen de baljuw, « vanwege
Mijnheer Jan Vilain, uw onderzoek niet te beginnen, zolang hij niet
met de abt van Sint-Pieters gesproken heeft. »
« Mijne heren, » zei de baljuw, « de zaak die Mijnheer Jan bedoelt,
is uitgesteld. Maar de andere twee, waarin hij geen recht of
tussenkomst vordert of beweert te hebben, zullen onderzocht
worden en zij die in deze ongehoorzaam en weerspanning zijn
geweest, moeten verschijnen. »
Een van de partijen bood zich met een advokaat aan om zijn zaak te
bepleiten. De baljuw vond dit redelijk en gaf bevel de mannen te
dagvaarden en de rechtzaak te beginnen. Jan Vilain stond aan de
overkant van de vierschaar, omringd door een groot aantal
ingezetenen van Temse. Van zodra Geert Brisinc het bevel van de
baljuw hoorde, gaf hij een teken aan Vilain, die samen met zijn volk
geheel ontsteld en opgewonden de rechtszaal binnensprong.
« De goede lieden van Temse worden te zeer verdrukt ! » riep hij.
« Men spot met hun gebruiken. Ik ben hun beschermer, ik zal het
niet dulden ! »
De baljuw antwoordde dat de zaak, waarvan hij dacht dat die
Mijnheer Vilain aanbelangde, opgeschort was. Hij mocht het niet
kwalijk nemen, dat de andere twee zaken gehoord werden. Vilain
bedaarde niet en het leek erop alsof hij met de baljuw handgemeen
wou raken.
« Wilt gij de zaak doordrijven, » riep hij, « dan belet ik het met
geweld. »
Daarop volgden beledigingen tegen de abt en dreigementen tegen
zijn mannen en beambten. Het volk riep en tierde. Gewapende
mannen, die Vilain verdoken in de huizen had opgesteld om ingeval
van nood ter hulp te snellen, kwamen toegelopen. Bevreesd en
overmand moest de baljuw de zaak zo laten en voor het geweld van
Vilain wijken.
36

Bij zulke handelwijze, werd zij niet krachtdadig beantwoord, moest
het gezag aan eer en achting veel inboeten. De abt diende klacht in
en vroeg strenge maatregelen tegen die overmoed en opstand.
Filips de Stoute, Hertog van Bourgondië, gaf aan zijn baljuw in Gent
bevel om alles grondig en met bekwame spoed te onderzoeken en
Jan Vilain, samen met acht of tien van de meest schuldigen,
persoonlijk in Rijsel te dagvaarden, waar kort en bondig recht moest
geschieden (29 januari 1401).
Danckaert Dogerlande, baljuw van Gent, kwam op 17 januari naar
Temse, waar hij drie dagen lang met de zaak bezig was. De
getuigen die hij niet had kunnen horen, deed hij naar Gent komen.
Op 13 mei bracht hij het gebod naar Temse, waardoor Jan Vilain,
Jan Brisinc, Geert Brisinc en Jan Brisinc (de zonen van de eerst
genoemde Jan), Meester Gillis de Backer, priester, en Gillis van den
Eede, persoonlijk voor de Raad te Rijsel moesten verschijnen.
Vooreerst moeten wij ons afvragen of de steller van het verhaal niet
zeer bevooroordeeld was en in zijn betoog de belangen van de abt
en van Filips de Stoute niet boven die van Jan Vilain stelde. Het zou
ons zeker niet verwonderen, dat hij deze laatste samen met zijn
aanhang in een al te nadrukkelijk slecht daglicht wilde stellen. Wiens
brood men eet, diens woord men spreekt.
Gheeraert (of Geert) Brisinc moet wel een van de belangrijkste
vertrouwelingen van Ridder Jan Vilain geweest zijn en dat hij vele
andere belangrijke functies bekleedde, ligt in de lijn van de
verwachtingen. Opvallend is de eigengereidheid en baldadigheid
van Jan Vilain en meteen ook die van Gheeraert Brisinc, die zich,
gesteund door de voogd, wel sterk zal gevoeld hebben, al moesten
zij uiteindelijk de duimen leggen voor het gezag van Filips de Stoute.
De trouw, die Gheeraert Brisinc zijn hele leven aan de Vilains
betoonde, is kenmerkend voor de Middeleeuwen, die in deze tijd
toch reeds naar hun einde toeliepen. Precies toen waren trouw en
ontrouw veeleer gestoeld op geweld en macht dan op de verheven
idealen van persoonlijke waardigheid uit de vroege Middeleeuwen.
de
Deze band was al vanaf de 14 eeuw meer zakelijk dan persoonlijk.
Enige tijd later werd Gheeraert benoemd tot tollenaar in
Rupelmonde. Een eerste verwijzing vinden wij in de Keuren van het
37

Land van Waas. In een geding van 22 juni 1418 vinden wij de
poorters van Dendermonde, die een tolheffing betwistten door
37
Gheeraert en Frans Brisinck (Brysinck) ingevoerd circa 1407.
Deze tol werd verpacht aan de hoogste bieder en de afrekening
geschiedde in handen van Godfried de Wilde (Godefroy le
Sauvage), algemeen ontvanger voor Vlaanderen en Artois. Na een
bod van Joosse de muelnare, zoon van Guille, verhoogd door
Herman, zoon van Guille, en nogmaals verhoogd door Jan Vanekin,
werd de tol in het jaar 1412 opnieuw aan Gheeraert Brisinc voor
een pachtsom van 1400 pond per jaar toegewezen. Hij oefende
38
deze functie uit van Maria Lichtmis 1412 tot Maria Lichtmis 1415.
Hij had de opdracht tol te heffen op de voorbijvarende schepen.
Voor de afrekening moest hij zich herhaalde keren verplaatsen naar
Gent, Brugge en Dendermonde, zoals blijkt uit zijn
« onkostenrekeningen ». Hij was van het betalen der overeengekomen pachtsom evenwel ontslagen, indien er zich tussen de
steden Antwerpen en Mechelen “ eenighe onruste ende gheschillen
resen ” en de ontvanger hiervan binnen de maand verwittigd werd.
In dat geval moesten de tolgelden aan de heer afgedragen worden.
Deze voorziening werd waarschijnlijk getroffen, omdat bij dergelijke
twist de tolontvangsten sterk zouden kunnen teruglopen en de
overeenstemmende pachtsom niet meer in verhouding zou zijn.
Over deze voorziening werd in januari 1422 nog enige briefwisseling
gevoerd tussen de schepenen van Gent, Godfried de Wilde en de
39
rekenmeesters van Rijsel.
De oorsprong van deze tol is zeer oud. Hij werd door Gravin
Margareta in mei 1271 bevestigd om de koophandel in haar
graafschap te beschermen en vanzelfsprekend om haar inkomsten
te bezorgen. Vele steden waren vrijgesteld van deze tol, alsmede
vele abdijen en adellijke personen. Over de tollenaars van
Rupelmonde schrijven De Potter & Broeckaert , dat zij zich ten
aanzien van de schippers aan allerlei knevelarijen plichtig maakten,
waaraan de ingezetenen van die stad de bijnaam tollenaars hebben
40
overgehouden.
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Voor deze bedenkelijke reputatie heeft ook Gheeraert Brisinc
gezorgd. Adriaen Vilain, de voogd van Temse vanaf circa 1418 tot
aan zijn dood in 1449, eiste van de Temsenaren extra geld om zijn
oorlogvoering te bekostigen. Toen hem dat geweigerd werd, gaf hij
aan Gheeraert Brisinc, tollenaar te Rupelmonde, opdracht van de
voorbijvarende Temsenaren tol te eisen. Aangezien de inwoners van
het Land van Waas sinds vele eeuwen vrij van deze tol waren,
hoopte Adriaen Vilain, dat zij zich bij hem over de wederrechtelijke
tolvordering zouden komen beklagen. Dat deden zij ook en prompt
werd de tol afgeschaft, wel te verstaan tegen betaling van de eerder
gevraagde gelden voor zijn militaire plannen. Deze tol werd opnieuw
ingevoerd tijdens de oorlog tussen Filips de Goede en de
Gentenaars van 1451 tot 1453. Later werden daarover vele
processen gevoerd en verzoekschriften aan de Hoofdschepenen
van Waas verstuurd. In deze geschriften wordt steeds weer
Gheeraert Brisinc, die zeker vóór 1442 overleden was, verweten
41
deze tol, op instigatie van Adriaen Vilain, te hebben ingevoerd.

Links Josse Vijdt, opdrachtgever van het Lam Gods van de gebroeders Van
Eyck. Hij kende Gheeraert Brisinc kennelijk goed. Rechts zijn vrouw Elisabeth
Borluut.
41
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Op 1 oktober 1414 koopt Gheeraert, samen met een aantal grootgrondbezitters, waaronder Josse Vydt, de gekende opdrachtgever
van het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyck,
omtrent 500 hectaren aangeslibde grond, te weten het Melsenbroek
en de Cauwinghersweert, op het grondgebied van Beveren,
Zwijndrecht, Melsele, Kallo, Verrebroek en Vrasene. Verkoper was
Jan, Hertog van Bourgondië en Graaf van Vlaanderen, beter gekend
als Jan zonder Vrees. De bedoeling was het hele gebied van dijken
42
te voorzien.
In 1425 was Gheeraert getuige bij een leenhulde van Adriaen
13
Vilain.
In 1427 komt hij nog voor op een pachtbrief van zijn broer Fransoys
43
voor het Vroonhof.
Hij sterft vóór 1442, zoals blijkt uit het reeds eerder vermelde
32
briefje.
Van zijn kinderen wordt enkel Joos vermeld.

44

Na zijn dood wordt Jan Cauweer alias Martins, voogd over zijn
weduwe. Deze Jan Cauweer was gehuwd met Amelberga Brisinc
fa Pieter en Amelberga Myegheem. Deze Pieter was een broer van
Gheeraert.
In het jaar 1506 wordt zijn weduwe nog steeds in gebeden herdacht
45
in een Kerkligger van Temse : “ Item over de oct van St.-Augustijn
ende jaerghetyde ioncfr Amelberghen smeesters xij gr. ”
3. Fransoys Brisinc is de derde broer en wij mogen aannemen, dat
hij omstreeks 1370 in Temse geboren werd. Op 27 oktober 1405
wordt de pachtbrief opgesteld voor het Vroonhof, dat hij, zoals
eerder zijn vader, zal exploiteren gedurende tweemaal zes jaar. De
oppervlakte van het goed bedraagt 41 bunder. Hij betaalt het eerste
42
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jaar aan de St.-Pietersabdij te Gent, eigenaar van het goed, de som
van 15 pond en 10 schellingen. De volgende jaren 17 pond en twee
46
vette varkens.
Hij wordt in 1407 als medepachter van de tol van Rupelmonde
37
vernoemd.
In een lijst van “ honesti viri ” (eerbare mannen) wordt Fransoys nog
genoemd als parochiaan van Temse en als bezoldigd hoofdman
(capitaneus) en “ theutonice serganten ”. We schrijven 20 augustus
1411. In dit collectief schrijven verzoekt hij, samen met een aantal
weerbare mannen, onder de banier van de abdij, met Jan zonder
Vrees, Hertog van Bourgondië, ten strijde te mogen trekken tegen
47
de Armagnacs, de aanhangers van het Franse koninklijke huis van
Orléans, met wie Jan zonder Vrees in conflict lag. Jan zonder Vrees
was rond die tijd bijzonder geliefd in Vlaanderen.
Fransoys Brisinc was “ baeliu ende wettelic
maendre ” van de proost van de St.Pietersabdij te Gent in de Vierschaar van
Temse. Als dusdanig wordt hij in 1417 en
48
1418 vermeld. Zijn zegel siert een dezer
stukken. Hij voert met barensteel drie
zittende hazewinden, gehalsband en geringd.
De schildhouders zijn twee arenden.
In 1425 is hij zoals zijn broers Jan en Gheeraert getuige bij de
leenhulde van de voogd van Temse.
Op 2 september 1427 pacht hij opnieuw het Vroonhof, nu voor een
periode van negen jaar. Het hof omvat nu 47 bunder en 507 roeden.
Hij betaalt een jaarlijks pachtgeld van 22 pond groten en twee vette
43
varkens.
De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas leren ons, dat hij
gehuwd was met Lijsbette van Ackere dochter van Jan en
46
47
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Amelberga, op haar beurt dochter van Elysabeth Boytas.
hadden twee zonen :

49

Zij

Jan die in 1402 in Temse geboren werd en waarschijnlijk in 1473
overleed. Hij was gehuwd met Amelberga Bertram en was een
tijdlang tollenaar in Rupelmonde, ongeveer van 1456 tot 1461.
Franciscus, zijn tweede zoon, werd pastoor in Temse en overleed
in 1461 of iets later. In de hiervoor genoemde Kerkligger van Temse
A° 1506 wordt deze priester nog vermeld in verband met een rente
“ over dlicht van Meester frasoys brijsincx jaergetijde ij gr. ”, waaruit
50
wij besluiten dat hij toch wel wat aanzien genoot.
Het overlijden van Fransoys, de vader, is niet preciezer te situeren
dan na 1427.
4. Pieter Brisinc is de volgende zoon van Jan “de Oude” over wie
wij kunnen berichten, en die dus ook geboren werd omtrent 1370.
Hij werd geciteerd in de Kerkfundatie van 8 januari 1400 als
“ inghesetene ende prochiane ” van Temse. Hij is tevens getuige
48
voor Philips van de Couderborch. In het jaar 1400 is hij in Temse
51
ook schepen. In een ander, niet nader gedateerd stuk, maar zeker
de
wel uit het begin van de 15 eeuw, wordt hij samen met een aantal
52
andere ingezetenen, nogmaals als schepen van Temse vernoemd.
Hij was gehuwd met Amelberga Myegheem (een naam die later zal
evolueren tot de typisch Wase familienaam Van Mieghem). Zij was
53
de dochter van Jan en van Margriete Dullaert. Hij heeft een talrijk
gezin. Zijn kinderen heten Jan, Geraard, Pieter, Rogier, Gillis,
Niklaas, Amelberga, die huwde met Jan Cauwers alias Martijns
(later de voogd van Amelberga sMeesters, weduwe van zijn oom
Gheeraert Brisinc) en tenslotte Katelijne, die met Laureis vanden
Bogaerde trouwde.
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5. Diederic Brisinc is de laatste zoon van Jan ” de Oude ” en hij
werd zeker niet later dan 1370 geboren.
50

In 1392 is hij baljuw voor Jan Vilain, voogd van Temse. Vóór 1400
was hij al schepen in Temse en hij wordt als dusdanig ook nog in
51
sommige hiervoor vermelde documenten geciteerd.
Op 10 juni 1408 ontvangt hij van Jacoppe de Meester, die wij
intussen genoegzaam hebben leren kennen, een som geld tegen
betaling van “vier scell groon tsiaers eeuwelic ende emmermeer
durende ”, waarvoor twee stukken land die hij bezat, in pand
gegeven worden : “ een ghemet claers lants met eenen bogaerde
lettel min oft meer ” en “ noch op een vierendeels bundere claers
54
lants lettel min oft meer ”. De belenders zijn hier onder meer Jan
thoen de jonge, Jan thoen doude en nog eens Jan thoen. Veel later
vinden wij de naam Thoen weer terug als belender van een leen, dat
aan een van de rechtstreekse afstammelingen van Jan Brisinc “ de
55
Oude ” toebehoorde.
Hij was gehuwd met Catelyne Smeeds, wat in het document van 10
56
juni 1408 vermeld wordt en bevestigd in de hoofdcijnsboeken .
Hieruit blijkt dat zij eerst met Niklaas Hoens getrouwd was. Al haar
kinderen worden onder de naam Thoens opgesomd, maar wij
vragen ons af of dit wel correct is. Immers de derde zoon heette
Girraerd en naar een “ Gheeraert brisinc Dierix sone ” wordt in
57
een pachtbrief van 4 november 1434 verwezen. Of haar vroegere
echtgenoot iets te maken had met de belenders van de hiervoor
vermelde stukken grond, kunnen we enkel met redelijke zekerheid
vermoeden. Maar een aanvullend overzicht van hun afstammelingen
de
de
tot aan het einde van de 16 eeuw vindt de lezer in het 12
hoofdstuk over de zwevende stamgenoten. Zijn kinderen heetten
Gillis, Girraerd, Amelberge (waarschijnlijk in 1469 overleden en
gehuwd met Daneel Raes) Katelijne (gehuwd met Symoen Maes)
en tenslotte Joos, wellicht ook overleden in of voor 1469.
54
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In een charter, gedateerd 22 oktober 1413,
wordt hij andermaal als schepen van
58
Temse vernoemd. Aan dit charter hangt
zijn zegel, dat in bijzonder goede staat
bewaard gebleven is.
In 1417 wordt Diederic nog als schepen
van Temse genoemd, wanneer zijn broer
Fransoys baljuw voor de proost van de
48
Sint-Pietersabdij is . Wanneer hij het tijdelijke met het eeuwige
verwisselt, weten wij niet.
Over de generaties daarna valt heel wat minder te vertellen. Toch
kunnen wij nog enkele namen en enkele gegevens over hen
meedelen.
Van Jan “ de Jonge ” hebben wij al de zoon Robbrecht venoemd.
Over Joos, zoon van Gheeraert vernamen wij, dat hij een dochter
Jossijne had, die 5 schellingen parisis rente betaalde : “opt huus
ende hofstede plach toe te behoorne gheerrard brissinc int gulden
hooft”. Hijzelf betaalde 2 pond 8 schellingen parisis op “een hofstede
59
ende hoflant”. Hij had nog twee zonen, Gillis en Gheeraert. Die
Gillis was gehuwd met Elisabeth Verheyden, dochter van Gillis en
60
Hij schijnt een opvliegend messenvechter
Kateline Muters.
geweest te zijn. Had zijn grootvader hem die karaktertrek
doorgespeeld? In een vonnis getuigden alleszins verschillende
mensen, dat hij had “in zyn hant ghetrocken een mes bloot in
52
felheden ten voors. Diederic vanden cautere waert”
. Dat
getuigenverhoor is 30 juni 1456 gedateerd. Hij had vier kinderen:
Joos, Frans, Katelijne (getrouwd met Jan van Polfliet) en
Margriete (getrouwd met Jan Vyleyn).
De tweede zoon van Joos heette Gheeraert en die bezat een stuk
land “ beets bunder ” (vroeger van Gillis Dullaert), waarvoor hij 4
61
temse halsteren tarwe betaalde.
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Wij zegden eerder al dat Fransoys Brisinc een zoon Jan had. Die
had op zijn beurt drie kinderen : Franchoijs en Amelberga, die met
Dieric Rauwels trouwde, en tenslotte Jozine, die dat met Gillis
62
Bertram deed.
Over de kinderen van Pieter Brisinc weten wij niet altijd even veel:
63
1) Over Jan is verder niets bekend. 2) Uit de hoofdcijnsboeken
leren wij, dat Geraard getrouwd was met Amelberga van den
Abeele, weduwe van Jan van Bosrode. Zij hadden twee kinderen :
Gillis (waarschijnlijk overleden in 1456) en Amelberga, die met
Joos Poynoets uit Kruibeke trouwde. 3) Over Pieter vonden we
verder niets. 4) Rogier was volgens de hoofdcijnsboeken getrouwd
met Elisabeth Abeele alias Gortebeke, dochter van Pieter en
Katelijne van Ackere. Terloops zij vermeld, dat deze laatste de
zuster was van Lijsbette van Ackere, die de vrouw was van
Fransoys Brisinc, zoon van Jan « de Oude ». Deze Rogier had
volgens dezelfde bron vier kinderen : Pieter, Jan, Anthonis (+
1483) en Margriete. Deze laatste Pieter betaalde in 1483 48
schellingen parisis erfelijke rente in de heerlijkheid Steenbrugghe te
Temse voor twee gemeten land
« ligghende int scouselhende die bijden
scrijnweghe ghehouwen in leene vanden
64
voors kercken » . 5) Van Gillis hebben
wij een paar exemplaren van zijn zegel
gevonden, waarvan een in bijzonder
goede staat. De drie hazewindjes dragen
omzoomde halsbandjes met een ringetje.
Bovenaan zit de barensteel met drie
hangers. De schildhouders zijn twee
arenden van terzijde omziend en met gespreide vleugels. Met een
65
opgeheven poot houden zij het schild vast. Hij was schepen in
Temse. 6) Over Niklaas kwamen wij niets te weten. 7) Amelberga
trouwde met Jan Cauwers alias Martijns en Katelijne met Laureis
66
vanden Bogaerde.
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Hierna volgt een overzicht van deze familie, aangevuld met
de
personen en gegevens, die we in het 12 hoofdstuk behandelen.
Nakomelingen van Jan Brisinc”de Oude” (° ca 1330 + 1404)
Jan Brisinc (° ca 1330 +1404 )
Jonkvrouw Kateline
Jan Brisinc (° ca 1360 + na 1425 )
Lijsbet Raes (° 1370 )
Margriete Brisinc (+ na 1457 )
Robbrecht Brisinc (° ca 1400 )
Katelijne Brisinc (° ca 1400 )
Gheeraert Brisinc (° ca 1362 + voor 1442 )
Amelberga sMeesters (° 1370 )
Joos Brisinc (° 1400 )
Jossijne Brisinc (° 1430 )
François Brisinc (° 1364 + na 1427 )
Lijsbet Van Ackere (° ca 1375 )
Franciscus Brisinc (° ca 1400 + na 1461 )
Jan Brisinc (° ca 1402 + 1473 )
Amelberga Bertram (° ca 1400 )
Jozine Brisinc (° ca 1430 )
Amelberga Brisinc (° ca 1430 )
Franchoijs Brisinc (° ca 1430 )
Pieter Brisinc (° ca 1366 )
Amelberga Myegheem (° ca 1370 )
Jan Brisinc (° ca 1400 )
Geraard Brisinc (° ca 1400 )
Amelberga Van den Abeele (° ca 1400 )
Gillis Brisinc (° ca 1430 + ca 1456 )
Amelberga Brisinc (° ca 1430 + ca 1473 )
Pieter Brisinc (° ca 1403 )
Rogier Brisinc (° ca 1405 )
Elisabeth Abeele (° ca 1410 )
Pieter Brisinc (° ca 1430 + na 1483 )
Jan Brisinc (° ca 1435 )
Anthonis Brisinc (° ca 1435 + na 1483 )
Margriete Brisinc (° ca 1440 + na 1483 )
Gillis Brisinc (° ca 1405 )
Niklaas Brisinc (° ca 1410 )
Amelberga Brisinc (° ca 1410 )
Katelijne Brisinc (° ca 1415 )
46

Diederic Brisinc (° ca 1368 )
Catelyne Smeeds (° ca 1380 )
Gillis Brisinc (° ca 1400 )
Girraard Brisinc (° ca 1400 )
Barbara Baten
Diederic Briessinck
Lijsbette Claus
Joos Briessinck
Frans Briessinck
Joanna Keppens
Jan Briessinck
Kateline Briessinck
Laurentia Briessinck
Margriete Briessinck
Frans Briessinck (° ca 1528 )
Margriete de Rijcke
Simon Briessinck (° ca 1556 )
Willem Briessinck (° ca 1558 )
Margriete Briessinck (° ca 1560 )
Jacob Briessinck (° ca 1562 )
Gillis Briessinck (° ca 1564 )
Anna Briessinck (° ca 1566 )
Amelberga Brisinc (° ca 1405 + ca 1469 )
Joos Brisinc (° ca 1410 + ca 1469 )
Katelijne Brisinc (° ca 1410 )
In de census van St.-Niklaas wordt in de hoofdcijnsboeken van het
Land van Waas in die periode nog een Bouwen Brisinc genoemd,
maar of hij met deze tak van de familie rechtstreeks verbonden was,
weten wij niet. Hij was gehuwd met Katelijne Sutters en had een
zoon Jan. Trouwens er komen nog veel meer personen met de
naam Bryssinck voor in die hoofdcijnsboeken, maar aangezien de
cijnsplicht in vrouwelijke lijn overgedragen werd, ontbreekt de naam
de
van de vader of grootvader. Daardoor kunnen wij voor de 14 tot de
de
16 eeuw meestal niet alle verbanden leggen met andere personen
de
de
die dezelfde familienaam hebben. Voor de 17 en 18 eeuw
kunnen wij het verband wél leggen, omdat wij dat met behulp van de
parochieregisters doen.

47

HOOFDSTUK IV

De overgang
van de 15de naar de 16de eeuw

D

de

de

e overgang van de 15 naar de 16 eeuw werd op het
politieke vlak gekenmerkt door de overgang van het
Bourgondische Rijk naar het tijdperk van de Oostenrijkse
Habsburgers. Nadat Karel de Stoute bij Nancy in 1477
sneuvelde, volgde zijn 19-jarige dochter Maria van Bourgondië hem
op. Zij was evenwel tegen de veroveringszuchtige koning van
Frankrijk niet opgewassen en moest binnenlands ook veel nieuwe
burgerlijke vrijheden toestaan. Pas toen zij trouwde met de
Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk kon zij het tij weer in haar
voordeel doen keren. Zo kon zij onder meer het bedreigde
Vlaanderen behouden. Helaas stierf zij, zoals algemeen bekend,
zeer jong bij een val van haar paard. Zij werd in Brugge begraven.
De invloed van de oude adel was al een hele tijd aan het tanen.
de
Reeds vroeg in de 15 eeuw vonden in Brugge en Gent rellen
plaats tegen Filips de Goede. In de tweede helft van die eeuw nam
Karel de Stoute de macht in handen, en regeren deed hij niet altijd
op zachtzinnige wijze.
Op economisch gebied verhuisde stilaan het zwaartepunt van
Brugge naar Antwerpen, dat toen al meer dan 100.000 inwoners
telde. De boekdrukkunst was inmiddels uitgevonden en dat zou
vanzelfsprekend een grote invloed hebben op de verspreiding van
de letterkunde. Of dat allemaal even snel ging op het platteland, is
zeer de vraag. Dat platteland werd door Maximiliaan van Oostenrijk
maar stiefmoederlijk behandeld. Grondbelastingen en een verbod op
plattelandsnijverheden speelden daarin een grote rol.
48

De zoon van Maximiliaan en Maria van Bourgondië, Filips de
Schone, trouwde met Johanna van Aragon, bijgenaamd de
Waanzinnige, een dochter van de Spaanse vorsten. Uit dit huwelijk
werd de latere Karel V geboren. Met hem gingen wij deel uitmaken
van de Spaanse Nederlanden. Diens zoon, Filips II, volgde hem op
en aangezien die zich definitief in Spanje ging vestigen en niet meer
naar de Nederlanden kwam, zijn wij met zijn gezant, de beruchte
Hertog van Alva, beland in een tijdperk dat diepe sporen zou nalaten
op ons volk. Uit die periode zijn vele documenten bewaard
gebleven.
In dat kader brak in 1568 de 80-jarige Oorlog uit, die leidde tot de
betreurenswaardige scheiding der Nederlanden.
De Bryssinck-stam leefde in die tijden op het platteland, nog steeds
in het Land van Waas. Zoals hiervoor al aangegeven oorspronkelijk
de
in Waasmunster, maar vanaf medio 14 eeuw ook in naburige
parochies, voornamelijk in Temse.
de

Tot in de 16 eeuw was de landbouw in onze gewesten gebaseerd
op het drieslagstelsel: een akker werd het eerste jaar met
wintergewassen bezaaid, het tweede jaar met zomervruchten, het
derde jaar bleef hij braak liggen om te rusten. Verder deden
stalvoeders hun intrede, klaver en rapen bijvoorbeeld. Ook de
graangewassen werden gevarieerder: rogge, tarwe, gerst. En
tenslotte wonnen ook nijverheidsgewassen aan belang: vlas en
koolzaad.
De meeste boerderijen waren klein, vaak minder dan 5 hectaren.
Voor zover wij dat konden nagaan was dat voor de meesten van
onze voorouders niet anders. Het grondbezit bleef grotendeels in
handen van grootgrondbezitters, die bij de landbouw zelf niet
betrokken waren en dus de grond verpachtten. Een groot deel van
de landbouwbevolking bestond uit slecht betaalde dagloners.
De familie, waarover wij het in onderhavige studie hebben, behoorde
zeker niet tot de economisch zwaksten. Maar de processen die zij
de
aangesmeerd kregen bij het begin van de 15 eeuw, hebben hen
toch geen goed gedaan. Van de verknochtheid aan de plaatselijke
heer, zoals vóór en kort na 1400, was rond de eeuwwende in 1500
49

al heel wat minder sprake. Wat de gewone boeren hinderde, waren
de niet aflatende, verwoestende oorlogen, die alsmaar hogere
belastingen veroorzaakten. En de godsdiensttwisten, want het
protestantisme had zijn intrede gedaan. Zelfs in landelijke gebieden
moesten protestants gezinden de wijk naar het Noorden nemen,
vaak onaangekondigd en in stilte, bij nacht en ontij, omwille van het
lijfsbehoud.
Welke omstandigheden dit precies veroorzaakt hebben, weten we
de
eeuw zijn alsmaar minder
niet, maar halverwege de 15
documenten beschikbaar om ons in te lichten omtrent het reilen en
zeilen van de Bryssinck-stam. Wel komt de naam nog steeds veel
voor in de hoofdcijnsboeken van de abdijen Sint-Bavo en SintPieter, maar vanuit die vermeldingen konden wij niet altijd even
duidelijk alle verwantschappen afleiden.
Omstreeks 1500 is de stam nadrukkelijk in Temse aanwezig, zij het
dat men daar de volledige naam Bryssinck gaat verkorten tot Brijs
of Brys. Dat gebeurt geleidelijk, maar toch systematisch. Zonder de
geringste twijfel mogen wij ervan uitgaan dat alle personen, die
thans Brys heten, afkomstig zijn uit deze tak van Temse en
bijgevolg ook teruggaan tot de hiervoor beschreven familie, die
zowel in Waasmunster als in Temse vertoefde.
Om die naamsverkorting wat duidelijker toe te lichten kunnen wij
naar verschillende documenten verwijzen.
34

van Temse uit het jaar 1506
Wanneer wij de Kerkligger
raadplegen, dan lezen wij bijvoorbeeld op f°49 v°:
Jan brijs al(ia)s Rogiers
67

en vergelijken wij met de Armenligger , eveneens van Temse, maar
dan uit 1508, dan wordt daar op f° 33 v° vermeld:

67
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Jan brijssinc a’(lia)s Rogiers fs Pieters.
In deze Armenligger vinden wij nog op f° 38 v°:
Dieric brijssinc Hier af ghelt Lysbe. Brys fa dierixc.
En in de Kerkligger op f° 7 v°:
frans brys over dieric brijs op zyn huys eñ hofstede in
tshoensstrate
terwijl wij in de Armenligger op f° 59 v° kunnen lezen:
fransoys brijs over Joes brijssinck fs diericx…ende op huys ende
hofstede… in de thoensstrate… zuyt mergriete thoens uxor symoen
vijt en/ noort fransoys brijs.
Een bladzijde verder, f° 60 r° zien wij dan weer:
West mergriete thoens ux symoen vyts en/ noort fransoys
brijssinck.
Alleen al uit deze enkele gevallen kunnen we de naamsverkorting
afleiden en het besluit trekken, dat men in Temse alle personen, die
Brys heten, kunnen identificeren als Bryssinck.
25

Daar houdt het bovendien niet op. In een charter uit 1512 vinden
wij Frans brysinc fs Joos (of Joes?) die aan zijn broer Janne zijn
hofstede overmaakt. Diezelfde Frans vinden wij terug in de hiervoor
genoemde Armenligger op f° 59 v°, maar dan als brys en even
verder toch weer opnieuw als brijssinck.
68

In de penningcohieren van Temse uit het jaar 1569 komt nog maar
alleen de naam Brys voor. Op een los blad wordt Franchoys Brys
onmiddellijk gevolgd door een notitie betreffende Ghyselbrecht van
boxelaere. Die was schepen in Temse en lange tijd pachtheer van
de familie van Willem Bryssinck in Tielrode. Dit wijst natuurlijk op
68
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een verwantschap tussen Frans en Willem. De vader van die
Willem heette Frans en zijn oudste zoon ook. Daarover zullen wij
het later nog veel uitvoeriger hebben.
Interessant is, dat deze Frans of Franchoys brys eigenhandig
ondertekent met frans brijs. De s in brijs lijkt op een ouderwetse,
gotische s, dat wil zeggen een lange, hoge streep met een haak
bovenaan.
Er bestaan nog meer archiefstukken waaruit wij de naamsverkorting
kunnen afleiden, maar het zou ons nodeloos te ver leiden. Wij
kunnen ons natuurlijk wel de vraag stellen hoe en waarom men tot
die verkorting kwam.
In het eerste hoofdstuk op blz. 15 en 16 hebben wij aan het ontstaan
van de naam Bryssinck reeds een paar overwegingen gewijd.
Brixius ⇒Brictij ⇒Brixiis ⇒Brisinc ⇒Briessinck ⇒Bryssinck.
Omstreeks het jaar 1500 leefden in Temse zeer talrijke leden van
deze Bryssinck-familie. Dat hebben wij kunnen zien in de hiervoor
afgedrukte verwantschapstabellen. Zij hadden er een zeer bekend,
soms berucht verleden. Aangezien dus iedereen in Temse de naam
zeer goed kende en men maar al te goed wist over welke familie
men sprak, beperkte men zich al gauw tot het essentiële deel ervan:
Brys(inck). De volledige naam bleef natuurlijk wel in voege buiten
Temse, waar men dit allemaal niet zo vanzelfsprekend zal gevonden
hebben. Wanneer daar later toch een verkorte naam Brys opdook,
dan was dat voor iemand, die uit Temse kwam en voor wie de
verkorte vorm de definitieve en volledige naam was geworden. Of
ook nog wanneer een verband met de Brys-tak uit Temse voor de
hand lag. Zo wordt Willem Brys in 1555 in Tielrode genoteerd,
omwille van zijn afkomst uit Temse, maar later heet zijn weduwe
69
opnieuw Bryssinck .
Besluit: Brys en Bryssinck hebben dezelfde voorouders. Buiten
Temse blijft de volledige naam voortleven. In Temse verdwijnt deze
helemaal ten voordele van de verkorte vorm.
69
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Aangezien de hedendaagse afstammelingen ongemeen talrijk zijn,
waardoor deze familiegeschiedenis buitensporig omvangrijk zou
kunnen worden, veroorloven wij ons om enkel met die
afstammelingen door te gaan, die de onverkorte naam zijn blijven
voeren. Een geschiedenis van de Brys-tak, ontstaan in Temse, kan
wellicht ooit door iemand uit die nakomelingschap worden aangevat
vanaf omstreeks 1500. Er kan dan vanzelfsprekend zonder meer
aangesloten worden bij het eerste deel van deze studie.
Wanneer wij nu de draad weer opnemen met ene Simon
Briessinck, geboren omstreeks 1455 en overleden in 1535, dan zijn
wij ons ervan bewust, dat er een hiaat zit tussen hem en de stam die
wij in de vorige hoofdstukken bespraken. Wij kennen zijn vader
immers niet. Anna van den Driessche was zijn vrouw, zij was de
dochter van Gillis en Margriete ver Wilghen. Simon staat in de
70
hoofdcijnsboeken opgeschreven in de census van Waasmunster,
samen met zijn twee zoons: Jan en Frans. De belangen van deze
mensen lagen verspreid over de parochies Waasmunster, Tielrode
en Temse, een enkele keer in het tussenliggende Elversele, die om
en nabij de samenvloeiing van Schelde en Durme liggen. Jan had
ook een zoon Jan. Laten we die twee dan maar gemakshalve ook
Jan “de Oude” en Jan “de Jonge” noemen, zoals dat trouwens al
in een oorspronkelijke oorkonde gebeurde.
De notities in de hoofdcijnsboeken worden bevestigd door die
oorkonde, in Waasmunster gedateerd 26 maart 1535. Een kopie
daarvan wordt bewaard in de Grote Slaper van de abdij van
72
Rosenberg. Het is een document, waarbij de erfgenamen van
Simon Briessinck bevestigen, dat een aenworp door de overledene
bij leven aan zijn zoon Frans geschonken werd en dat die grond
bijgevolg buiten de erfenis behoorde te vallen:
“…Dat voor ons cômen eñ ghecompareert sij in persoonê
Jan briessinck doude. Jan briessinck de jonghe. willem briessinck
s
gillis noudts.phls coolman eñ pieter lauwereyns f Jans
seiden affirmeerdë eñ verclaersden de voorn comparantê dat
Simon briessinck in sinê hutersten goede memorie ende
70
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Verstandt hebbende heeft ghegeven by consente vanden anderen hoirs voochden eñ erfghename.france briessinck sinen
sone. eenê aenworp…”
De comparanten in het document zijn vooreerst Jan Briessinck “de
Oude”, Jan Briessinck “de Jonge”, en Willem Briessinck. Er
staat duidelijk te lezen: “verclaersden de voorn comparantê… by
consente vanden anderen hoirs”. In modern Nederlands: “De
hiervoor genoemde comparanten verklaarden… met instemming
van de andere erfgenamen”. Uiteraard impliceert “van de andere
erfgenamen” dat de comparanten de eerder genoemde erfgenamen
zijn, te weten: Jan “de Oude”, Jan “de Jonge” en Willem, wat
nogal vanzelfsprekend is. De volgende drie zijn wellicht voogden of
getuigen, of misschien ook wel erfgenamen, maar relevant voor ons
onderzoek is dat niet. Wel is van belang dat de drie genoemde
Briessincks duidelijk wel zonen en kleinzonen van Simon zijn, net
zoals Frans. En zij zijn niet de enige erfgenamen. Dat wordt
overigens door de hiervoor genoemde hoofdcijnsboeken bevestigd.
Wij moeten ons even op die Willem Brijssinck concentreren, omdat
nagenoeg alle thans levende naamgenoten van hem afstammen.
de
Dat hebben wij uit de penningcohieren van de 16 , de parochiede
de
registers van de 17 en de 18 en de akten van de Burgerlijke
de
Stand van de 19 eeuw ondubbelzinnig kunnen afleiden. Maar meer
de
daarover later. In alle archiefstukken uit het midden van de 16
eeuw waar wij de naam Willem Brijssinck vonden, werd hij altijd in
de parochie Tielrode gesitueerd en nergens anders: In de
73
Armenligger van Temse
maar dan wel met een verwijzing naar
land in het Tielrodebroek, vervolgens in de vele penningcohieren
68+69+74
75
69
van Tielrode
, in landboeken , rente- en cijnsboeken van
76
Tielrode en in de Grote Slaper van de abdij van Rosenberg voor
de evenenrente van Tielrode. Zelfs in de hoofdcijns van Ste
Amelberga van Temse, staat naast de naam van zijn schoonbroer
Jacob “in thielro” genoteerd. Enkel in de hiervoor behandelde
oorkonde uit Waasmunster wordt hij als comparant vermeld zonder
opgaaf van woonplaats. Dat wij telkens met een en dezelfde Willem
te maken hebben, blijkt onder meer uit de evenenrente van Tielrode,
73
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waar hij als belender wordt vermeld van de erfgenamen van
a
Lijsbette Smeets f Jans Weduwe Jacops Dyckers huut Jan de
76
Smet. In de penningcohieren veel later staat dezelfde familie nog
steeds als belenders van de weduwe van Willem vermeld. Ook in
de evenenrente wordt een stuk land van Willem gesitueerd naast de
“bastaert ackere”, die in de Burmttiende ligt. In de penningcohieren
van 1569 wordt zijn weduwe belast op grond gelegen in diezelfde
68+77
“burmtthiende”.
Als wij alles op een rijtje zetten, kunnen wij vaststellen dat de
chronologie ook klopt: Simon sterft in 1535, dat blijkt zonder meer
uit de oorkonde van de abdij van Rosenberg. Hij had toen kinderen
en zeker twee volwassen kleinkinderen. Het is daarom logisch zijn
geboortejaar, met een grote speelruimte weliswaar, te situeren rond
1455. In zijn overlijdensjaar 1535 was zijn kleinzoon Willem, wij
herhalen het, reeds volwassen. Dat wil zeggen: minstens 25 jaar
oud. Dat geeft ons een geboortejaar van vóór 1510. Hij sterft
omstreeks 1556, wat blijkt uit de penningcohieren. Hij heeft dan vijf
kinderen en als die met een gemiddelde tussentijd van drie jaar
geboren worden, dan ziet de oudste het levenslicht ongeveer in
1544. Wij gaan er dan nog van uit dat geen van zijn kinderen vroeg
gestorven of doodgeboren is en dat zijn jongste pas vlak voor zijn
dood ter wereld kwam. Zijn eerste kind is dus naar alle
waarschijnlijkheid nog een paar jaar eerder geboren. Dat doet voor
Willem een huwelijksjaar van om en bij 1540 vermoeden en dus
was hij als bruidegom zowat 30-32 jaar oud. Wanneer Willem rond
1556 het tijdelijke voor het eeuwige ruilt, is hij dus nog niet heel oud.
Het overlijden van zijn weduwe Elisabeth Biestman veel en veel later
in 1582 kan die vaststelling alleen maar ondersteunen. Volgens de
Tielrodese penningcohieren was zij zeker 26 jaar lang zijn weduwe.
Voor Willem mogen wij gerust een geboorte, andermaal met wat
speelruimte, rond 1508 aanvaarden. Zijn vader Frans kunnen wij
dan perfect inpassen tussen grootvader en kleinzoon met een
geboorte omstreeks 1485, opnieuw met de nodige marge te lezen.
In het bijgevoegde, samenvattende schema wordt dit in alle
duidelijkheid hernomen.
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Nakomelingen van Simon Briessinck (1455-1535)
Simon BRIESSINCK (°ca 1455 + 1535)
||__Anna VANDEN DRIESSCHE
|--Jan BRIESSINCK (°ca 1480 )
|
|_Jan BRIESSINCK (°ca 1505 )
|_Frans BRIESSINCK (°ca 1485 )
|--Willem BRYSSINCK (°ca 1508 + 1556)
||__Elisabeth BIESTMAN ( + 1582)
|--Elisabeth BRYSSINCK (°ca 1544 + 1576)
|--Frans BRYSSINCK (°ca 1547 + ca 1579)
|--Gillis BRYSSINCK (°ca 1550 + jong)
|--Amelberga BRYSSINCK (°ca 1553 + 1636)
|--Andries BRYSSINCK (°ca 1556 + medio 1629)
||__Elisabeth VAN BOGAERDE (°ca 1566 +1641)
|--Gillis BRYSSINCK (°ca 1587 + 1665)
|--Joos BRYSSINCK (°1590 + 1674)
|--Frans BRYSSINCK (°1593 + 1652)
|--Jan BRYSSINCK (°1597 + 1686)
|--Andries BRYSSINCK (°1600 + 1673)
|_Catharina BRYSSINCK (°1605 + 1649)
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HOOFDSTUK V

Het familiewapen

T

erloops hebben wij in de vorige hoofdstukken reeds kennis
gemaakt met enkele exemplaren van het familiewapen dat
door de Bryssinck-stam werd gevoerd. Zoals gezegd vonden
wij het terug onder vorm van waszegeltjes, die aan allerlei
oorkonden hingen. Die hadden destijds de waarde van een
hedendaagse handtekening. In die tijden konden de meeste mensen
immers niet schrijven. Een wapen was niet helemaal een exclusief
identiteitsteken. Het behoorde toe aan de hele familie, de hele sibbe,
vertikaal en horizontaal. De basiselementen van het wapen bleven
voor elk familielid nagenoeg onveranderd, maar om het onderscheid
tussen grootvader, vader, broers en ooms te maken, voegde men
een breuk aan het wapen toe. Breuken zijn bijvoorbeeld
kleurverandering, een barensteel, een vierendeling, enzovoort. Tot
nu toe hebben wij deze laatste twee breuken in het wapen van de
Bryssinck-stam gezien. Samenvattend vindt men op de volgende
bladzijde een schets van deze waszegeltjes met verwijzing naar de
overeenstemmende foto’s.
In het vorige hoofdstuk merkten wij al op, dat wij vanaf de
hedendaagse naamdragers niet in een
ononderbroken reeks
kunnen opklimmen tot bij deze familie uit Temse en Waasmunster.
de
Wij hebben ergens in de 15 eeuw een hiaat. Er is dus geen hard
bewijs, enkel een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat
wij rechtstreeks van hen afstammen. Daarom kunnen wij het wapen
met de drie hazewinden niet op onze naam laten registreren.
Tenminste, als wij enkel over de waszegeltjes zouden beschikken,
die wij tot nu toe besproken hebben.
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Van links boven naar rechts onder (cf. de foto’s van de originelen):
Jan 1392 (p. 30), Fransoys 1417 (p. 41), Diederic 1413 (p. 44), Gillis 1459 (p. 45).

Maar een tijd later duikt plots het oude familiewapen weer op. In
Waasmunster werd op 1 juni 1530 een oorkonde opgesteld over de
verkoop op 20 januari 1528 van een schorre aan de “eerwerdegher
vrauwen me vrauwen der Abdessen Religieusen ende convente
vanden cloostere van Roesenberghe binnen Waesmonstre een
schoor met der visscherijen daer aenclevende gheleeghen binnen
der selver prochien van Waesmonstre”. Aan het origineel op
78
perkament, dat in het archief van deze abdij bewaard wordt , hangt
van de verkoper, te weten Jan Briessinck, het zegel: 3 zittende
hazewinden 2 + 1 met als breuk boven in het midden een vijfpuntige
ster, die men heraldisch ook wel spoorrad noemt.
78
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Wapen van Jan Briessinck zoon van Simon (A° 1530)

Bovendien zien wij hier opnieuw de bekende schildhouders: de twee
arenden. Een kopie van deze oorkonde staat genoteerd in de al
79
eerder genoemde Grote Slaper van de abdij . Hieraan hangt
natuurlijk geen zegel, want die kopie werd pas in 1549 ingeschreven.
Deze Jan Briessinck is Jan “de Oude”, zoon van Simon, die wij in
het vorige hoofdstuk besproken hebben. De oorkonde hierboven
geciteerd staat in de Grote Slaper van de abdij twee bladen verder
dan de oorkonde, die wij consulteerden om de verwantschappen
tussen Simon, Jan en Frans, en tenslotte Willem aan te tonen (zie
nogmaals het overzicht op bladzijde 56).
Het ligt voor de hand dat Jan Briessinck dat wapen van zijn vader
Simon heeft geërfd, met of zonder spoorrad. Het wapen bestond
de
immers al minstens van in de 14 eeuw. Langs welke familiale
wegen het bij Simon geraakte, weten wij vooralsnog niet. Het werd
natuurlijk niet alleen door Jan, maar ook door zijn broer Frans
geërfd. En die gaf het dan weer door aan zijn zoon Willem. In de
penningcohieren en in de hoofdcijnsboeken vinden wij de
afstammelingen van die Willem. In hoofdstuk VII behandelen wij
dat. Vanaf diens jongste zoon Andries zitten wij dan in de
parochieregisters, die ons zonder enige onderbreking samen met de
79
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de

akten van de Burgerlijke Stand in de 19
onszelf voeren.

ste

en 20

eeuwen tot bij

Zo hebben wij uiteindelijk dan toch de ononderbroken reeks kunnen
ontdekken, die loopt tot een van onze voorouders die het wapen
voerde. Dat stelde ons in staat om bij het Heraldisch College van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde een aanvraag tot officiële
registratie in te dienen. De wapenbrief werd op 6 juli 1991 getekend
en de publicatie in “Vlaamse Stam” volgde in het juli-augustusnummer van 1992, om precies te zijn op bladzijden 403 en 404.
Tot wapenspreuk koos ik Stirpi perpetuæ om de redenen die ik in
het voorwoord al uiteenzette. Mocht een andere naamdrager
eveneens een wapenspreuk willen voeren, dan kiest of creëert hij
die vanzelfsprekend in alle onafhankelijkheid.
De voorzitter van het Heraldisch College gaf mij de raad om alle
breuken in het wapen weg te laten. In onze moderne tijden worden
breuken niet meer gebruikt om de verschillende personen uit een
geslacht te onderscheiden. Het familiewapen heeft heden ten dage
een wat gewijzigde betekenis gekregen. Van één enkele persoon
behoort het zeker niet de exclusieve handtekening te zijn. Het kan
nu door alle afstammelingen van de hiervoor beschreven familie
gevoerd worden.
Hiernaast vindt de lezer de hedendaagse afbeelding van ons
familiewapen, waarvan de officiële beschrijving als volgt luidt:
“In lazuur drie zittende hazewinden van zilver, gehalsband van
sinopel, de halsband omboord en geringd van goud. Het schild
getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord
van goud, gevoerd en gehecht van lazuur, met wrong en dekkleden
van zilver en van lazuur. Helmteken: een kop en hals van een
hazewind van zilver, gehalsband van sinopel, de halsband omboord
en geringd van goud. Schildhouders: twee omziende arenden van
zilver, gebekt, getongd en gepoot van lazuur. Wapenspreuk: STIRPI
PERPETUAE in letters van lazuur op een lint van zilver.”
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HOOFDSTUK VI

Grondbezit, rechten en bestuur

G

rondbezit is voor een landelijke samenleving vanzelfsprekend
van groot belang, vroeger niet minder dan nu. Daarom is het
wellicht nuttig om dat grondbezit tijdens de Middeleeuwen en
het Ancien Régime even nader te bekijken.
Voor een heerlijkheid werden al vele bepalingen bedacht. Zelf
80
dachten wij, dat de volgende - door Dr Jos Denijs geformuleerd de duidelijkste is, al was het maar door haar bondigheid:
"Een heerlijkheid is een deel van een territoriaal vorstendom
waarover iemand uit eigen naam overheidsrechten uitoefent onder
het hooggezag van de vorst."
Die iemand kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn
zoals bv. een abdij. Is hij een natuurlijk persoon, dan is hij een heer,
die niet in naam van de vorst die overheidsrechten uitoefent, maar
dat in eigen naam doet, want hij is de feitelijke bezitter van die
rechten. Hij heeft natuurlijk niet alle overheidsrechten, want dan zou
hij zelf een vorst zijn. De heerlijke rechten kunnen nogal verschillen
van heerlijkheid tot heerlijkheid, maar in de eerste plaats zijn ze van
justitiële aard. Een heerlijkheid is pas een heerlijkheid wanneer er
justitierechten op uitgeoefend worden. Verder kan er ook een recht
op het heffen van cijnzen of diensten bestaan, bv. het leveren van
een vetgemest varken, of het onderhoud van een dijk.
80
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Wat is dan een (1) leen? Het was een goed, dat om persoonlijke
dienst gehouden werd. De bezitter had bepaalde verplichtingen
tegenover de leenheer. Lenen waren erfelijk. Rechtspraak en
overheidsrechten waren meestal niet verbonden aan een leen.
Soms kon justitie er toch deel van uitmaken. Het leengoed kon een
vorstendom zijn, of een heerlijkheid, een stuk grond, zelfs een
geldrente.
De meeste, maar niet alle heerlijkheden waren ook lenen. Sommige
waren (2) allodiale gronden, d.w.z. gronden in vrije eigendom,
zonder feodale verplichtingen. Men had daar toen een mooie
omschrijving voor: "van God en van de zon". Maar zo waren er niet
veel en die bleven beperkt tot grootgrondbezitters.
Niet alle lenen behoorden noodzakelijk tot een heerlijkheid. Maar
heerlijkheden, die ook lenen waren, volgden bij verandering van
bezitter de regels van het leenrecht.
De nieuwe bezitter van een leen (de koper of een erfgenaam) moest
binnen de 40 dagen het leen verheffen en manschap doen. Eigenlijk
wil dat zeggen, dat hij de rechten en het gezag van de leenheer
erkende. Dat werd schriftelijk geakteerd. Nog eens binnen de 40
dagen moest hij een beschrijving van het leen aan de leenheer
geven. Dat heette een denombrement. In zo'n denombrement vindt
men onder meer alle rechten beschreven, die van het leen deel
uitmaakten. Men vindt deze denombrementen in de leenboeken.
Van een leen kon een deel als achterleen doorgegeven worden. Op
die manier geraakte het grondgebied van Vlaanderen versnipperd in
kleine achterlenen, die door een veelheid van leenmannen
gehouden werden tot aan het einde van het Ancien Régime, toen de
sansculotten na de Franse Revolutie ons land bezetten en hier de
nieuwe Franse wetten kwamen opdringen.
Verder waren er nog rente- of (3) cijnsgronden, die van een heer in
erfpacht gehouden werden, mits betaling van een eeuwigdurende,
heerlijke rente. Deze rente of belasting bestond uit een levering in
natura (gewassen of dieren), uit geld of diensten (arbeid).
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(4) Vrijgeweiden waren gronden waarop iemand zijn vee mocht
laten grazen tegen betaling van een vergoeding aan de heer.
Nu iets meer over de heerlijke rechten. Vooreerst en zeer belangrijk
waren de justitierechten. Men onderscheidde drie graden van
justitie: de hoge, de middele en de lage. Tot sommige heerlijkheden
behoorden alle drie deze graden, tot andere alleen maar de lage.
De hoge rechtspraak behandelde alle criminele en burgerlijke
zaken, die konden leiden tot lijfstraffen, de galg, het rad, confiscatie
van goederen, verbanning, boeten tot 60 pond.
De middele rechtspraak kon dieven tot de galg of tot de put
veroordelen en boeten uitspreken tot 3 pond.
De lagere rechtspraak, ook nedere justitie genoemd, was bevoegd
om de overdracht van gronden voor de schepen- of latenbanken van
de heerlijkheid te bekrachtigen. De heer had een recht van
"wandelkoop", wat betekent dat hij een aantal penningen per pond
op de koopsom kreeg. Ging het om een erfenis, dan sprak men van
"sterfkoop". Dikwijls mocht de lagere rechtspraak een boete tot 3
pond opleggen.
Kerkgeboden en politieverordeningen werden door de hogere en
middele justitie uitgevaardigd.
Omdat meestal verschillende heerlijkheden over het grondgebied
van één enkele parochie verspreid lagen, werd de rechtspraak
dikwijls een onontwarbaar kluwen, wat aanleiding gaf tot heel wat
betwistingen. Zo telde de parochie Tielrode 11 verschillende
heerlijkheden, kriskras door elkaar verspreid over het hele
territorium, zij het voornamelijk in het westelijk deel van het
grondgebied. In één enkele wijk, de West Nederwijk, behoorde bijna
elk aangrenzend grondstukje tot een andere heerlijkheid.
Bij wijze van voorbeeld bekijken we nog even de tekst die meekwam
met de persoon van Jonkvrouw Beatrijs Ackermans (zie blz. 22).
Daaruit blijkt, dat zij, de moeder van Jan Brisinc "de Oude", een
leen had in Temse, te weten een stuk grond, met daarop het recht
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van nedere- of lagere justitie. Zij mocht boeten heffen tot 3 pond. De
rente die ervoor moest betaald worden was een halve mudde haver.
81

Het Hoofdcollege van het Land van Waas was sinds 1241, datum
waarop de Keure van het Land van Waas bekrachtigd werd, tot zijn
ontbinding als gevolg van de Franse revolutie, een instelling, die
bevoegdheden verwierf, die deze streek een coherent bestuur
verschaften. Die bevoegdheden waren van administratieve, fiscale
de
en economische aard. Tijdens de 17 eeuw werd dat bestuur
behoorlijk verstoord door vele militaire operaties. De oorspronkelijke
bedoeling was om het grafelijk gezag te verstevigen tegen de
kleinere lokale landadel. Het bestuur kwam aldus in handen van
zeven schepenen, die voor het leven benoemd werden. Het
Hoofdcollege was als het ware het verbindingselement tussen de
graaf en zijn onderdanen. Het vergaderde in Sint-Niklaas. Vaak
diende dit college om nieuwe en dus hogere belastingen op te
leggen, die vooral moesten dienen om de oorlogsuitgaven te
de
eeuw
dekken. En dat gebeurde gedurende de hele 17
herhaaldelijk, wat op een gegeven ogenblik vele inwoners van het
Land van Waas tot op de rand van grauwe armoede bracht.
Cholera, tyfus en de pest van 1666, alle verspreid door vreemde
legerbenden, en misoogsten kwamen de toestand alleen maar
verergeren. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat de militaire
operaties van de Fransen, de Spanjaards en de Noordde
Nederlanders het leven van de Wase bevolking in de 17 eeuw
bijzonder grondig beïnvloed en verstoord hebben.
Het Hoofdcollege van het Land van Waas fungeerde ook als Hoge
Vierschaar, d.w.z. als rechtscollege. Het deed uitspraken in de
burgerlijke rechtspleging. Strafrechtspraak behoorde tot de bevoegdheid van het Leenhof. Deze Hoge Vierschaar behandelde
kwesties, die door de lagere rechtspraak niet konden gevonnist
worden en daarom doorverwezen werden. Zij fungeerde ook als
beroepshof. De bevoegdheden van het Hoofdcollege waren niet
voor alle gemeenten dezelfde. Het hing ervan af of de gemeente tot
de Keure behoorde, dan wel of het een appanage-gemeente was.
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Voor wat betreft het Hoofdcollege van het Land van Waas, lieten wij ons inspireren door
een uitstekende bijdrage van de hand van R. De Bock, verschenen in de AOKW, deel 100,
uit het jaar 1997.
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Tielrode bv. behoorde tot de Keure. De gemeenten uit het Land van
Beveren niet.
De administratieve bevoegdheid van het Hoofdcollege van het Land
van Waas was een van de belangrijkste opdrachten. Nalatigheid en
machtsmisbruik van de lokale griffiers werden permanent bestreden.
Het Hoofdcollege organiseerde ook lokale politie- en burgerwachtkorpsen om bruggen en toegangswegen te bewaken, omdat vele
benden struikrovers, vagebonden en deserteurs de streek onveilig
maakten. Tevens werden, zoals in 1698, de voedselreserves
geregistreerd, om deze zoveel mogelijk te onttrekken aan de
vijandelijke legers. De bedoeling was eveneens de graanprijzen ten
behoeve van de grote steden onder controle te houden.
Met dit korte overzicht hopen wij enig inzicht gegeven te hebben in
de structuren die het openbare leven in de behandelde periodes
beheersten.
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HOOFDSTUK VII

De 16de eeuw
Hervormingen en oorlogen

W

il men tot een betere situering van een familiegeschiedenis
komen, dan verdient het aanbeveling om even een blik te
werpen op de politieke, economische en religieuze
ontwikkelingen in de overeenstemmende periode. Wij hebben dat
hiervoor ook al gedaan.
Zopas zijn de grote ontdekkingsreizen begonnen. Christoffel
Columbus ontdekt Amerika in 1492. In de daaropvolgende eeuw
onderneemt men de ene zeereis na de andere en nieuwe, tot dan
toe onbekende producten, zoals specerijen, koffie, aardappelen,
geraken geleidelijk aan in Europa bekend.
In 1517 spijkert Martin Luther zijn 95 stellingen tegen de slotpoort te
Wittenberg. Met de dag wordt het protestantisme in Europa meer en
meer verspreid, ook in de Nederlanden, evenwel niet zonder een
felle katholieke reactie. In 1523 worden de eerste twee Lutheranen
in Brussel verbrand. Niet alleen omwille van het geloof emigreerden
vele tienduizenden uit onze gewesten, maar ook uit vrijheidsdrang.
Tevens speelden werkloosheid en voedselschaarste een grote rol.
Die waren onder meer het gevolg van de niet aflatende oorlogen
met de koning van Frankrijk en later zeker ook van de Tachtigjarige
Oorlog, gevoerd tussen de Nederlanden en de Spanjaards. Intussen
probeerden Karel V en daarna zijn zoon Filips II het bestuur te
centraliseren, terwijl de lokale, landelijke adel poogde de oude
Middeleeuwse vrijheden veilig te stellen. Conflicten genoeg.
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Na 1550 is de bloei van Antwerpen over zijn hoogtepunt heen. De
onvrede in brede lagen van de bevolking groeit. 1565 en 1566 zijn
echte hongerjaren. De Contrareformatie komt op gang, maar
tegelijk, om precies te zijn vanaf 10 augustus 1566, raast ook de
beeldenstorm doorheen het land. Die was zeker een protest tegen
de heersende katholieke overheden en tegen het ontbreken van
godsdienstvrijheid, maar meteen ook een uiting van onvrede over de
barslechte economische toestanden. Er heerste permanent een
revolutionaire stemming.
Op 22 augustus 1567 doet de beruchte Hertog van Alva in onze
gewesten zijn intrede. Wij onthouden niet alleen zijn streng en
moorddadig optreden tegen elke vorm van protestantisme, maar ook
zijn belastingsysteem, dat hij wegens veel tegenstand niet heeft
kunnen doorvoeren. De Raad van Beroerte, door het volk Bloedraad
genoemd, heeft duizenden mensen veroordeeld, van wie velen ter
dood werden gebracht.
In november 1575 ondergaat Antwerpen de Spaanse Furie. De stad
wordt geplunderd, waarbij 7000 mensen het leven verliezen. In
september 1577 wordt in Gent een Calvinistisch bestuur
geïnstalleerd.
Daarna zal Alexander Farnese, hertog van Parma, de zuidelijke
Nederlanden, na succesrijke veldtochten, opnieuw aan het Spaanse
gezag onderwerpen.
Een groot deel van de Zuid-Nederlandse intelligentsia, protestanten
en calvinisten, emigreerde naar het Noorden. In het Zuiden werd de
katholieke Contrareformatie doorgevoerd. Ingevolge het Concilie
van Trente (1545-1563) werden overal seminaria en colleges
gesticht. En de parochiepriesters kregen de opdracht om registers
bij te houden, waarin doop, huwelijk, later ook de begrafenis van alle
parochianen moesten genoteerd worden. Deze registers zijn thans
van onschatbare waarde voor het familiekundig onderzoek.
Maar met de Willem Bryssinck, met wie wij het vierde hoofdstuk
besloten, zitten wij nog in de periode die voorafging aan het begin
van de parochieregisters. Grafelijke cijnsboeken, renteboeken,
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landboeken en penningcohieren en de reeds vaker geciteerde
hoofdcijnsboeken van het Land van Waas helpen ons gelukkig bij
het wedersamenstellen van de gezinsstructuren. Wij doorlopen die
documenten in chronologische volgorde.
Om een en ander aanschouwelijker te maken, verwijzen wij naar de
kaartjes aan het einde van dit hoofdstuk. Vooreerst moet de lezer
weten, dat het grondgebied van Tielrode onderverdeeld was in
wijken, die grosso modo begrensd werden door de straten. Op het
algemeen plan van Tielrode (blz. 85) vindt men de namen van veruit
de meeste van die wijken terug. Daarna volgen kaarten van wijken
op een grotere en beter leesbare schaal. Enkel de bezittingen en de
de
de
pachtlanden van de familie Bryssinck uit de 16 , en ook 17 eeuw,
zijn daarin aangeduid. Wij hebben deze kaarten en plans
geëxcerpeerd en aangevuld met gegevens uit de rente- en cijnsboeken van 1542, 1549, 1598, 1607 en 1608, uit de Penninckkohieren van 1556, 1571 en 1577, uit de landboeken van 1581,
1583, 1637, 1642, 1724, uit de Kerkslapers van 1608 en 1628, uit de
Heijlighen Gheestslaper van 1628 en uit de Grote Slaper van de
Abdij van Roosenbergh uit 1549. Ook voor de volgende
hoofdstukken hebben wij deze documenten geraadpleegd. Zij
worden bewaard in de rijksarchieven van Brussel en Beveren, in het
stadsarchief van Gent en in het archief van de Abdij van
Roosenbergh.
Aangezien in wat volgt herhaaldelijk de oppervlakte van een
onroerend goed opgegeven wordt in de oude oppervlaktematen, is
het ongetwijfeld nuttig om van de gebruikte eenheden het equivalent
in het hedendaagse metriek stelsel mee te geven.
De oude oppervlaktematen:
Een (Gents) bunder is gelijk aan drie gemeten, en een gemet is
2
gelijk aan 300 roeden. Eén roede is gelijk aan 14,8548 m . Dus is
2
een gemet zoveel als 4456,44 m . Een bunder is dan weer evenveel
als 1 ha 33 a 69 ca. Omgekeerd is een hectare iets meer dan 673
roeden. De lezer kan een en ander zelf wel omzetten en omrekenen,
mocht hem dat nuttig lijken.
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1. De oorkonde uit Waasmunster68, gedateerd 26 maart 1535,
vermeldt Willem Bryssinck, waar hij als kleinzoon van Simon,
samen met zijn vader Frans genoemd werd. Hij was toen
meerderjarig en dus vermoedelijk kort voor 1510 geboren. Wij
hebben dit document al eerder uitvoerig besproken.
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2. De Armenligger van Temse , die men in 1508 is beginnen
opstellen, vertelt ons dat hij een stuk land bezat in het
Tielrodebroek, dat een uitgestrekt omdijkt grasland was en is, in
Tielrode langsheen de oever van de Schelde: “op een half spade
lants liggheñ in tielroobrouck”. In één adem wordt de naam van zijn
vader genoemd: Willem brys Frans. Genealogen weten, dat dit
zoveel wil zeggen als Willem Bryssinck zoon van Frans. De inkt is
jammer genoeg erg verbleekt, waardoor het jaartal gedeeltelijk
c
onleesbaar geworden is: 15?6, XV ses ende...? Daarom blijft dit
element van identificatie ietwat onzeker.
Die halve spade land komt nog van Joncvrouwe Gabrielle
tsmeesters, via Josijne brijssincx. Dit wijst op een schakel met de
Bryssinck-stam die wij in het derde hoofdstuk al bespraken.
Josijne was de dochter van Joos en de kleindochter van Gheeaert
Brisinc, de man van Amelberga sMeesters (Hoofdstuk III, blz. 32).
3. De Grote Slaper van de abdij van Rosenberg vermeldt hem
ook nog eens in de evenenrente van Tielrode69. De evenenrente is
een rente die moest betaald worden met een hoeveelheid haver
(vgl. in het Frans: avoine). Willem is belender van Lijsbette Smeets
en van Cornelis de Smet, allebei erfgenamen van Jan Smet, zoon
van Jan Smet. Het eerste stuk land waarnaar verwezen wordt, ligt
aan de Hogenakkerstraat, het tweede stuk heet de Bastaertakker. In
de Grote Burmtiende liggen er zo twee: “de achterste bastaert” en
“de veurste bastaert” 70. Kennelijk wordt hier de Achterste Bastaard
bedoeld, want die is ongeveer een halve bunder groot.
Letterlijk staat in de Grote Slaper het volgende te lezen:
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Zie bladzijde 53.
Archief van de Abdij van Rosenberg, Grote Slaper f° 61 r° en v°.
70
AOKW, Deel 87, 1984, R.Bryssinck, Oude Toponymie van Tielrode, blz 341 e.v.
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70

Lijsbette Smeets fa Jans weduwe Jacops dyckers huut Jan de Smet
vut amelberghe peertsmans ouer pauwels vanden voorde twee
vaten èn een half Besedt op vierhondert Roeden lants landen oost
de hàker strate zuyt cornelis smeets hofstede voors. West de selue
cornelis de smet metten naestvolghende lande, noort willem
briessinck
Het moet duidelijk zijn dat “hàken strate” natuurlijk als “h.acker
strate” moet gelezen worden. Hier wordt bijgevolg verwezen naar de
Hogenakkerstraat.
en:
Cornelis de smet fs Jans vut Jan smet vut Roelandt le febre uyt
Rogier braè omderhalf vadt Besedt op een half buunder lants theet
den bastaert ackere palèn oost de voorgaèn Lijsbette smeets, zuijt
Lijsbette van bogaert dwijf Jan briessincx west dhoirs van lauwereys
van bogaert noort Willem briessinck
Deze notities gekopieerd in 1549 zijn belangrijk om te bevestigen
dat wij in een latere periode met dezelfde persoon te maken hebben
en niet met een toevallige naamgenoot. De erfgenamen van de
hierboven vermelde Jan de Smet worden in o.m. penningcohieren
van jongere datum vlak vóór of vlak na de erfgenamen van Willem
Bryssinck ingeschreven in de Burmtiende en aan de Hogenakkerstraat, beide in Tielrode. Die erfgenamen sluiten dan weer aan bij de
parochieregisters, die absolute zekerheid geven omtrent de
nakomelingschap tot op de dag van vandaag.
De lezer zal ongetwijfeld gemerkt hebben, dat een andere buur van
Willem niemand minder is dan Jan(ne) briessincx, getrouwd met
ene Lijsbette van Bogaert. En dat doet ons dan weer veronderstellen, dat het hier gaat om Jan “de Jonge”, zijn neef, die ook al
vermeld werd in de oorkonde onder 1.
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4. Het “Rente en scheys” boek van Tielrode uit het jaar 1555
noemt Willem Brys als verwerver van een stuk land dat aan Pieter
van Eyghen toebehoorde, en deze laatste vinden wij later ook als
belender van de weduwe van Willem Bryssinck in het boek van de
de
10 penning. Jan van Remoortere was in de penningcohieren uit
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1569 haar pachtheer, en volgens onderhavig renteboek bezat hij
ook een stuk land, dat Willem verwierf. Dat geeft ons andermaal
aanvullend bewijs, dat de naam Brys zonder meer een afkorting van
de naam Bryssinck is.
Uit deze notities blijkt dus dat Willem Bryssinck in 1555 nog enkele
stukken land verwierf, één door aankoop, een halve bunder groot,
en één door verdeling (vermoedelijk uit een erfenis). Niet lang
daarna moet hij overleden zijn. Ten gevolge van de vele conflicten
die ons land toen teisterden? Wie zal het weten? In elk geval waren
hij en zijn gezin niet helemaal onbemiddeld.
De hierna genoemde Steenakkers zijn ons onder die naam verder
niet bekend, maar het is niet onaannemelijk dat die in de Hofwijk
lagen, waar tot in recente tijden klei voor bakstenen werd
ontgonnen. Een van de stukken grond heette vroeger “den
potaerdacker”. Is dat dezelfde? Die ligt naast de Penningdries. En
wij weten, dat die later door zijn weduwe werd gepacht.
Dit zijn de originele teksten:
op f° 1 r°:
Pieter van eyghen by vsterfte comende vuyt dhoerye (de horie = de
erfgenamen) van machiel van gheetentracht (?) (of: ghertentruyt?)
Jan van Cleemputte by coope op den steenackers
Nu Willem brijs by vdeele

op f° 2 r°:
Jan van remoortere comende vuyt de hoerie van machiel van
remoortere alyas staes op een half buynder lants of daerontrent oost
pieter schelfhout suyt johanne persmans west doors van diryck
rawel ende noort pieter de jonghe
later bijgeschreven:
Nu Willem brijs by coope van wees Jan vhulst matthijs
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5. “den bouck vanden thienden penninck” 71 gedateerd 1556
spreekt van de weduwe van Willem Bryssinck. Dit is nog niet de
de
10 penning van de Hertog van Alva, wel een lokale belasting. Dit
boek is een register waarin alle onroerende goederen, dit wil zeggen
bewoonde hofsteden en land, met de eigenaar en meestal ook met
de belenders opgetekend staan. Ook de gepachte gronden zijn er in
opgenomen. De waarde van het goed werd geschat en daarop werd
een penning geheven. Het is een cohier van de gravenpenning.
De weduwe van Willem Bryssinck bezit een boerderij, die in de
wijk Moortelhoek aan de Moortelstraat lag. Het stuk grond waarop
dat huis stond was precies 166 roeden groot (43). Daarrond lagen
nog enkele akkers van haar, samen precies 613 roeden groot (44 +
45). Een van die akkers heette de Houtakker (39). Verder worden
nog in totaal 1.350 roeden vermeld. De volledige oppervlakte lag
bijgevolg in de buurt van 7 gemeten. In 1569 blijven daar nog 5
gemeten van over. Heeft zij 2 gemeten moeten verkopen?
ste

Op de 53

niet genummerde bladzijde van dat boek lezen wij:

voorafgegaan door: Jan Vael (belenders: Pieter van eyghen en
Wouter Verbraken).
De wede van Willem Bryssynck gheeft ou. haer popteyt een
c
behuysde hofstede groot omtrent ij R met (?) haren kindere
ghetachceert
v sch.
de zelue noch drye vierendeelen bunds gheleghen in twee
partseelen ghetacxeert
xi sch iij gr.
de selue noch een half bund of drontrent eruen gheleghen onder
den graue ghetacxeert
vij sch vi gr.
De selue noch ij ghemeten Leens getacxeert
x sch gr.
de selue noch een ghemet ghetacxeert
v sch gr.
en
côt 1 lb xviij sch ix gr. ou. den x pen. iij sch gr. x gr. vi dp
gevolgd door: Beatrysse Couwers wed van Pr van Steelant
Aangezien de belenders niet uitdrukkelijk vermeld werden, is het niet
zonder belang te weten wie ervoor en erna door de ambtenaar werd
71

R.A. Beveren, G.O.A. van Tielrode nr. 25.

73

bezocht, want logischerwijze ging hij van eigendom tot eigendom.
Daarom kopieerden wij ook die voorafgaande en volgende notities,
omdat zij zeer waarschijnlijk de belenders betreffen.
6. De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas geven ons het
gezin van Willem Bryssinck dat in 1557 in- en/of overgeschreven
werd. Het betekent dat zijn vrouw cijnsplichtig was.
Het loont de moeite de inscripties op f° 96 van de oorspronkelijke
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cijnsboeken met grote zorg te ontleden. Zo kunnen wij de
chronologie van een en ander zien.
In het jaar 1557 wordt een oudere versie helemaal overgeschreven
door Judocus van de Voorde, ontvanger der cijnzen en pastoor van
Kemzeke. Hij overlijdt echter in september van dat jaar en wordt
opgevolgd door Dierick Vale, die binnen de zes maand met het
kopiëren moest klaar komen.
Hier vinden wij het gezin van Willem Bryssinck en zijn vrouw
Lijsbette Biestman, dochter van Jan en Amelberga sDrooghen. De
kinderen heten: Elisabeth, Franciscus, Egidius, Amelberga en
Andreas. Aangezien Lijsbette Biestman reeds als weduwe werd
vermeld in 1556, moeten wij ervan uitgaan, dat het kopiëren aan een
of andere schrijftafel, misschien in de pastorie van Kemzeke, in
1557 gebeurde zonder te controleren of de man al dood was.
Naderhand ging de ontvanger op bezoek om de notities te
vervolledigen en bijvoorbeeld de naam van de kinderen bij te
schrijven. De naam van Willem Bryssinck als echtgenoot van
Lijsbette Biestman werd inderdaad eerst ingeschreven. Er staat
Will~ bryssinc. Op 10 september (waarschijnlijk 1558) - dag en
maand staan er expliciet bij - werden de kinderen daarnaast en
daarboven in een ander geschrift toegevoegd. Boven hun namen
staat hun familienaam brijssinc zonder de voornaam van vader. Die
was immers kort daarvoor overleden.
Uit al wat voorafgaat kunnen wij besluiten, dat Willem Bryssinck
geboren werd omstreeks 1508 en ten laatste 1556 overleed. Na zijn
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dood kunnen wij de evolutie van zijn gezin aan de hand van de
penningcohieren goed volgen.
ste
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7. De cohieren van de 100 penning zijn gedateerd 1569 en
hadden betrekking op 1 % van de waarde van alle roerend en
onroerend goed, éénmaal te heffen. Het is de enige penning die
Alva heeft kunnen innen. Wij vernemen hier dat de weduwe van
Willem Bryssinck nog maar 5 gemeten grond had en meteen
krijgen wij de bevestiging van wat wij hiervoor al gemeld hebben.
Aangezien wij uit veel latere landboeken de juiste plaats van haar
huis in de Moortelstraat kennen, kunnen wij dat ook op bijgaande
situatieschets weergeven. Bovendien pacht zij nu 1.140 roeden in
totaal, verdeeld over drie stukken land. Een daarvan is de Penningdries op nr. 8, die in de Hofwijk ligt.
Verder vinden wij als belenders of pachtheren de namen van de
familie Smeets of de Smet, Gysele van Bocxelare, Pe(e)rsmans en
Jan van Remo(o)rtere. Dat bevestigt nogmaals de identiteit van de
weduwe van Willem Bryssinck. Zij was wel degelijk de vrouw van
de Willem Brys uit het rente- en scheysboek A°1555.
Op f° 20 r° lezen wij:
a) Proprieteyt :
voorafgegaan door: Pauwels Smet (in de mortel strate)
De Weduwe Willem Brissinck gheeft ou. haer hoofstede groot
metten Lande daer by ligghen. vyf ghemeten Inde voorn. strate
ghetaxeert
ij lb x sch gr.
gevolgd door: Jan Smet
En op f° 56 v°:
b) Hueringhe:
voorafgegaan door: Jacop van Laere
De Weduwe Wille. brissinck houdt in pachte van gysele van
bocsxelare twee ghemet. Lants Legghn. Inde dick strate tsjrs voor
ij lb gr.
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De zelve houdt nog in pachte van gilliss. persman een half bunde
Lants ghenampt den penninck dries tsjrs
1 lb xv sch gr.
De selue en nog houd er in pachte van heer Jan van Remortre een
thiende b. ghenampt de burmpt thiende tsjrs
v lb xv sch gr.
En twe maten terwen tsjrs ghetaxiert
iij sch gr.
Sma ix lb xiij sch gr.
Ou.den hond. penn. Ij lb ij sch v gr. v d.p.
gevolgd door: Piet’ albereyt
ste

8. De cohieren van de 20 penning 73 beoogden een heffing van
5 % van de verkoopprijs bij iedere verkoop van onroerend goed. Het
boek dateert van het jaar 1571. In deze cohieren lezen wij dat
Lijsbette Biestman, de weduwe van Willem Bryssinck nog steeds
in hetzelfde huis woont. In pacht heeft zij nog 600 roeden plus vier
stukken land zonder opgaaf van afmetingen.
Op f° 49 r° (niet genummerd) lezen wij:
a) Proprieteyt:
voorafgegaan door: Jan Smets fs Jans
De weduwe Willem brysinck gheeft ou. huer hofstede groot metten
Lande dranne Ligghende groot vyf ghem. Ofte dromtrent ghetax’
iij l.gr.
e
ou. den xx pen. Iij sch gr.
gevolgd door: Pauwels Smet
Op f° 18 r° al evenmin genummerd:
b) Pachtinge:
voorafgegaan door: Jan Smet fs Jans
De weduwe Willem brysinck haut in pachte Van gysele van boxelar
twee gemeten lants ofte dro.trèt Ligghende in de dic strate voor
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ij l ghr.
de selue in pachte van merte. van bogarde iiij sticken lants voor tsjrs
vi l gr.
Sam viij l gr.
e
Ou. den xx pen. viij sch gr.
gevolgd door: Joos Verhaghe
In het verdienstelijke werk van Fernand Vernimme over de
Landboeken van Tielrode (zie bibliografie) vonden wij in een
overzicht, dat Franchoijs, de oudste zoon van Elisabeth Biestman,
al land in eigendom of in pacht zou gehad hebben in dit jaar 1571.
Wij vonden hem bij nazicht niet terug in deze penningcohieren, wel
een Franchoijs Brijs, maar dat is kennelijk niet dezelfde persoon.
de
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9. De cohieren van de 5 penning zijn gedateerd 1577 en
vermelden dat Elisabeth Biestman haar huis in de Moortelhoek nog
steeds bewoont. Nu pacht zij van Gysele van Bocxlare één gemet in
plaats van twee gemeten. Verder mogen wij veronderstellen, dat
haar oudste dochter Elisabeth in 1576 overleden is. Zoon Frans
neemt de pacht van haar over.
In deze cohieren lezen wij letterlijk op f° 41 v° (nog steeds niet
genummerd):
a) Propryetet:
voorafgegaan door: Syeme de bruyne
De wew. Willem brisinck met hare kinderen gheeft ou. huer hofstede
metten Lande op ij ghem en noch twee ghem Inde bormte iij lb gr.
e
Sa iij lb den v pn. Xij sch gr.
gevolgd door: Pauwels Smet en Pieter Verhaghe
b) Pachtinghe f° 14 v° (niet genummerd):
voorafgegaan door: Pieter Van Lare
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De weduwe van Willem brysinck in pachte vande hors van
Ghysbrecht van bocxlare Een ghemet Lants tsjrs
1 lb gr.
e

Sa 1 lb gr. den v pn. Iiij sch gr.
Haar oudste zoon Franchoijs pacht het tweede gemet daarvan en
ook een stuk grond in de Hofwijk bij de Vlierbeek. Hij was dus
intussen meerderjarig geworden, d.w.z. 25 jaar. Als hij halverwege
1571 en 1577 die meerderjarigheid zou bereikt hebben, dan geeft
ons dat een geboortjaar van ongeveer 1550. En als wij twee tot drie
jaar leeftijdsverschil hanteren voor zijn broers en zussen, dan klopt
dat inderdaad met de overlijdensakte van Amelberga, zijn jongste
zuster. Uit een nota in de rand zouden wij kunnen afleiden, dat de
andere zus Elisabeth overleed in 1576. Curieus dat die daar weer
brys heet.
Fransoys brisinck in pachte van philips wouman Een stick Lants
ghenaempt de vlierbeke tsjrs
iiij lb gr.
De selue van doors ghysbrecht van bocxlare 1 ghemet Lants Inde
morte tsjrs
xx sch gr.
e

Sa v lb gr. den v pn xx sch gr.
Randnota: A° 76 ou. gh by elisabeth brys Insgelycx pacht
gevolgd door: Pauwels Smet en Joos Vhaghe
10. Een landboek uit het jaar 158174 leert ons iets nieuws,
waarvoor wij niet zo gauw een verklaring hebben. Plots blijkt dat zij
niet minder dan 10 gemeten pacht. Die pacht wordt later, na haar
dood, door haar jongste zoon overgenomen. Dat de personen voor
en na geciteerd niet overeenstemmen met wat in de
penningcohieren staat, konden wij verwachten, aangezien dit
landboek door iemand anders en voor andere doeleinden opgesteld
werd.
voorafgegaan door: Adriaen van moortere
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Item de weduwe van Willem bryssynck gheeft ouer haer proprieteyt
haer hofstede groot metten Lande tsamen vijf ghemeten qt al hier
5 ghemeten
de selue houdt noch in pachte van dyuerssche persoonen groot tsm
ellef ghemeten afghenomen voor het Licht Landt gheleghen by den
hooghen acker een ghemet blijft al noch
x ghemeten
gevolgd door: Jacop Raes
11. Een kwijting van leningen 75 uit 1581 bevestigt dat Lijsbette
Biestman in dat jaar nog in leven was:
we

Item de we van Willem brysynck coert aen haer ghemet ghelt van
e
dat soû gheleent heeft tot xvi gùl ommeghestelt in april 1581 èn van
haer proffoest knechten tsamen
xvij sch gr.
de
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12. De cohieren van de 5 penning uit het jaar 1583 impliceren
dat Lijsbet Biestman circa 1582 overleden is. Haar jongste zoon
Andries heeft de ouderlijke hoeve geërfd. Hij pacht verschillende
stukken land, waarvan een deel ongemeten blijft en een ander deel
6 gemeten groot was. Wij weten dat de oudste zus Elisabeth al
overleden is. Fransoys, in 1577 nog vermeld, in 1581 al niet meer,
is dan misschien ook overleden (1578-1580?). Gillis wordt nergens
meer vermeld, wie weet omdat hij al heel jong stierf. De jongste zus
Amelberga trouwde met Nicolaes van Raemdonc, en vertrok met
hem naar Sint-Niklaas, waar zij op 30 maart 1636 overleed.
Op f° 22 r° staat:
a) Proprieteyt:
voorafgegaan door: Pauwels Smet
Andries bryssinck haudt in erffnen een hofstedeken groot metten
Lande tsem ontrent vier ghemeten ende een half tsjrs gheestimeert
1 l. x sch gr.
e
Compt ouer den v pèn. Vi sch gr.
75
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gevolgd door: Jan Smet Jans
b) Pachtinghe:
Op f° 8 r°:
voorafgegaan door: Pauwels Smet
Andries Bryssinck houdt in pachte van Joos V.cauteren ligghende in
vyff parcheelen ombegrepen der Juster maten tsjrs vooir vii l groon
Item den seluen houdt noch in pachte van Gillis duerinck èn ander
diuersche Persoonen ses ghemeten ende een halff landts tsjrs vooir
V l groon
e
Compt ouer den v pèn. Van beede articulen ij l, iiij sch gr.
gevolgd door: Jan Smets fs Jans
13. Diverse landboeken uit de jaren 1637 en 1714 76 en uit het jaar
1724 77 tonen ons telkens weer de plaats van de ouderlijke hoeve in
de Moortelstraat. Op de schets op bladzijde 86 ziet men de precieze
ligging ervan. Deze schets is gebaseerd op de zeer gedetailleerde
gegevens in de genoemde landboeken.
De genummerde stukken grond (behalve nr. 25) hebben aan Willem
Bryssinck en zijn rechtstreekse erfgenamen toebehoord. De totale
oppervlakte van de rond de hofstede gegroepeerde percelen (dus
nr. 25 nog steeds niet inbegrepen) bedraagt 1292 roeden, dat wil
zeggen iets meer dan 4 gemeten. Dat is zowat 2 hectare. Dat stemt
overeen met de oorspronkelijke erfgrond van Lijsbette Biestman.
Deze groep gronden ligt nog net binnen de heerlijkheid Roelants.
Tenslotte had zij nog in pacht verschillende stukken land voor een
totaal van 10 gemeten in de aanpalende Burmtiende. Dat is nog
eens 4½ hectare. De Hogenakkerstraat loopt langsheen allebei de
Moorterhoek en de Burmtiende. Haar zoon Andries lijkt dat allemaal
in eerste instantie te hebben gehandhaafd.
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14. De Kerkenslaper van Tielrode 78 opgesteld in 1612 bevat een
Graenrente. Wij merken daarbij natuurlijk op, dat nog steeds
erfgenamen van de familie Smet rondom de hoeve van Willem
Bryssinck land hebben.
Vele van deze notities tonen aan dat onze voorouders een of andere
jaarlijkse, vaak kerkelijke schuld moesten inlossen en daarvoor een
onroerend goed in pand gaven. Deze lasten bleven natuurlijk ook na
erfenis of verkoop op het goed rusten.
Op f° 5 r° luidt de oorspronkelijke tekst:
Andries brijssinck, ghelt twee maten terwe tsrs staende besedt op
c
een stuck lants groot iiij R p ghenaempt den houtackere tsrs
Ij maten terwe
Ende hanthooft Joos smet - nu Louijs
Suijt Michiel de Jonghe
West Michiel de Westelinck
Noort den selven Brijssinck (d.w.z. perceel nr.44)

Verder in deze Kerkenslaper zien wij bij de Penninckrente f° 20 v°:
Andries brijssinck ghelt derthien groon tsrs besedt op een stuck
lants ghenaempt de baugracht
xiij grooten
Van deze nota vinden wij een bijna letterlijke kopie vooraan in het
doopboek van Tielrode, gedateerd 1596. Waarom in dat doopboek
is natuurlijk een raadsel. De Baugracht ligt in de Burmtiende nr. 155,
te vinden op het plan bladzijde 87.
15. Een militaire rekening 79 leert ons, dat op 20 september, 12
november, 11 en 28 december 1593 de goegemeente weer maar
eens mocht opdraaien voor onderdak en voeding van een
compagnie ruiters van de Heer van Wissekerke.
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Andries brysincg cort zes pèn eenen schell. gr. te weten 1 £ x sch.
nie
gr. die hy heeft ghesupporteer tot onderhaudt vàn Comp Ruiijters
e
van dhere van Wissekerke ghefouriert den xx Septembris; ij £ sch.
e
gr. by den seluen noch ghesupporteert den xij novembris 93 ij £ ix
sch. Iiij gr. by hem ghedoocht binnen der prochie van Elverzele ten
e
huijse van W Adr. Wauman tot onderhaudt vander voorschre. garde
e
ghefouriert den xi Decembris 1 £ xi sch. Viij gr. noch by he. binnen
de zelue prochie ghedoocht ten huyse Jan bueys tot onderhaudt vàn
e
zelue garde andermael ghefouriert den xxviij Decemb. 93
Compt dus de somme alhier vuijtghetrocken
vi £ i sgr.
16. De parochieregisters van Tielrode 80
In deze parochieregisters vinden wij een allereerste notitie die ons
aanbelangt in het jaar 1590 (zie blz. 95). Het is de doopakte van
Judocus Bryssinck, de tweede zoon van Andries. Daaruit blijkt
ook dat deze laatste gehuwd was met Elisabeth van Bogaert. Van
de geboorte van zijn oudste zoon Gillis bestaat dus geen registratie.
Uit de latere parochieregisters van Tielrode excerpteerden wij de
informatie om de naaste afstammelingen van Andries in een
verwantschapstabel te plaatsen. Maar dat wordt dan het onderwerp
van het volgende hoofdstuk.
17. Hantboeck vande zettinghen: 81 Hierin vinden wij jaar na jaar
vanaf 1585 tot 1626 (nadien onleesbaar geworden) de “zettinghen”
die Andries Bryssinck, zijn oudste zoon Gillis en zijn tweede zoon
Joos moesten betalen.
Om dit hoofdstuk te besluiten verwijzen wij nog naar de
verwantschapstabel op blz. 54, waar het gezin van Willem
Bryssinck werd voorgesteld.
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Bladzijde 84 toont de gemeenten van het Land van Waas en van het noorden
van Klein Brabant met hun namen en grenzen van vóór de fusie van 1972.
Hieruit blijkt dat Tielrode een betrekkelijk kleine gemeente was. Het hele gebied
waar de Bryssinck-stam vertoefde tijdens het Ancien Régime, dus tot
omstreeks 1800, werd in het oosten begrensd door de Schelde. In het westen
trof men ze aan tot in Stekene, Sinaai, Lokeren, Daknam en Zele. Ten zuiden
van Schelde en Durme kwamen ze soms voor tot in Bornem, Moerzeke en
Hamme.
De kaart op bladzijde 85 is het plan van het gehele grondgebied van Tielrode,
dat onderverdeeld is in een aantal wijken. Een paar kleinere, voor ons
genealogisch onderzoek onbelangrijke wijken lieten wij onvermeld. De kaarten
op bladzijden 86 e.v. stellen deelgebieden van Tielrode voor. Deze zijn
gemakkelijk te situeren, wanneer men de kaart van het hele grondgebied van
Tielrode raadpleegt. Enkel de grondstukken en hofsteden worden daarop
vermeld, die ooit door leden van de Bryssinck-stam in eigendom of in pacht
werden gehouden in de 16de, 17de en in het eerste kwartaal van de 18de eeuw. De
nummers in de akkers stemmen overeen met de oorspronkelijke nummering in
het landboek uit 1724. De lezer vindt ze terug in de tabellen in het volgende
hoofdstuk.
De schaal van de verschillende plattegronden en kaarten is niet noodzakelijk
dezelfde, maar alle zijn ze min of meer naar het noorden georiënteerd, ongeveer
zoals het plan van het hele grondgebied van Tielrode op bladzijde 85.
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HOOFDSTUK VIII

De 17de eeuw
Bryssinck in Tielrode

H

et gevolg van dat alles was, dat alleen de jongste twee
de
kinderen van Willem Bryssinck de 17
eeuw gingen
binnentrekken: Amelberga en Andries. Deze laatste had als
enige, die het geslacht zou voortzetten met de naam Bryssinck
voluit, de ouderlijke hofstede met aanpalende akkers geërfd. In het
de
voorlaatste decennium van de 16 eeuw trouwde hij met Elisabeth
van Bogaerde en zijn eerste zoon Gillis moet omstreeks 1587
geboren zijn. Wij leiden dat af uit de doopakte van de tweede zoon
Judocus, gedateerd 1590. Het is de oudste doopakte van de
Bryssinck-stam, die in Tielrode start. Wij drukken die hierbij af:

"Vigesia quinta februarij fuit baptizata proles andreae bryssinck et elisabet van
bogaert nom judocus Levantes Judocus Jan Keppens et Amelberga brys"

Wat natuurlijk zoveel wil zeggen als: "Op 25 februari werd gedoopt
het kind van Andreas Bryssinck en Elisabeth Van Bogaert, genaamd
Judocus. Doopheffers zijn Judocus Jan Keppens en Amelberga
Brys."
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Het Twaalfjarig Bestand van 1609 tot 1621 gaf onze streken een
relatieve vrede. Het bezorgde de Aartshertogen Albrecht en Isabella
de gelegenheid om herstel en eenheid na te streven. Daarna woedde echter de oorlog met het Noorden opnieuw tot aan de Vrede van
Munster (1648), waarna een ontredderd Spaans bestuur volgde.
Vergeten wij toch ook niet, dat in deze periode van de geschiedenis
in Antwerpen, wat toch redelijk dichtbij gelegen was, grote
kunstenaars zoals Pieter Pauwel Rubens (1577-1640) en Antoon
Van Dyck (1599-1641), alsmede vanaf 1589 de befaamde drukkers
Plantijn en Moretus werkzaam waren. Wel was Gent van meer
invloed op het dagelijks leven van de Wazenaren, maar de grootse
dingen die in de nieuwe metropool tot ontplooiing kwamen, zullen
hen zeker niet onbekend geweest zijn.
Onze bevolking verminderde snel tijdens deze eeuw. Voornamelijk
de steden geraakten ontvolkt. Meer en meer werden wij een
landbouwnatie, wat misschien verklaart waarom ons overigens talrijk
Bryssinck-geslacht honkvast in Tielrode bleef wonen tijdens deze
hele eeuw. Het is inderdaad merkwaardig dat tussen ongeveer 1600
en 1690 slechts drie van de 51 achterkleinkinderen van Andries
Bryssinck en Elisabeth van Bogaerde, en die de naam Bryssinck
voerden, niet in Tielrode geboren werden. Alle 48 anderen zagen
daar wel het levenslicht. En een van die drie, met name ene Anna,
werd in 1678, een jaar waarin de pest toesloeg, op de vlucht in het
naburige Elversele geboren, maar haar ouders keerden daarna
prompt naar Tielrode terug.
In de tweede helft van deze eeuw stegen de koopkracht en de
inkomens, maar de allerlaatste jaren vóór de eeuwwende werden
door nieuwe oorlogsellende en grote hongersnood gekenmerkt. De
belastingdruk om de oorlogen te financieren ging alsmaar zwaarder
op de plattelandsbevolking wegen. Wij ontdekten, dat op 24
november 1698 in de parochie Tielrode 889 levende zielen woonden
en dat hun totale mondvoorraad bestond uit 427 zakken en 2 maten
tarwe, 849 zakken boekwij, 5 zakken gerst, ongeveer 300 zakken
82
koren en tot slot niet genoeg haver om de paarden te voeden .
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In Vlaanderen was 1698 een jaar van hongersnood. Dat was precies
de reden waarom men die telling uitvoerde. Men wou voorbereid zijn
op hongersnood. Maar honger zullen de meeste Tielrodenaren toch
niet echt geleden hebben, te meer daar wij niet kunnen bevroeden
hoeveel van de voorraad zij stiekem verborgen gehouden hebben.
Vanaf omstreeks 1670 doet de aardappel zijn intrede in onze
gewesten, maar daarvan merken wij in de talrijke archiefstukken van
het Land van Waas niets. Tot het basisvoedsel heeft deze knolplant
in die tijd zeker nog niet behoord. Dat gebeurt pas in de tweede helft
de
van de 18 eeuw.
de

In dit hoofdstuk zullen wij de hele Bryssinck-stam in de 17 eeuw
bespreken. De afstammelingen van Willem en Andries vertoefden
in de loop van die eeuw nagenoeg uitsluitend in Tielrode. Wij zullen
herhaaldelijk verwijzen naar de kaartjes op bladzijden 86 en
volgende om met exactheid te tonen waar zij allen grond en
hofstede bezaten of in pacht hielden. Uit de tabellen, die deze
gronden en hofsteden samenvatten, mag men niet besluiten, dat de
betrokken persoon al dat onroerend goed tegelijkertijd hield. In de
loop der jaren kocht, verkocht of ruilde men, ging men een nieuwe
pacht aan of zegde men een oude op. Niet altijd konden wij op het
verwerven of afstoten jaartallen plakken, omdat die dikwijls in de
originele bescheiden ontbreken.
Andries Bryssinck:
Deze nieuwe stamvader werd omstreeks 1556 geboren en huwde
rond 1585 met Elisabeth van Bogaerde, die op 7 februari 1641 in
Tielrode overleed. Hijzelf stierf er tussen juli en oktober 1629. Dat
leidden wij af uit de uitbetalingen voor gedwongen dienstverlening
83
aan de Spaanse troepen . Op 26 april leefde hij nog, maar in
oktober wordt zijn weduwe vermeld. Maar veel vroeger al, in 1592
en 1593, vonden wij aan hem uitbetaalde vergoedingen voor
geleverde prestaties aan de vreemde troepen, die door Vlaanderen
trokken. Enkele van de meest representatieve notities hebben wij in
de bijlage nummer 1 aan het einde van dit hoofdstuk opgenomen.
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Waar hij woonde, vertelden wij al in het vorige hoofdstuk. Zijn akkers
lagen ook in de Moorterhoek, met name de "Houtacker" (nr. 39),
waarvoor hij een graanrente moest betalen en de "Baugracht",
84
waarvoor hij een penninckrente betaalde . Verder had hij daar het
“Braemackerken” (nr. 45) en het grondstuk nr. 44. In de Oversprong
bezat hij de akkers nrs 2 en 3 en in de Hofwijk de “Mastacker” (nr.
25). Hij pachtte ook verschillende stukken land van Joos
Vercauteren en Gillis Duerinck. Na zijn dood bleven voor zijn vrouw
85
volgende eigendommen over :
wijk

akker

nr. Rd

van komt van

Moorterhouck

hofstede

Moorterhouck

Braemackerken

45 258 XVIe

Hofwijck

Mastakker

25 653

Hofwijck

43 125 XVIe

tot afgestaan aan
1641 Andries
Bryssinck
1640 Joos Bryssinck

74 462

Zij pachtte eveneens:
wijk
?

akker
Dickstrate?

nr. Rd

van komt van

600

tot afgestaan aan

Gysele van
1577 ½ haar zoon Frans
Bocxelare
Gillis Persman 1641 haar zoon Jan

Hofwijck

de penninghen 12 450
dries
Burmtiende
60

Jan van
Remortre

In die tijden werd iedereen voor alles en nog wat opgetrommeld.
Dijken in het oog houden en desnoods versterken, bouwmaterialen
aanvoeren van elders, wegeniswerken uitvoeren, er was altijd wel
wat te doen. En omwille van de militaire activiteiten, die na het
beëindigen van het Twaalfjarig Bestand in 1621 weer op gang
getrokken werden, moesten dikwijls door de lokale bevolking ten
behoeve van de vreemde soldaten vele klussen geklaard worden.
Eerst waren er de niet aflatende conflicten met de Spaanse koning.
Na 1648 woedde in onze streken een oorlog met de Franse koning
84
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Lodewijk XIV. Het werd een komen en gaan van troepen uit de vier
windstreken. De voornaamste protagonisten waren Maarschalk de
Luxembourg voor de Franse koning en de Engelse Hertog van
Marlborough, bijgestaan door een schare van Hollandse en Duitse
legeraanvoerders. Steden werden belegerd en al of niet ontzet.
Streken werden veroverd, daarna heroverd door de tegenstander en
dikwijls ging dit gepaard met plundering, brandschatting,
verkrachtingen en doodslag. Zo werd het Land van Waas in
december 1690 slachtoffer van een Franse strooptocht. Sommigen
van onze voorouders werden al dan niet vrijwillig in een of ander
legerkorps ingelijfd en wellicht zijn enkelen gesneuveld op het
bekende veld van eer. Dat kunnen wij vermoeden wanneer wij geen
overlijdensbericht in de parochieregisters terugvinden.
Andries Bryssinck en zijn zonen, voor zover die al volwassen
waren, bleven hiervan niet gespaard en werden te pas en te onpas
opgetrommeld. Zo moesten zij voor de troepen met paard en kar
proviand aanvoeren. Af en toe moesten zij 's nachts of gedurende
meerdere dagen wacht lopen te Hulst, Kallo, Verrebroek, Burcht, de
Klinge, bij een of andere dijk en op vele andere plaatsen. Of zij
moesten onderdak bieden aan Spaanse, Portugese, Engelse,
Duitse, Ierse of Italiaanse militairen die wel eens rondtrokken met
vrouwen, al dan niet van verdacht allooi. Ook wel aan een edelman,
zijn jonge helper en zijn meiden, en moesten ze die met al hun
bagage nogmaals met paard en wagen van de ene plaats in het
Land van Waas naar de andere voeren.
Het dient gezegd dat iedereen voor de gedwongen diensten vergoed
werd volgens strikte tarieven, waaraan de schepenen en de griffier
zich nauwgezet hielden, ook al werden die vaak met enige
vertraging uitbetaald.
Of tijdens de gedwongen afwezigheid van de vaders de achtergebleven vrouwen of dochters soms voor de charmes vielen van
een of andere aantrekkelijke Italiaan of Spanjaard, aan wie men
gedurende vaak enkele weken onderdak moest verlenen, vertelt het
verhaal natuurlijk niet. Maar het zou ons niet verbazen. En of altijd
om de instemming van de meisjes en de vrouwen gevraagd werd,
willen wij zeker ook betwijfelen. Men leefde toen in een tijd van bruut
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geweld. Denk maar aan de beeldenstorm, de Spaanse Furie, de
oorlogsbuit, de brandstapels, de marteltuigen en dies meer.
Het is hier wellicht ook de geschikte plaats om de aandacht te
vestigen op een voor het genealogisch onderzoek belangrijk soort
document, te weten de Staat van Goed. Een Staat van Goed werd
door de griffier opgemaakt als minderjarige kinderen - dus jonger
dan 25 jaar - na het overlijden van een van beide ouders,
achterbleven. De bedoeling was de belangen van die kinderen veilig
te stellen. Er werden trouwens voogden aangesteld, die moesten
toezien op de eerbiediging van de daarin vermelde regelingen. Deze
documenten zijn uitmuntende en ongemeen gedetailleerde bronnen
die ons toelaten een blik te werpen in het dagelijkse reilen en zeilen
van onze voorouders. Alles, maar dan ook alles wat zij bezaten,
zelfs een kapotte stoel of emmer, werd daarin vermeld. Het valt op,
dat het opgeven van de precieze plaats van gronden en vooral de
oppervlakte ervan soms onnauwkeurig gebeurde. Maar aangevuld
met gegevens van latere datum, krijgen wij toch een vrij correct en
duidelijk beeld van wat zij bezaten. Jammer genoeg werd geen
Staat van Goed opgemaakt wanneer de ouders totaal onvermogend
waren en er bijgevolg weinig of niets kon geïnventariseerd worden.
In de lopende tekst zullen wij desgevallend verwijzen naar Bijlage
nummer 2 aan het einde van dit hoofdstuk, waar de Staat van Goed
integraal werd overgenomen. Voor moeilijke of in onbruik geraakte
woorden verwijzen wij naar de woordenlijst achteraan.
Wij willen zeer uitdrukkelijk de volledige en grondige lectuur van
minstens enkele van deze Staten van Goed aanbevelen, omdat zij
zeer indringend aangeven hoe en waarmee en binnen welk kader
onze voorouders leefden en werkten. Tevens geven zij een goed
inzicht in het erfrecht van toen, dat in menig opzicht overeenstemt
met het huidige.
In de bijlagen hebben wij enkel de Staten van Goed opgenomen, die
betrekking hebben op afstammelingen met de naam Bryssinck, die
de
minstens tot in de 19 eeuw voorkomen. Wie later zelf aansluiting
zoekt bij de hier beschreven families, vindt zodoende hierin het
hebben en houden van zijn rechtstreekse voorouder. Er zijn nog wel
meer Staten van Goed uit deze families bewaard gebleven, maar
met wat wij in de bijlagen opgenomen hebben, kan men zich al
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ruimschoots een beeld vormen van wat de doorsnee landelijke
bevolking in het Land van Waas in die tijden aan bezittingen had.
Andries Bryssinck en Elisabeth Van Bogaerde hadden zes
kinderen: Gillis, Joos, Frans, Jan, Andries en Catharina. Wij
behandelen hen allen hierna.
1. Gillis:
Hij werd als oudste zoon van het gezin circa 1587-88 geboren.
Nauwkeuriger kunnen wij het niet bepalen, omdat wij van hem geen
doopakte gevonden hebben. De oudste doopakte van rond die tijd
was die van zijn jongere broer Joos, die het levenslicht
aanschouwde in 1590, en van wie wij hiervoor het doopbericht
gereproduceerd hebben. Dat Gillis twee of misschien drie jaar
eerder geboren werd, vinden wij dus wel aannemelijk. Hij huwde te
Elversele op 21 augustus 1609 met Amelberga Keppens, alias
Amelken Coppens (+ te Tielrode 17 augustus 1663). Na haar dood
werd een Staat van Goed opgemaakt (zie Bijlage 2, blz. 160). Haar
eerder overleden dochter Elisabeth liet minderjarige kinderen
achter, wier rechten als erfgenaam moesten gevrijwaard worden.
Om hunnentwille was deze Staat van Goed vereist, waaruit blijkt dat
zij in goeden doen waren. Zij hadden veel land in eigendom of in
pacht. De achtergebleven echtgenoot kon niet vrij beschikken over
het gemeenschappelijk goed. Het werd verdeeld zoals nu nog
gebeurt. Wat van hem was, bleef van hem - en dat was normaliter
de helft van het gemeenschappelijk bezit - maar de andere helft, die
wettelijk toebehoorde aan de overledene, werd gelijkelijk onder hem
en de kinderen verdeeld.
Wij vonden de handtekening van Gillis terug bij de afrekeningen
86
voor prestaties geleverd aan de militairen. Wij drukken die
handtekening hierna af samen met het jaartal 1634, dat hij eraan
toevoegde. Onder een dubbel van de Staat van Goed van zijn broer
87
Frans vonden wij een ander exemplaar van zijn handtekening. Hij
dateerde toen 1653. Uit de stijl en de onregelmatigheid van zijn

86
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geschrift kunnen wij afleiden, dat hij - evenmin als zijn broers gewend was de pen te hanteren.

Hij had volgende onroerende bezittingen:
wijk
Burmtiende

akker
hofstede

Burmtiende

de langhen
driesch
Overspronck thaensturfken
Hofwijck

½ Mastacker

nr.

Rd

van

115 149
101 483
17

72

komt van

tot afgestaan aan

1648 Livinus
Reijniers
1648

1665 Joos Wauman

1648

1677 Pieter de
Westelinck
1664 Gillis Wauman
fs Gillis

25 326 1644?

Overspronck (in Tielrode)

13 136

1665 zijn vader

Overspronck

16 157

1665 zijn vader

1664 Joos Wauman

1675 Pauwel
Schelfhout

Zijn vrouw had ook nog volgend onroerend goed geërfd:
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parochie
Elversele
Elversele
Elversele

akker

nr. Rd

den grooten
heuvel
den cleijnen
heuvel
het half buijnder

tot afgestaan aan

300
413

Elversele
Elversele

van komt van

700

150
de eeckte

300

Elversele

het hofstedeken

300

Sint-Niklaas

den delaert

400

Bovendien hielden zij in pacht:
wijk
Burmtiende

akker
Liefhouten

Burmtiende

Burmtiende

rest:

nr.

Adriaen van
Jours?
114 656 1642 dhoirs
Rijckaert
Moenssens
114 321 1643
325 1657 J.Schelfhaut
122 486 1656 Niclaes Mare

N.Schrijnwijk ½ hofstede

201 1652 x Gernerts?

zijn woning
Oost Jacht
West Jacht

van komt van

177 471

den hondt?
N. Schrijnwijk

Rd

den
haezevelt
½ hofstede

tot afgestaan aan
1642 Jan van Einde
(St.-Nikl.)
1653 ¼ op Jan
Duerinck
1653 Gillis Wauman
1660 Charel Duerinck
Jakob Wauman
1660 Pieter Bernaert

1646
31

492 1652 kinderen Adr
v. xxxarteir ?
11½ 104 1643 Michael Smet
?

1644 Jakob
Schelfhaut

(Kettermuijt)
Burmtiende

(een deel)

164 1643 R. Moenssens

Burmtiende

(geheel)

335 1643 R. Moenssens

Burmtiende

den Thielroo 178 748 1643 Jan Duerinck

1652 Gillis Braem

142 800 1646

1660 Pieter Vern?

N. Schrijnwijk
Noort
Schrijnwijck

½ hofstede

144/ 202 1640 in erfinc
145
½ sconcker202 1640 Jan
lant ?
Vercauteren
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Er rustte een rente van acht penningen per jaar op de hofstede van
Gillis en hij was gehouden "om in wette broot te bedeelen aende
88
armen op d jaergetyde van mr Jan du haijos"
Hij overleed in Tielrode op 10 juni 1665.
Hij had zes kinderen, die allen in Tielrode geboren werden:
1.1 Elisabeth: geboren circa 1610. Ze trouwde in Tielrode
op 16 juli 1634 met Gillis Wauman. Zij overleed er op 26 juni
1657.
1.2 Andries: gedoopt op 19 mei 1614, waarschijnlijk zeer
jong gestorven.
1.3 Catharina: gedoopt op 25 november 1615. Trouwde te
Tielrode op 29 september 1641 met Jan Duerinck. Ze stierf
23 juli 1642.
1.4 Joos: gedoopt 29 oktober 1622 en misschien vroeg
overleden. Of is hij de Joos, op 23 juli 1709 in Elversele
gestorven, 70 jaar oud, en die wij niet kunnen plaatsen?
1.5 Gillis: geboren op 8 juli 1626 en ook vroeg overleden.
1.6 Jan: werd geboren op 23 februari 1628. Hij trouwde
circa 1673 - maar het is niet duidelijk waar - met Maria
Vergauwen (° ca 1644 en + wsch te Kemzeke 18 februari
1705). Hoe het kwam dat hij naar Kemzeke trok om er te
trouwen en te gaan wonen, blijft onverklaard. Hij stierf er ook
op 7 maart 1679. Wij vonden van hem twee kinderen:
1.6.1 Petrus: wordt in een van de volgende
hoofdstukken behandeld (zie blz. 211).
1.6.2 Michael: wordt eveneens in een van de
volgende hoofdstukken behandeld (zie blz. 220).

88
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2. Joos:
Hij werd in Tielrode geboren op 25 februari 1590. Wij verwijzen
andermaal naar zijn doopakte, de oudste uit onze stam, waarvan wij
een kopie op bladzijde 95 reproduceerden. Terloops zij gezegd, dat
die doopakte slechts in extremis kon gered worden van vernietiging,
toen na de fusie der gemeenten de zolder van het Tielrodese
gemeentehuis opgeruimd werd. Inmiddels werden de zwaar
gehavende vellen papier door de diensten van de rijksarchieven
gerestaureerd. Hij huwde circa 1622 met Beatrijs alias Trijsken
Vinck (° ± 1601 en + in Tielrode 24 augustus 1661), de dochter van
Adriaan en Lijsbet Hendricx. Beatrijs is cijnsplichtig in de Hoofdcijns
89
van St.-Bavo Haesdonc § 3 . Ook na het overlijden van Beatrijs
Vinck werd een Staat van Goed opgemaakt, die wij op blz. 164
integraal overgenomen hebben. Joos wordt enkele malen in Bijlage
1 vermeld, maar van zijn handtekening vonden wij geen exemplaar.
In eigendom hield hij:
wijk
Overspronck

akker
½ hofstede

Overspronck

nr. Rd

van komt van

9 141 1648
10 145 1648

tot afgestaan
aan
1676 Charel Br.
1676 Jan de
Puijsseleere
1666 ½ Jacob Br.

Overspronck

7 123 1648

Burmtiende

96 192 1648

1666 Jacob Br.

Braemackerken

45 258 1648

1669 Jacob Br.

44 287

1669 Jacob Br.

Penningendries

12 474

Moorterhouck
Moorterhouck
Hofwijck
Burmtiende
Moorterhouck

Braemackerken

Overspronck

89

Hoofdleen Hof 1663 zijn zoon
Appelsvoorde
Andries
97 376 1657 Paulijntien van 1666
Lare
45 258 1648 zijn moeder
6 170

AOKW, Deel 75, blz. 240
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Van zijn vrouw noteerden wij nog volgende eigendommen:
wijk of
parochie
Elversele

akker

nr. Rd

den bergher

Elversele

groot brouck

490 voor broer Jan
1640 (heerlijkheid
V.d.Vijvere)
150
Charel Braem

Elversele

Popsacker

±85

Elversele

Popsacker

±85

Elversele

Popsacker

±165

Elversele

Popsacker

±165

Elversele

een stuk meers

400

Elversele

het Rot

300

Sombeke

het cauterken

300

Sombeke

Hofstede

225

Tielrodebroek

225

Eylanden

225

Burmtiende?
Burmtiende?

voorste
Bulcxken
den Bulck

Tielrode

van

komt van

tot

afgestaan
aan
Jakob
Bryssinck,
zijn zoon

Joos
Schelfhaut
Adriaen van
Hecke
Jan Vincke +
Adr. de Grave
heerl. Ter Elst (volgleen, hoofdleen
van Frans van Laere)
Adr. van
Hecke
Joos
Schelfhaut

200

Hetzelfde als
van haar man?
Hetzelfde als
van haar man?
heerl. Ter Elst

400
300

Joos Bryssinck pachtte:
wijk

akker

nr. Rd

van komt van

Moorterhouck

Braemackerken

45 258 1648 zijn moeder

Hofwijck

den Eygherloo

72 215 1644 Adriaen
Vincke

tot afgestaan aan
1666 Jakob
Bryssinck

Joos stierf in Tielrode op 5 juni 1674. Zijn zeven kinderen werden
allen in Tielrode geboren:
2.1 Lijsbet: werd gedoopt op 9 november 1623. Ze moet
vóór 1639 overleden zijn, want de pastoor begon pas vanaf
dan de begrafenissen in te schrijven en later werd haar
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overlijdensbericht zeker niet genoteerd. In elk geval wordt zij
niet meer vermeld in de Staat van Goed van haar moeder,
gedateerd 1661.
2.2 Anna: alias Tanneken werd gedoopt op 14 april 1626.
Ze trouwde te Tielrode op 9 september 1664 met Gillis
(Ver)Bercmoes. Zij overleed in Belsele op 7 april 1710.
2.3 Katelijne: geboren op 18 augustus 1628. Zij trouwde te
Tielrode op 14 november 1662 met Lieven van Brussele. Zij
stierf in Waasmunster op 5 maart 1705.
2.4 Andries: werd in Tielrode geboren op 8 februari 1632.
Hij huwde een eerste maal te Tielrode op 16 februari 1659
met Elisabeth Vergauwen (° 6 augustus 1635 en + 13
december 1685). De kinderen uit dit huwelijk werden allen in
Tielrode geboren en ze stierven er ook:
2.4.1 Jan: werd geboren op 16 april 1660. In 1684
vertoefde hij in het buitenland. Wij vermoeden als
militair in Holland om de Staatsen bij te staan in hun
oorlog tegen de Fransen. Veel later sluit hij zich
weer als soldaat aan. Hij trouwde met Pauline (alias:
Pauwelyne) Braem te Tielrode op 28 februari 1687.
Ook hun kroost werd er geboren en er ook ten grave
gedragen: (1) Zacharias, op kerstdag geboren in
1687 en overleden op 24 november 1701; (2) Anna
Maria, van 23 april 1690 tot 7 augustus 1720
(ongehuwd); (3) Francisca, geboren op 8 januari
1692 en reeds vier dagen later overleden; (4) Gillis:
geboren op 3 augustus 1693, trouwt met Maria
Vermeiren op 17 mei 1718. Zij hebben één zoontje,
Jakob, dat jong sterft. Deze Gillis overlijdt 10
september 1732. (5) Isabella, geboren op 11
oktober 1697 en overleden op 13 mei 1701. Hier
vallen dus geen naamdragende afstammelingen te
noteren.
Hij was schepen van Tielrode in 1683 en in 1688 en
1689 wordt hij bij de pointers en setters vernoemd.
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Hij was bijgevolg ontvanger van de parochie
Tielrode en aangesteld om belastingen (pointinghen
en settinghen) te innen.
In 1702, kort na de dood van twee van zijn kinderen,
laat hij zich als soldaat aanwerven:
“Den onderschreven Jan Brijssinck fs Andries
bekent aengenomen te sijn bij meijer ende
schepenen der prochie van Thielroode als soldaet
voor dese p(roc)hie omte dienen in diensten van de
mât (=majesteit) voor den Terme often tijde van drij
Jaeren conforme het translaet van het ord(re) van
sijne
excellentie
ghesonden Aen mijn
edele heeren van het
hoofdcollegie
van
desen
Lande
van
Waes in daete XXX
meert 1702: ende dat
voor de somme van
vierentwintich ponden
grooten eens courant
ghelt te betaelen op
dhant ses ponden grootten eens ende de resterende
somme naer Raete van Tijde vande dienst voors
van sijne mât, ende voorders is toegestaen aende
deselve brijssinck voor eene gratuiteijt dat hij eerst
den dienst vande mât heeft aengenomen de somme
van twee ponden groott courant gelt toirc hebben
dese onderteeckent tot volcominghe vande deselve
e
dienst onder het verbondt als naer rechte den IX
April 1702 – (getekend:) J.Brijssinck 1702”.
De handtekening van Jan is opvallend sierlijk en
getuigt ongetwijfeld van geletterdheid.
Hij moet omstreeks eind 1715, begin 1716
gestorven zijn, maar dat wordt niet in de
parochieregisters vermeld. Is hij in een of andere
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schermutseling gesneuveld? En waarom monsterde
hij aan als soldaat? Uit armoede? In elk geval
vonden wij geen land of hofstede in eigendom op
zijn naam. Liet hij meteen zijn vrouw en
overblijvende kinderen in de steek?
2.4.2 Rolandus: geboren op 4 augustus 1661 en
jong gestorven op 12 mei 1674.
2.4.3 Adriaan: geboren op 24 februari 1663. Met
Helena Van Hecke waarschijnlijk op 13 maart 1694
een eerste keer getrouwd, maar voor zover
controleerbaar kinderloos gebleven. Vermoedelijk
voor de tweede keer in de echt getreden met
Elisabeth Janssens, die in Tielrode overleed op 17
september 1709. Op 19 november 1698 werd bij
hem vastgesteld, dat zijn “huijshauwen” uit slechts
twee personen bestond. Hij bezat toen eveneens “8
sacken tarwe, 4 sacken cooren, 2 sacken
boecqueij”. Hij overleed eveneens in Tielrode op 11
februari 1728.
2.4.4 Andries: werd geboren 4 augustus 1665,
maar verder vernamen wij helemaal niets meer over
hem, zelfs niet waar of wanneer hij overleed.
2.4.5 Amelberga: geboren op 14 september 1667
en overleden op 16 mei 1674.
2.4.6 Franchoijs: wordt in een van de volgende
hoofdstukken behandeld (zie blz. 236).
2.4.7 Catherina: geboren 9 maart 1672 en te
Tielrode een eerste keer getrouwd met Ignatius van
Landeghem op 2 juni 1705. Na diens dood op 25
november 1733 trouwt ze opnieuw met Frans
Daelman op 7 augustus 1735. Zij sterft in Temse op
10 januari 1754.
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Als u mocht denken dat deze mensen achterlijk of
ongeletterd waren, dan nodigen wij u uit het
volgende, nagenoeg kalligrafische handschrift van
deze Ignatius van Landeghem, organist en
schoolmeester, te bewonderen. Het is een
ontvangstbewijs gedateerd 1722 en met volgende
inhoud:
"Den in houdt van desen is mij voldaen uijtter handt
van Pauwels de Meester ontfanger der prochie van
Thielderoode (get. Ignatius van landeghem)"

2.4.8 Elisabeth: geboren 4 juni 1677
Terug naar Andries (2.4) die weduwnaar werd op 13
december 1685. Er werd natuurlijk een Staat van Goed
opgesteld (zie Bijlage 2, blz. 181). Hij werd bij de "notable
ende gegoeijden" vernoemd in de jaren 1684 en 1686. Hij
hertrouwde met Elisabeth Braem te Tielrode op 3 juni 1687.
Zij was geboren op 16 december 1660 en dus 28 jaar jonger
dan Andries. Een ouwe bok lust ook wel eens een groen
blaadje! Uit dit huwelijk werden nog volgende kinderen
geboren, die weer allen in Tielrode geboren werden en er
ook stierven:
2.4.9 Jakob: werd geboren op 8 en gedoopt op 9
november 1687 en trouwde tweemaal, telkens ook
in Tielrode. De eerste keer met Maria Van Dale op
11 mei 1717 en een tweede maal met Elisabeth
110

Smet op 30 juli 1742. Hij legde het bijltje erbij neer
nog steeds in Tielrode op 15 mei 1764. Zij leverden
voor
het
nageslacht
geen
naamvoerende
afstammelingen op.
2.4.10 Pieter: geboren 9 april 1690 en ongehuwd
gestorven op 20 november 1735.
2.4.11 Josyne: geboren 4 november 1692, trouwde
te Tielrode met Gillis Baeck op 9 juni 1725 en stierf
op 30 mei 1768.
In 1692 vordert Daneel Verlee van Andries Bryssinck (2.4)
allerhande schulden. Uit diverse bronnen noteerden wij zijn
eigendommen:
wijk of parochie

akker

Hofwijck

nr.

Penningen
12
dries
Hofwijck
½
108?
Noteleiren
ackere
Hofwijck
½
108?
Noteleiren
ackere
Roomackerwijck Meusietop 122

West Nederwijck

tot

afgestaan
aan

474 1663 zijn vader
215 1665 Roelandt
Vergauwen
schoonvader
225 1680 Pieter Bal

1680 Charel
Bryssinck

91 370 1672 G.Gheerts en
J.Coesaet
1 797 1677

Hofwijck
wooninghe
Overspronck

59 1678
7 123

West Nederwijck

Elversele

van komt van

485 1666 Roelandt
Vergauwen
schoonvader
44 280 1669 zijn vader

Moorterhouck

Tielrodebroek

Rd

Charel Bryssinck

74 298 1680 Cristiaen Boel
aan 't
Hertogenstraatje
groot
brouck

Amelberga de Maere
(schoonmoeder)
Jan Verlee
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De eigendommen, die hij met zijn tweede vrouw deelde,
waren als volgt:
wijk of parochie

akker

Burmtiende

t Bulcxken?

Tielrodebroek

½ Ketelerenreke?

nr.

Rd

van komt van

96

192

1680

245½

in Elversele

schoorlant

224

Overspronck

Heerlijkheid Roelants

224

Livinus van Brussel
wwer Jacques Claus

Uit de Staat van Goed van zijn eerste vrouw leidden wij af,
dat hij op een gegeven ogenblik de volgende stukken land
pachtte, waarop hij hout kappen kon:
wijk

akker

nr.

Rd

Hofwijk?
Hofwijk

in

komt van

600 1684 Heer v. Appelsvoorde
Pottaerdenacker

17

949 1684 Pieter Smet

Tenslotte overleed hij in Tielrode op 20 juli 1693. (Staat van
Goed: Bijlage 2, blz. 185) In de slotformule van deze laatste
Staat van Goed wordt van zijn zoon Franchoijs gezegd, dat
hij niet aanwezig was en dat hij in dienst was van de Heeren
Staeten van Hollandt en dat hij bij zijn terugkeer zijn part
moest krijgen. Of dat ook gebeurd is, vertelt het verhaal niet,
maar wij hebben daar inderdaad zo onze twijfels over.
2.5 Adriaan: Hij werd geboren op 9 maart 1636 en huwde in
Elversele op 7 augustus 1668 met Lijsbet van Bogaert
(Elversele ° 15 oktober 1631 en + 12 oktober 1693.) Hij was
daar kerkmeester in 1680 en schepen van 1684 tot 1687 en
van 1690 tot 1692. Hij stierf er op 20 december 1701.
90

had hij volgende akkers in
Volgens een Staat van Goed
eigendom en bleek hij niet onbemiddeld te zijn:
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parochie
Elversele

wijk

akker
hofstede

nr

Rd

in
1694
1694

Elversele

peracker

300

Elversele

hielmansacker

½ bunder

1694

Elversele

lange repe

400

1694

vijversacker

300

1694

376

1666

Tielrode

Burmtiende

Tielrode

Burmtiende (is dit dezelfde als voorgaande? 97

Hij kreeg twee kinderen:
2.5.1 Frans: werd geboren in Elversele op 16 juni
1669 en wisselde daar eveneens het tijdelijke voor
het eeuwige op 8 augustus 1691.
2.5.2 Katelijne: werd eveneens in Elversele
geboren en wel op 24 maart 1671. Ze trad in het
huwelijk te Waasmunster op 22 januari 1692 met
Bauwen Poppe. Ze stierf een jaar later te Elversele
op 19 mei 1693.
2.6 Jakob: Hij zag het levenslicht in Tielrode op 27
december 1642. Hij trad er op 28 juli 1665 in de echt met
Anna alias Amelberga Duerinck (° circa 1644 en + 24 mei
1723). Hij overleed erg jong, d.w.z. 31 jaar oud, op 5 januari
1674. Er werd vanzelfsprekend een Staat van Goed
opgemaakt (zie Bijlage 2, blz.190) en daaruit blijkt, dat het
gezin het toch niet zo breed had. Dat behoort niet te
verwonderen, aangezien zij nog niet zo lang getrouwd waren
en toch al vijf kinderen kregen, van wie het oudste echter
jong gestorven was. Zijn weduwe kreeg voor meer dan 36
pond grooten schulden af te lossen.
Zij ging een anderhalf jaar later een tweede huwelijk aan
met de volle neef van haar overleden man Carolus
Bryssinck, die de zoon was van Frans (zie verder 3.8).
Jakob en zijn vrouw, later weduwe, hadden volgende
gronden en hofsteden in eigendom:
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wijk of
parochie
Overspronck

akker

nr. Rd

van komt van

7 123 1666
1668
96 192 1666

Burmtiende
Hofwijck

den Eygheloo

72 293 1666

Moorterhouck

Braemackerken

45 258 1669

Moorterhouck

Cleijnen Vijrlinck

Burmtiende

tbochtien

Moorterhouck

Schijfackere

Overspronck

hofstede

8 210 1673 Jacques
Dauwe
91 324 1674 wwe Andries
Bryssinck
8 378 1674 wwe Andries
Bryssinck
9- 141
10
44 287 1680 Andries Br.

Moorterhouck
Moorterhouck

hofstede

Elversele

het Rot

Elversele

de bergheer

tot afgestaan
aan
1680 Joos
Bryssinck
1680 Andries
Bryssinck

1680 Jan de
Puijsseleere

43 166 1680 Mattheus de
Puijsseleere
300 volgleen en
hoofdleen Fr.v.Lare
heerlijkheid ter Elst
100
Joos
Heerlijkheid van
Bryssinck, zijn Vijvere
vader

In pacht hielden zij nog:
wijk

akker

Moorterhouck

Hofstede

Overspronck

den vijrlinck

nr. Rd

4

van komt van

tot afgestaan
aan

700 1640 2 lobis
schooven
thiende
447 1677 Jan
Verhaghen

Jakob had vijf kinderen:
2.6.1 Judocus: geboren 30 september 1665. Hij
stierf nog geen zes weken oud op 6 november.
2.6.2 Adriaan: werd geboren 6 augustus 1666. Hij
trouwde te Tielrode 13 februari 1696 met Lijsbet van
de Velde (Tielrode ° 5.12.1657
+ 23.5.1722).
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Precies een maand na haar dood werden haar
wezen onder de voogdij geplaatst van Jan Baptiste
91
Van den Broeck en Carel Braem .
Eind 1698 had hij in voorraad één enkele zak haver
voor de zes personen die onder zijn dak woonden.
Hij betaalde in 1699 recht vande maelderije en hield
in eigendom:
wijk
Oost Nederwijck
Hofwijck

akker

nr.

Rd

39

142

72 + 73

591

van Heerlijkheid
ter Helst

Hij kreeg een vergoeding uitbetaald, omdat hij van
25 januari tot 22 maart en nog eens van 5 oktober
tot 22 november 1721 een opdracht had gekregen: :
"tot het vuyt jaeghen vande vaguebonden ende
92
bedelaerts ende andere suspecte persoonen"
Hij stierf te Tielrode op 10 april 1724.
Hij had vier dochters, allen in Tielrode geboren en
ook gestorven: (1) Anna: geboren 16 december
1696. Ze trouwde 14 november 1718 in Tielrode met
Carolus Braem. Ze stierf 30 november 1723. Haar
kinderen werden in januari 1724 onder de voogdij
van Jan Baptiste Van den Broeck en Jan Braem
93
geplaatst . (2) Carolina: geboren 14 mei 1698 en
overleden 1 oktober 1701. (3) Barbara: geboren 21
mei 1700 en 22 jaar oud overleden 11 december
1722. (4) Joanna: geboren 20 oktober 1705 en nog
jonger overleden 4 mei 1707.
2.6.3 Carolus: werd geboren op 14 maart 1669 en
trouwde op 24 april 1698 in Tielrode met Anna De
91

R.A. Beveren, G.O.A. Tielrode 92 f° 105.
R.A. Beveren, G.O.A. Tielrode 58.
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R.A. Beveren, G.O.A. Tielrode 92 f° 118.
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Meester (° ca 1672 + 16.11.1737). In de Neren
Cauterwijk, de Oost Nerenwijk, de Moorterhoek en
in het Tielrodebroek haalde hij het nodige gras. In de
West Nerenwijk liet hij gheijnst (= brem) groeien. Dat
101
. Hij overleed op 4
kon als brandhout dienen
november 1735. Zij kregen in Tielrode vijf kinderen,
die ons geen naamvoerende nakomelingen
opleverden: (1) Jakob geboren 13 april 1699 en
gestorven 17 november 1743. In 1736 oogste hij in
de Neren Cauterwijk klaver en aardappelen. Hij had
er ook een tuin. In 1738 werd voor hem op een stuk
grond van 100 roeden in de Oost Nerenwijk gras
bevonden. (2) Anna Catharina geboren 4 maart
1702 en getrouwd in Tielrode met Jozef Puylaert op
22 november 1729. Ze stierf op 6 april 1732. (3)
Joanna Francisca geboren op 27 september 1704
en getrouwd op 11 mei 1729 met Jakob De Bruyn,
tenslotte overleden op 8 mei 1777. (4) Maria
geboren op 14 augustus 1707 en met Paulus
Puylaert getrouwd op 2 maart 1734. Het bleef dus in
de familie. Ze stierf op 29 november 1766. Tenslotte
(5) Livina die maar anderhalf jaar oud werd:
geboren op 31 oktober 1709 en gestorven 5 juni
1711. Alle gebeurtenissen in deze familie vonden in
Tielrode plaats. Honkvast noemt men dat.
2.6.4 Jan: werd op 23 september 1671 geboren en
ook in Tielrode ongehuwd overleden op 19 april
1707. Werd ook Jan Frans genoemd.
2.6.5 Pieter: geboren 28 november 1673, gehuwd te
Elversele 13 februari 1703 met Joanna Braem. Hij
stierf er op 8 mei 1707, één dag na de geboorte van
zijn jongste kind! Hij had drie kinderen die allen in
Elversele geboren werden: (1) Joos: geboren 30
november 1703, stierf te Elversele 14 maart 1712.
(2) Maria: geboren 4 augustus 1705, stierf te Elversele 17 februari 1707. (3) Joanna Maria: geboren 7
mei 1707, stierf te Waasmunster 7 oktober 1736.
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Een notarisakte uit 1706 verdeelt de gronden uit de
erfenis onder deze laatste drie zonen (zie blz. 203).
2.7 Josijne: deze jongste dochter van Joos Bryssinck (2.)
werd geboren op 13 juni 1646. Ze trouwde te Tielrode op 15
november 1670 met Jan Verschoren en stierf slechts 24 jaar
oud, eveneens in Tielrode, op 24 mei 1671.
3. Franchoijs:
werd gedoopt te Tielrode op 7 juni 1593 en trouwde er ook op 7
november 1627 met Elisabeth Verhagen (° 3 april 1600 en + vóór
1670). Wij vonden zijn handtekening op de eerder genoemde
afrekeningen voor prestaties geleverd aan de militairen.

Hij, en na zijn overlijden ook zijn weduwe, hadden volgende
eigendommen:
wijk of
parochie
Overspronck

akker
hofstede

Overspronck

nr.

Rd

2+3

155 1648 van familie
verworven
199 1648

6

Overspronck

van komt van

5

137 1643

8

378 1648

Moorterhouck

Schyfacker

Moorterhouck

hautacker

39

400

Moorterhouck

hofstede

22

139

Moorterhouck

den Eygheloo

41

Burmtiende

viergemeten

181

380 1661 Pieter
Christiaens
581
Jan Smet
Rijckaerdt
de Jonghe
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tot afgestaan
aan

1670 Charel
Bryssinck
voor 1648
1670 Joos
Bryssinck
1667 Joos
Bryssinck
1676 Jan
Duerinck

Hofwyck?
Hofwyck?
Elversele

het groot
buijnder
het groot
buijnder
de Winckelacker

300

voor 1648

150

Jan
Verhaghen

voor 1648

300

Hierna volgen de gronden die hij in pacht hield en die na zijn dood
natuurlijk door zijn weduwe overgenomen werden:
wijk

akker

Moorterhouck

nr.

Rd

41

380

van komt van

Burmtiende

den eygheloo

73

298

Moorterhouck

houtackerken

46

211 1637

West Neerwijck tcleijn
haegemanneken

68

260

Overspronck

1

215 1656

18

614

Moorterhouck

den hassel

Burmtiende
Burmtiende

liefken
100 340
sbruijnen?gemet
112 372 1653

Burmtiende

102 467 1641

Hofwijck
Burmtiende

de cleijne
Sielbeke
hoochpachtlant

Burmtiende
Burmtiende

Willermans
acker

22

395 1643

70

270 1645

69

245 1647

74

462 1649
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Pieter
Cerstiaen
Pieter
Cerstiaen
zijn
moeder
wezen
Paeschier
Smet
Andries
van
bogaerde
Laurens
Smet
Laurens
Smet
wezen van
Piet
Cauwers
Jan
Dullaert

tot afgestaan aan
1654 Pieter
Christiaens

1642 de man van
zijn zuster
1662 Adriaan van
Bogaert
1665 Gillis
Vandenbergh
Andries
Bryssinck
1650 Laurs
Vercauteren
1656 Jan de…

1664 Andries
Bryssinck
Adriaan van
Bogaerde
Jan de
1654 Laurs
Grave
Vercauteren
Frans van 1670 Joos Bryssinck
Hoije
Jan de
1658 Adriaan van
Grave
Bogaerde

Op de hierboven genoemde "Houtacker" betaalden zijn wezen veel
99 + 94
later in 1682 nog twee maten tarwe, of tien schellingen.
Hij stierf in Tielrode op 30 december 1652.
Hij had acht kinderen, die allen in Tielrode werden geboren:
3.1 Maria: geboren op 15 oktober 1629. Zij trouwde in
Tielrode op 26 september 1665 met Balduinus Poppe. Zij
overleed in Sint-Niklaas op 8 november 1693.
3.2 Jan: werd geboren op 22 februari 1631 en huwde 7
september 1669 met Josyne Verbust (° circa 1646 en + 2
juni 1700). Hij was schepen van Tielrode van 1669 tot 1673.
Hij had de hofstede van zijn ouders geërfd en bezat het ook
al eerder genoemde akkerland nr. 44 in de “Moorterhoek”,
samen goed voor 442 roeden. In 1688 was hij ontvanger van
104
de parochie Tielrode . Hij overleed er op 12 februari 1716.
Hij had negen kinderen, die allen, op één na, te Tielrode
geboren werden:
3.2.1 Maria: (alias Amelberga) geboren 22 oktober
1669, huwde te Sint-Niklaas op 26 november 1695
met Jan D’hont en stierf er op 17 maart 1742.
3.2.2 Balduinus: geboren op 23 augustus 1671 en
als vrijgezel te Tielrode overleden op 4 juli 1749. In
de Moorterhoek had hij in 1726 een kleine lochtinck
van 8 roeden, maar in 1736 oogste hij daar klaver
op een stuk van 200 roeden. In 1738 oogste hij in de
Hofwijk op 200 roeden klaver en aardappelen.
3.2.3 Frans: geboren op 23 december 1673 en 6
jaar oud gestorven te Tielrode op 7 oktober 1680.

94

R.A. Beveren, G.O.A. Tielrode nr. 69 (folio's niet genummerd).
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3.2.4 Adriaan: geboren op 31 mei 1676 en nauwelijks één jaar oud te Tielrode overleden op 14 mei
1677.
3.2.5 Anna: geboren in Elversele op 21 maart 1678
toen haar ouders op de vlucht waren, vermoedelijk
voor de pest die uitgebroken was in 1676. Ze stierf
ongehuwd 11 maart 1756.
3.2.6 Lijsbet: geboren 22 januari 1681 en als “filia
devota” te Tielrode overleden op 7 december 1762.
3.2.7 Andries: geboren 16 februari 1683 en drie jaar
oud te Tielrode overleden op 21 maart 1686.
3.2.8 Josyne: geboren 27 mei 1686.
3.3 Francisca: werd geboren op 23 mei 1633 en overleed 4
september 1653.
3.4 Frans: werd geboren op 26 maart 1634 (10 maand na
Francisca, dat was wel rap!). Hij overleed op 14 september
1653, dat was 10 dagen na zijn zus. Was de zoveelste
besmettelijke ziekte de oorzaak?
3.5 Amelberga: werd geboren op 20 oktober 1636.
3.6 Joos: werd geboren op 27 juli 1639. Huwde in Elversele
op 17 augustus 1684 met Maria van Bogaert. Zij kregen vier
kinderen, die allen in Elversele geboren werden: (1) Jan:
geboren op nieuwjaarsdag 1686 en verdronken te Elversele
op 24 maart 1723. (2) Lijsbet: geboren op 27 oktober 1688
en vermoedelijk getrouwd in Sint-Niklaas tussen 8 en 14
oktober 1713 met Pieter Eekelaert. (3) Maria: geboren 23
augustus 1691, waarschijnlijk getrouwd in Elversele op 30
april 1731 met Thomas Verschoor. Ze stierf in Elversele op 1
juli 1762. (4) Katelijne: geboren op 4 februari 1695 en
datzelfde jaar nog gestorven op 6 december.
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Joos alias Judocus had eind 1698 “6 sacken tarwe, 4
sacken cooren, 8 sacken boecqueij en 2 sacken haever” in
voorraad. Hij stierf op 7 september 1718.
In eigendom hield hij volgende twee grondstukken:
wijk

akker

nr.

Rd

van

komt van

Moorterhouck

haudtackere

39

426

1670

Burmtiende

de platte burmte

111

410

1674 Marijs van Tenten

nr.

Rd

van

In pacht hield hij enkel:
wijk
Hofwijck

akker
hoochpachtlandt

69+70 526?

komt van
zijn zuster Maria

3.7 Josyne: werd geboren op 2 december 1641 en overleed
10 dagen later op 12 december.
Bij vele van deze namen moet opgemerkt worden, dat de
begraafregisters van de parochie Tielrode pas in 1638
beginnen. Daaruit kunnen wij toch geredelijk besluiten, dat
de personen zonder sterftedatum vóór 1638 overleden
waren.
3.8 Carolus: gemeenzaam Charel genoemd, werd in
Tielrode geboren op 16 juli 1643. Hij trouwde er op 27
augustus 1675 met Anna Duerinck, de weduwe van zijn
volle neef Jakob (2.6). In 1702 en 1707 wordt Carolus, alias
Charel, vernoemd bij de "notable en gegoeijde insetenen"
106
alsook als bij de "pointers en setters".
Ook voor hem
konden wij noteren, dat eind 1698 zijn gezin uit vijf personen
bestond en dat zijn mondvoorraad als volgt opgeteld werd:
“6 sacken terwe, 4 sacken cooren, 20 sacken boecqueij, 5
sacken have”. Deze telling werd gehouden, zoals eerder al
aangegeven, om zeker te zijn dat na de misoogst geen
hongersnood zou dreigen.
Zijn eigendommen waren als volgt:
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wijk

akker

Moorterhouck

Schijfackere

Moorterhouck

hofstede

Moorterhouck
Moorterhouck

Braemacker
ken

nr. Rd

van komt van

tot

afgestaan
aan

8 378 1670 Jakob Bryssinck
causa uxoris
43 166
Jakob Bryssinck
causa uxoris
8 378
Jakob Bryssinck
causa uxoris
45 258
Jakob Bryssinck <1725 zijn stiefzoon
causa uxoris
Charel

Wij moeten hierbij ook verwijzen naar wat zijn vrouw bezat
uit haar eerste huwelijk.
Hij stierf in Tielrode 88 jaar oud op 12 december 1731. Zijn
vrouw was al acht jaar eerder heengegaan.
Zij hadden zes kinderen die allen in Tielrode geboren
werden:
3.8.1 Amelberga: geboren op 12 februari 1676. Zij
trouwde er op 3 januari 1705 met Jan Wijnacker en
stierf te Temse op 7 maart 1742.
3.8.2 N.N. : stierf bij de geboorte 4 januari 1679.
3.8.3 Joos: geboren 10 november 1679 en vijf
dagen later gestorven.
3.8.4 Katelijne: geboren 30 april 1681. Zij trouwde
in Tielrode op 7 augustus 1735 met Frans Daelman.
Zij overleed te Temse op 10 januari 1754.
3.8.5 Lieven: wordt in een van de volgende
hoofdstukken besproken (zie blz. 264).
3.8.6 Suzanna: geboren op 13 februari 1687 en
enkele maanden oud overleden te Tielrode op 24
juni 1687.
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4. Jan (wordt soms Hans genoemd):
Hij werd te Tielrode gedoopt op 9 februari 1597. Hij huwde er op 12
november 1628 met Amelberga alias Anna Cauwers alias de
Cauwer(e) (Tielrode ° 17 maart 1602 + 20 januari 1641) en dochter
van Jan Cauwers en van Elisabeth Vernimmen. Zij was cijnsplichtig
aan de St.-Baafsabdij in Gent. Van Jan vonden wij een
handtekening uit het jaar 1634. Ook hij tekende voor ontvangst van
de vergoedingen voor prestaties geleverd aan militairen. De details
daarvan vindt de lezer in de bijlage nummer 1 aan het einde van dit
hoofdstuk.

Zijn onroerend goed in eigendom lag vrij goed gegroepeerd, zoals
blijkt uit de situatieschets op bladzijde 89:
wijk

akker

nr. Rd

van komt van

Neder Cauterwijck hofstede

50 109 1648 zijn vrouw

Neder Cauterwijck

49 141

Neder Cauterwijck putacker

47 426 1648

Neder Cauterwijck

63 664

tot afgestaan aan
1653 Gillis en Joos
Bryssinck
1653

1653 Gillis en Joos
Bryssinck
Vijverwijck
het
35 286 1648 Joos Bolssens 1653 Gillis en Joos
broecxken
Bryssinck
Neder Cauterwijck H.Geest
14 320 1642
1673 Gillis
Dries
Bryssinck
Neder Schrijnwijck
15 491
1661 Jan Bolssens
+ Vernimmen
Neder Cauterwijck hofstede
64 250
Elversele

den
Bergher

490
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voor broer Joos
1640

Hij pachtte volgende stukken land:
wijk

akker

Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Noort
Cauterwijck
Vijverwijck

den achtersten
delst

nr. Rd

van komt van

48 481
51 341
53 381

Baudewijn
Angillis
Baudewijn
Angillis
Baudewijn
Angillis
Michiel van
Cleemputte
1641 zijn moeder

de Brake

16 598

de Beke

48 513

Hofwijck

de penninghen
dries

12 474

Neder
Cauterwijck

15 493 1642 wezen van
Merten van
Eyghen
den
22 540 1647 Wwe Jakob
meulenacker
Polfliet
den Themsacker 69 336 1651 kinderen Jan
Abbeel
den grooten
66 658 1652 Jan Baerdt
papenacker
67 281 1654 Jonckfr
kinderen
Jakob
Demeester
tbals half
78 386 1654 Jan Baert fs
buijnder
Arnouts (Piet.
Smet)
het achterste
22 300 1662 Laurs
leuns gemet
Cauwers

Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck

Neder
Cauterwijck
Noort
Cauterwijck

tot afgestaan aan

Gillis van Lare 1653 Gillis van Roije
1668 Joos Bryssinck
1668 Joos Bryssinck
1650 Laurs Abbeel
1640 Joos Bolssens
1641 Joos Bryssinck
1651 Joos
Demeestere
1673 Gillis
Bryssinck

1657 Pieter
Pierssens

1668 Gillis
Bryssinck
1668 wezen Laurs
Cauwers

Uit zijn eerste huwelijk had hij volgende kinderen, allen geboren in
Tielrode:
4.1 Andries: geboren op 6 maart 1630 en vermoedelijk jong
gestorven, aangezien hij ontbreekt in de hoofdcijns van zijn
95
moeder . In de transcriptie van E.H. Van Geertsom staat
wel, dat zij, d.w.z. Amelberga Couwere, getrouwd was met

95

AOKW, Deel 77, blz. 59.
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Joos Brijssinck, maar Joos en Joes (voor Joannes) worden
vaak door elkaar gehaald.
4.2 Gillis: werd in Tielrode geboren op 28 april 1631 en trad
er in het huwelijk op 7 februari 1668 met Anna Braem ( in
Tielrode ° 30 mei 1646 en er + 3 april 1716). Zijn gezin
bestaat eind 1698 uit zeven personen en zijn goed
voorziene schapraai telt “15 sacken tarwe, 10 sacken
cooren, 20 sacken boecquei, 10 sacken haevere, 2 sacken
erweten”, en op 5 juni 1699 betaalt hij recht op “maelderije”.
Van 1689 tot 1693 was hij schepen van Tielrode, net zoals
106
. Hij bekleedde het ambt van armenin 1696 en 1702
meester van de kerk van Tielrode in 1680, 1681 en 1703. In
ongeveer dezelfde periode wordt hij herhaaldelijk vermeld bij
de "notable ende gegoeijde insetenen".
Zijn talrijk onroerend goed in eigendom was als volgt:
wijk
Vijverwijck

akker

nr Rd van komt van
35 286 1668

Neder Cauterwijck Smeuleneirenbuijnder

72 383 1668 causa uxoris

Neder Cauterwijck Grooten paepenackere

66 658 1668 Jan Baert Arnaudts

Neder Cauterwijck tBals half buijnder

Neder Cauterwijck H.Geest Dries

78 386 1668 Jan Baert Arnaudts
(Jan Bryssinck) of
pacht v. Jan Rothier?
14 320 1673 zijn vader

Neder Cauterwijck Meulenackere

22 540 1673

Vijverwijck

Diefackerken

25 293 1668

Vijverwijck

Diefacker

22 315 1669 Adriaen Seghers

Neder Schrijnwijck

15 491 1674 wezen Pr Vernimmen

Neder Schrijnwijck

17 461 1679 Pieter Bolssens

Neder Schrijnwijck den hooghen dries

19 452 1681 Pieter Cauwer

Tielrodebroek

in de Dijck reke

222 230 1668 Jakob Cauwere

Tielrodebroek

in de Lange reke

196 234 1668 Gillis Braem

Tielrodebroek

in de Truijreke

124 218 1668 Gillis Braem

Noord Meusietop
Noord Meusietop

37 654
Cleijn Joos
Verleeackerken

47 198
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Het "Smeuleneiren buijnder" was belast met één pond was,
waarvoor Gillis samen met zijn aangetrouwde oom
Franchoys van Laere in het jaar 1682 geridimeert (= met
104
geld afgekocht) twee schellingen acht grooten betaalde .
Voor " 't Bals Half buijnder" als pachter van Jan Rotthier
betaalde hij herhaaldelijk aan de kerk één schelling en vier
grooten. In 1709 kreeg hij één pond, acht schellingen en vier
groten uitbetaald om met zijn paarden en een wagen naar
102 en 104
Gent gereden te zijn
.
Hij stierf in Tielrode op 3 februari 1713. Hij had zeven
kinderen, die allen in Tielrode voor het eerst het levenslicht
aanschouwden:
4.2.1 Joanna: geboren 26 november 1668, trouwde
in Tielrode op 3 juni 1694 met Jan Vernimmen en
stierf in Temse op 19 mei 1740. In de “Neder
Schrijnwijk” hield zij een stuk land genummerd 19 en
groot 452 roeden en in het “Tielrodebroek” hield zij
een stuk in de “Lange Reke” nummer 199 en groot
224 roeden. Beide stukken hield zij van haar
echtgenoot. In de “West Nederwijk” hield zij samen
met haar broers Andries en Gillis het stuk nummer
85 groot 289 roeden. Op 15 maart 1717 verkoopt zij
het perceel 37 in de Noort Meusietop aan Pieter De
Meester.
4.2.2 Henricus: geboren 4 juli 1671 en zes weken
later op 4 augustus gestorven.
4.2.3 Jan: geboren 18 januari 1674, stierf ongehuwd
in Tielrode 28 mei 1700.
4.2.4 Andries: werd geboren op 10 november 1677.
Hij trouwde in Tielrode op 28 februari 1722 met
Isabellla Buytaert (° Tielrode 15 maart 1697 en er +
31 oktober 1764), dochter van Petrus en Amelberga
van Ackere. Isabellla was cijnsplichtig aan de St.Baafsabdij van Gent. Andries overleed in Tielrode
op 22 oktober 1734. Een maand later worden de
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ooms Gillis Bryssinck en Gillis Buytaert als
96
voogden aangesteld . Later werd die voogdij nog
een paar keer op andere familieleden overgedragen.
In de “Neder Schrijnwijk” hield Andries het
grondstuk nr. 17 groot 451 roeden. In de “Noord
Cauterwijk” hield hij een stuk genummerd 22 en
groot 300 roeden. Dat was kennelijk een wat verder
afgelegen stuk land, zoals blijkt uit het plan op
bladzijde 90. Samen met zijn broer bewoont hij de
hofstede gelegen in de “Neder Cauterwijk” op het
grondstuk nr. 64, waarrond ook het hofland nr. 63
lag, samen 914 roeden groot. Die grond bracht
klaver en gras op. In het “Tielrodebroek” hield hij ook
nog het stuk nr. 196 in de “Lange Reke” gelegen,
groot 234 roeden, alsook nr. 222 groot 230 roeden
in de “Dijck Reke”. In 1726 werd dit gepeijstert, wat
wil zeggen, dat het afgegraasd was door militaire
paarden. Hierboven zegden wij al, dat hij samen met
broer en zus het stuk nr. 85 in de “West Nederwijk”
hield. Samen met zijn vrouw staat hij vermeld in de
lijsten van de hoofdcijns van Sint-Baafs te Temse §
97
9 .
Op 7 november 1705 krijgt hij, samen met Joos
Verlee, zoon va n Jan, de voogdij over de wezen van
98
zijn pas overleden oom Joos Bryssinck (4.4) .
In 1722 was hij armenmeester in Tielrode.
Aangezien wij maar over weinig handgeschreven
teksten van onze voorouders uit die periode
beschikken, drukken wij hier een ontvangstbewijs af,
dat hij eigenhandig schreef en waaruit blijkt, dat hij
99
behoorlijk geletterd was . De tekst luidt als volgt:
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R.A. Beveren, G.O.A. Tielrode 93 f° 10 (Waarin de naam van de vader verkeerdelijk als
Gillis i.p.v. Andries genoteerd werd.)
AOKW, Deel 77, blz. 56.
98
G.O.A. Tielrode 92 – Zie ook bladzijde 203.
99
G.O.A. Tielrode 58.
97
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"Ick onderschreven bekenne ontfanghen te hebben vuijtten
handt van pauwels de meester ontfangher deser prochie de
some van vier pont vyf schell/ ende dat over de intrest van
eene obligatie croeyserende ten laste van dese prochie
ende ten profijte van desen Armen verschenen den 27 8ber
1722 tiorconden als Armen (get. Andries brijssinck)."
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De "Armen" verwijst naar een burgerlijke instelling, die de
voorloper was van ons OCMW (Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn). De armenmeester was dus een
verantwoordelijke belast met het beheer en de besteding
van de hem toevertrouwde fondsen. Het huis van de
armendisch lag in de West Nederwijk niet ver van de kerk.
Andries en Isabella Buytaert hadden zeven
kinderen: (1) Joanna Catharina: geboren 20
december 1722, overleden 4 maart 1734. (2) Gillis
Frans: geboren 18 oktober 1724 en ongehuwd
overleden 12 oktober 1809. Het zij vermeld dat hij
schepen van Tielrode was in 1790 en 1791. (3) Jan:
geboren 8 september 1726 en ongehuwd overleden
30 augustus 1782. (4) Maria Theresia: geboren 21
juni 1728 en nauwelijks zeven jaar oud overleden 15
juni 1735. (5) Anna Carolina: werd geboren op 27
november 1730. Zij trouwde te Tielrode op 31 maart
1761 met Adriaan van Cleemputte. (6) Frans:
geboren 5 oktober 1732 en overleden minder dan
zes maand oud op 27 maart 1733. (7) Bernardina:
geboren 16 april 1734 en tien jaar oud overleden op
30 mei 1744.
4.2.5 Anna: geboren ca 1681 (doopakte is
onvindbaar) en ongehuwd gestorven in Tielrode op
30 mei 1707.
4.2.6 Amelberga: geboren 8 augustus 1685. Zij
huwde te Tielrode op 27 november 1701 met Gillis
Smet. Van haar vader erfde zij het Cleijn Joos
Verleeackerken. Zij stierf in Tielrode op 4 maart
1724. Haar wezen werden op 29 april van hetzelfde
jaar onder de voogdij geplaatst van haar broer
100
. Deze
Andries en schoonbroer Ryckaert Smet
Andries werd door zijn broer Gillis als voogd
101
vervangen op 20 november 1734
100
101
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4.2.7 Gillis: geboren op 20 april 1689. Hij trouwde te
Tielrode op 27 juni 1724 met Joanna alias Catharina
Duerinck ( ° circa 1700 + te Tielrode 1 juni 1780). Hij
was armenmeester van de kerk in 1727 en schepen
van Tielrode in 1729. Hij hield een akker in de Neder
Schrijnwijk genummerd 15 groot 491 roeden.
Daarop kweekte hij klaver net zoals op een stuk land
van 260 roeden in de Vijverwijk. Tussen 1726 en
1738 had hij op een lap grond van 225 roeden in de
Middel Schrijnwijk nog een lochtinck (= tuin) waar hij
102
. Het is
ook klaver en aardappelen liet groeien
overigens vanaf deze tijd dat in de archiefstukken
sprake is van pattatten. In het Tielrodebroek haalde
hij zijn gras. Hij woonde samen met zijn broer
Andries (zie hiervoor) en hield dus ook met hem die
914 roeden. Zo ook hield hij samen met broer en
zus het stuk in de West Nederwijk, waarop ook
klaver groeide. Tenslotte bezat hij nog een akker in
de Roomakkerwijk, nr. 84 groot 255 roeden. In de
Neren Cauterwijk kweekte hij op een klein stukje
land (31 roeden) ook klaver en aardappelen. Hij
stierf in Tielrode op 16 april 1741. Gillis Keppens en
Gillis Smet kregen op 27 mei de voogdij over zijn
103
. Die bleven
minderjarige kinderen toegewezen
overigens zonder nakomelingen.
Hij had vier kinderen, die allen in Tielrode geboren
werden: (1) Andries: geboren 6 januari 1726 en
ongehuwd overleden te Tielrode, nagenoeg 54 jaar
oud “versmoord door ‘t ijs gevallen in een waterput”
op nieuwjaarsdag 1780 – je moet niet vragen hoe
dat kwam! – en “sepulto est in templo" ( = begraven
in de kerk, dus was hij niet onbemiddeld) zo vertelt
een verslag van de boogschuttersgilde St.Sebastiaen, waarvan hij lid was. (2) Joanna
Catharina: geboren 26 september 1727. (3)
102
103
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Fernandus Philippus: geboren 13 maart 1730 en
twaalf dagen later in Tielrode overleden op 25
maart. (4) Michael: geboren op 8 mei 1731,
waarschijnlijk te Temse getrouwd met Joanna Maria
van Daele op 22 augustus 1780, maar geen spoor
van kinderen. Hij stierf in Tielrode op 29 maart 1812.
Gillis had, zoals wij zien, geen afstammelingen die zijn
familienaam verder konden dragen.
4.3 Jan: geboren op 19 augustus 1633 en 23 jaar oud
overleden op 15 december 1656.
4.4 Joos: werd te Tielrode geboren op 25 april 1636. Hij
trouwde in Elversele op 19 juni 1678 met Anna Verlee ( ° 22
april 1655) maar bleef in Tielrode wonen. Hij was er
104
en in 1701, en betaalde in
overigens schepen in 1684
1699 “rechte vande maelderije” voor zes personen. Ook hij
wordt herhaaldelijk vermeld bij de "notable ende gegoeijde
insetenen", zelfs bij de "grootte gelanden", wat zoveel wil
zeggen als grootgrondbezitter en tenslotte ook bij de
"pointers en setters", dat waren ontvangers van bepaalde
heffingen.
Hij bezat vrij veel land:
wijk

akker

Oost
Nederwijck
Noort
Beckwijck
Vijverwijck

Vijverwijck
Neder
Cauterwijck
104

nr.

Rd

van komt van

13+14 674
15

298

20

244

het broecxken

35

Meersch
bunder
de Beke

32

286 1668 samen
met zijn
broer Gillis
841
Staat van
Goed
197

38
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tot afgestaan aan

Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Neder
Cauterwijck
Midden
Schrijnwijck
Vijverwijck

39+40 566
hofstede

109

1664 Joos alleen

47

426

1664 Joos alleen

51

341 1668 zijn vader

53

381 1668 zijn vader

64

195 1679 Pieter
Buijtaert
±200

26

Tielrodebroek
Tielrodebroek

50

219
Marijntiens
reke

174

477 1670 Jan
Wauman
290

1671 Wwe
Danneel???
1678 Adriaen
Seghers

Samen betekent dit niet minder dan 4851 roeden, d.w.z.
meer dan 15 gemeten.
Tenslotte hield hij nog in pacht:
wijk

akker

nr. Rd

van komt van

Moorterhoek Braemackerken

45 258 1648 zijn moeder

Hofwijck

72 215 1644 Adriaen
Vincke

den Eygherloo

tot afgestaan aan
1666 Jakob Bryssinck

Hij overleed in Tielrode op 12 oktober 1705. Voor hem werd
een Staat van Goed opgemaakt, waaruit blijkt, dat hij in
redelijke doen was (zie blz. 194). Hij had tien kinderen, die
allen in Tielrode het levenslicht aanschouwden. Veel geluk
had hij niet met hen, want enkel zijn jongste drie zonen
bleven in leven om voor het nageslacht te zorgen. Zijn neef
Andries (4.2.4) en schoonbroer Joos Verlee werden bij
notarisakte tot voogden van deze nog jonge wezen beëdigd
(zie blz. 203).
4.4.1 Amelberga: geboren 9 augustus 1679 en vijf
dagen oud gestorven op 14 augustus.
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4.4.2 Jan Frans: geboren 6 december 1680 en 23
dagen later overleden op 29 december.
4.4.3 Maria: geboren 31 januari 1682 en kort daarop
overleden op 12 februari.
4.4.4 Joos: leefde maar van 4 mei 1683 tot 8 september 1685.
4.4.5 Brigitta: werd geboren op 11 maart 1686. Zij
werd begijn en daarvoor moest haar vader een rente
105
. Die
betalen, wat notarieel geregistreerd werd
rente werd bezet op een akker "den Heynderick" in
de Moortelstraat, groot 750 roeden. Die is zelfs niet
in het bovengenoemd rooster vermeld. In de
notariële akte van 9 mei 1705 lezen wij:
"Brigitta door den roep des heeren aenveert
hebbende den staet van begijntien in het convent
den langenackere in het begijnhoff van onse Lieve
Vrauwe ter hoijen in ghendt zij alsoo noodigh heeft
voor haeren titele de verkentenisse eender
behoorel. ende souffisante gehijpotecqueerde rente
van ses ponden grooten sjrs."
Op te merken valt, dat haar vader vijf maand later
overleed.
4.4.6 Gillis: leefde van 6 juli 1688 tot 4 augustus
van hetzelfde jaar.
4.4.7 Bernardus: werd geboren op 24 en gedoopt
op 25 mei 1689. Hij trouwde in Temse met Joanna
Vernimmen op 18 juni 1715 en stierf in Tielrode kort
na nieuwjaar op 3 januari 1723. Zij hadden wel
kinderen en kleinkinderen, maar die deden onze
familienaam niet voortleven tot op vandaag.

105
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4.4.8 Sara: geboren 15 januari 1692. Wij vinden
haar sterfakte niet, maar zij is jong overleden, want
zij wordt in de Staat van Goed (zie Bijlage 2 blz.194)
uit 1705 niet meer vermeld.
4.4.9 Frans: wordt in een van de volgende
hoofdstukken behandeld (zie blz. 268).
4.4.10 Domien: geboren 29 september 1698 en te
Waasmunster een eerste keer getrouwd op 17
november 1722 met Anna Smet ( ° circa 1700 en +
14 oktober 1726). Zij krijgen twee kinderen: (1)
Anna Maria: geboren in Tielrode op 9 oktober 1723.
Gehuwd 25 november 1747 te Beveren met Jan
Baptiste Dhooghe en aldaar gestorven op 1 april
1783. (2) Joos: leefde van 4 april 1725 tot 11
oktober 1726. Zijn moeder stierf dus 3 dagen later.
Deze twee wezen werden op 2 november onder de
voogdij van hun ooms Baudewijn Smet en Frans
106
Brijssinck geplaatst .
Domien trouwt een tweede keer te Tielrode op 25
februari 1727 met Maria Francisca Audenaerde ( +
18 juni 1778). Zij hebben een talrijk gezin en
behalve hun eersteling worden allen geboren in
Temse: (3) Jan Frans: geboren in Tielrode op 5
oktober 1727 en enkele dagen later overleden op 13
oktober. Domien kon na de dood van zijn vrouw op
14 oktober 1726 kennelijk niet wachten totdat hij
goed en wel opnieuw gehuwd was. (4) Gillis Frans:
die leefde van 18 september 1728 tot 22 juni 1731.
(5) Anna Catharina: geboren 13 december 1729 en
overleden te Temse 1 oktober 1746. (6) Michael:
geboren 18 november 1730 en gestorven in Temse
5 oktober 1746. (7) Joanna Isabella: geboren 19
november 1731 en ongehuwd gestorven in Temse
op 13 februari 1786. (8) Maria Francisca: geboren 6
februari 1733 en met Frans de Block te Temse
106
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getrouwd op 24 februari 1761. Ze stierf er een jaar
later op 28 januari 1762. (9) Jozef: geboren 11 juni
1734 en te Temse overleden op 24 december 1780.
(10) Dorothea: geboren 20 oktober 1735 maar geen
overlijdensbericht gevonden. (11) Pieter: werd op 15
juni 1737 geboren en was zeer vermoedelijk in
Vrasene overleden op 31 juli 1759. (12) Amelberga:
zag op 2 oktober 1738 het levenslicht en huwde in
Temse op 11 september 1765 met Benedictus
Peeters. Zij overleed wellicht na de troebele tijden
van de Franse inval en overheersing. (13) Frans
Benedict: geboren ca 1740, maar geen doopakte
gevonden. Trouwde tweemaal. Met Maria Joanna
Van Walle op 10 april 1769 en met Maria Catharine
de Malsche op 9 februari 1772. Geen kinderen
bekend.
Domien verwekte bij zijn tweede vrouw bijna elk jaar
een kind, elf in totaal. Zoals hiervoor vermeld,
werden uit zijn eerste huwelijk ook nog twee
kinderen geboren. Met zijn dertien kinderen in totaal
bleef hij toch nog zonder afstammelingen, die zijn
familienaam zouden bestendigen. Daarom is het
zeer uitgebreide dossier met enkele Staten van
Goed en een heleboel over erfeniskwesties en
107
voor ons niet helemaal relevant.
pachtgelden
Hij stierf op 6 maart 1742, slechts 44 jaar oud. Zijn
tweede vrouw overleefde hem tot 18 juni 1778.
Beresterk en geen katje om zonder handschoenen
aan te pakken, wat wij ook al konden afleiden uit het
hiervoor genoemde dossier, waarin zij keer op keer
als eiser optrad in allerlei gerechtelijke disputen.
4.5 Lijsbet: geboren op 1 september 1638 en een jaar later
overleden op 9 september 1639.

107
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Jan Bryssinck (4.) ging een tweede huwelijk aan te Tielrode op 23
juli 1641 met Anna van Eyghem (in Tielrode ° 18 oktober 1617 en er
+ 2 december 1679). Ook de kinderen uit dit huwelijk werden allen in
Tielrode geboren zij het met een verschil van slechts ongeveer 12
maand. Voor Anna van Eyghem zal dat echt niet licht geweest zijn,
te meer daar bijna al die kinderen kort na de geboorte stierven. De
enige hoop, Henricus, overleed toch nog toen hij 19 geworden was.
4.6 Josyne: op 9 mei 1642 en stierf na één week op 17 mei.
4.7 Guilielmus: op 16 april 1643 en twee maand later
overleden op 13 juni 1643.
4.8 Amelberga: op 20 april 1644 en een week later
overleden op 28 april.
4.9 Henricus: op 11 mei 1645 en 19 jaar oud overleden op
15 november 1664.
4.10 N.N. op 16 april 1649 dood geboren.
Op de Grote Papenakker betaalt Jan Bryssinck (4.) aan de kerk
102 en 104
.
voor de armen twee maten rogge
Hij overleed tenslotte in Tielrode op 25 april 1686.
5. Andries:
Hij werd in Tielrode geboren op 16 april 1600 en trad er in de echt
op 27 juli 1631 met Elisabeth van Lare (in Tielrode ° 20 juli 1603 en
er + 29 oktober 1677), die cijnsplichtig was aan de St.-Baafsabdij in
Gent. Andries werd in 1655 schepen in Tielrode.
Van hem vonden wij twee exemplaren van zijn handtekening. Zij
dateren uit de jaren 1633 en 1634. Het verschil tussen beide is
nogal opvallend. Het wijst er andermaal op, dat in dit gezin de pen
zelden gehanteerd werd.
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Hij had volgend onroerend goed in eigendom:
wijk
Burmtiende

akker
Baugracht

nr.

Rd

van afkomstig van

155 590 1648

Moorterhouck

40

465 1664 Joos Duerinck

Burmtiende

102 467 1664 wezen Frans
Bryssinck

tot afgestaan aan
1670 zijn zoon
Andries
1674 Matthijs de
Puijsseleere
1675 Jan
Verbraeken

Zijn pachtlanden zijn als volgt:
wijk
Moorterhouck

akker
hofstede

Moorterhouck

nr. Rd

tot afgestaan
aan

43 166 1637 zijn moeder
44 287 1637

Moorterhouck

den houtackere

39 426

Hofwijck

den hofsteacker

3

Hofwijck

den achtersten
Swertenacker

13 600

Moorterhouck

van komt van

615

40 465

1644 Joos
Bryssinck
1637 zijn moeder
1644 Frans
Bryssinck
1659 Jan
Verhaghen
1642 Mw van
1672 Lowijs de
Eijckeviersch?
Westelinck
1642 Michiel de
1645 Michiel de
Westelinck
Westelinck
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Burmtiende

tbochtien

Moorterhouck

den grooten
hassel
de cleijne
Sielbeke
den Mispeleire

Hofwijck
Hofwijck
Overspronck
Hofwijck

den Eygherloo

Hofwijck

½ thoech half
buijnder

91 324 1643 Frans van
Hoije
18 614 1644 Laurs Smet

1650

22 395 1646 wezen Laurs 1652 Gillis van
van Bogaerde
Bogaert
9 447 1647
1674 Mattheus de
Puijsseleere
16 157 1648 kinderen P.
1670 Joos
van Bogaerde
Vernimmen
73 294 1656 Pieter
1662 Jan vande
Kerstiaens
Velde
52 260/ 1659 x Smet
1665 Joos Brouwe
2

Uit dit overzicht blijkt dat hij van zijn moeder in 1637 als jongste
zoon de eerder genoemde “Houtacker" pacht en de hofstede op nr.
43, waar hij blijft wonen. Later erft hij dit huis na verdeling. Hij overleed in Tielrode op 15 juni 1673.
Hij had vier kinderen, die allen in Tielrode geboren werden. Van dit
gezin werd enkel de dochter in de cijns van St.-Baafs te St.-Niklaas
108
vermeld :
5.1 Lijsbet: werd op 13 juni 1633 geboren en trouwde 17
april 1660 in Tielrode met Jan Verbraeke. Zij overleed op 14
september 1676. Zij erfde de cijnsplcht van haar moeder.
5.2 Andries: werd geboren op 29 december 1635 en op
nieuwjaarsdag gedoopt. Hij trouwde circa 1669 met Katelijne
Buijs (in Tielrode ° 27 juli 1627 en er + 13 december 1707).
Hij stierf in Tielrode op 20 september 1676.
De onroerende eigendommen van deze Andries waren:
wijk

akker

Moorterhouck
Hofwijck

den Eygheloo

Burmtiende

Baugracht

108

nr.

Rd

35

494

van komt van

298 1662 Pieter
Christiaens
155 590 1670

tot afgestaan aan

73

AOKW, Deel 78, blz. 100.
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1678 Pieter van
Wauwe

Zij kregen drie kinderen, allen in Tielrode geboren en
gestorven:
5.2.1 Gillis: werd geboren op 2 oktober 1670 en
overleed op 7 november 1703.
5.2.2 Lijsbet: werd geboren op 29 januari 1672. Zij
trad in Tielrode in het huwelijk met Bernardus Smet
op 30 november 1692. Zij overleed op 26 augustus
1744.
5.2.3 Maarten: werd geboren op 8 februari 1674 en
stierf op 28 maart 1676.
5.3 Gillis: geboren op 3 maart 1638 en ongehuwd overleden
op 26 juli 1669.
5.4 Frans: geboren op 14 mei 1642 en 18 jaar oud overleden op 15 september 1660.
6. Catharina:
De jongste telg van Andries en Elisabeth van Bogaerde is natuurlijk
genealogisch voor ons van minder belang. Ze werd in Tielrode
geboren op 31 juli 1605 en ze trouwde op 16 juni 1630 met Frans
van Laere. 26 juni 1649 overleed ze.
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In dit hoofdstuk hebben wij de hele familiale structuur van de
Bryssinck-stam beschreven. Wij raadpleegden hiervoor voornamelijk de originele historische archiefstukken zoals de parochieregisters
van het hele Land van Waas en van sommige aanpalende gemeenten, en zeker ook het Gemeentelijk Oud Archief van Tielrode dat in
het R.A. Beveren bewaard wordt. Vanzelfsprekend waren nogmaals
de hoofdcijnsboeken van het Land van Waas, in de AOKW
gepubliceerd, delen 75, 77 en 78, van groot nut. Reeds eerder
hebben wij de diverse land- en cijnsboeken vermeld, die over
verschillende archiefdepots verspreid liggen, zoals aangegeven in
de voetnoten.
Verheugend voor deze eeuw is het te kunnen vaststellen, dat in
geen enkele lijst van hulpbehoevenden een lid van onze stam terug
te vinden is. Integendeel, wij kunnen gerust beweren dat de
meesten onder hen veeleer tot de gegoede boerenstand behoord
hebben. Dat zal nadien jammer genoeg veranderen.
de

Met slechts vijf leden van de Bryssinck-stam treden wij de 18
eeuw binnen om de voortzetting van de naam tot op de dag van
vandaag veilig te stellen. Meteen is ook voor een stuk de uittocht uit
Tielrode begonnen naar andere parochies van het Land van Waas.
De lezer heeft natuurlijk gemerkt, dat wij verdere informatie over
deze vijf wensten uit te stellen tot de volgende hoofdstukken. De
reden is eenvoudig: het naamvoerend nageslacht, dat reikt tot op de
dag van vandaag in één enkel hoofdstuk behandelen, zou tot
onoverzichtelijkheid leiden.
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Omwille van de duidelijkheid herhalen wij hierna de namen van deze
vijf zonen en voegen er meteen de naam van de respectieve
echtgenoten aan toe, samen met enkele belangrijke datums en
plaatsen.

1.6.1 Petrus: ° circa 1664 wsch te Kemzeke
X 17 mei 1705 te Vrasene met Joanna Wullaert
+ 24 december 1724 te Vrasene
1.6.2 Michael: ° 28 september 1678 te Kemzeke
X 6 september 1703 te Vrasene met Lijsbet van de Voorde
XX 3 mei 1705 te Vrasene met Josyne Vanlaer
+ 1 december 1730 te Vrasene
2.4.6 Franchoijs: ° 23 september 1670 te Tielrode
X ca 1695 (misschien in Holland?) met Jacoba Roseau
+ 24 februari 1720 te Tielrode
3.8.5 Lieven: 31 december 1683 te Tielrode
X 9 november 1710 te Vrasene met Anna Maria Poppe
+ 17 januari 1725 te Haasdonk
4.4.9 Frans: ° 5 maart 1693 te Tielrode
X 26 augustus 1710 te Temse met Anna Annens
+ 20 september 1767 te Temse
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Volledigheidshalve moeten wij hier nog een tak van de stam
vermelden, die niet direct aan de voorgaande kan vastgehaakt
worden. Het gaat om de nakomelingen van een zekere Jan
Briessinck uit Waasmunster. Zoals de lezer zich herinnert, komt de
hele Bryssinck-stam oorspronkelijk uit die plaats, maar verhuisde
de
een van de familieleden in de loop van de 14 eeuw naar Temse,
van waaruit de hiervoor besproken familie zich ontwikkelde.
Uiteindelijk is de kleine tak, die wij hierna bespreken, daardoor toch
ook verwant.
Voor de duidelijkheid hanteren wij voor deze aparte tak een
nummering die begint met de letter W van Waasmunster.
Van Jan Briessinck weten wij niet veel met zekerheid. Hij is
vermoedelijk omstreeks 1560 in Waasmunster geboren en trouwde
twee keer. Eerst met Margareta Verbeke, daarna met Joanna van
Lare. Van deze laatste had hij twee kinderen:
W1. Martinus Briessinck geboren in Waasmunster op 12
november 1600, verloofde zich op 9 januari 1627 te Sinaai met
Joanna Berckmoes en trouwde met haar te Waasmunster op 15
februari van datzelfde jaar. Zij kregen twee kinderen:
W1.1 Jan: werd 27 augustus 1628 in Waasmunster
geboren. Trouwde 25 november 1654 te Grembergen met
Margareta Claus (+ te Grembergen 13 oktober 1678). Hij
hertrouwde een hele tijd later - hij is dan al bijna 59 jaar oud
- op 12 juni 1687 met Maria Martens. Met haar heeft hij geen
kinderen meer. Van zijn eerste vrouw heeft hij zeven
kinderen, allen geboren in Grembergen:
W1.1.1 Elisabeth: geboren op 22 oktober 1655.
W1.1.2 Maria: geboren op 7 december 1656.
Trouwde te Grembergen op 13 februari 1680 met
Gillis de Maere en overleed kort daarna op 8
september 1682, het jaar toen grote overstromingen
Tielrode teisterden.
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W1.1.3 Petrus: geboren op 31 maart 1659. Omdat
in 1670 een tweede Petrus in dit gezin geboren
wordt, gaan wij ervan uit, dat hij dan al overleden is,
maar de begraafregisters vermelden dat niet. In die
begraafregisters van Grembergen ontbreken de
overlijdensberichten van nog meer familieleden.
Slordige of vergeetachtige pastoor?
W1.1.4 Jan: geboren op 27 februari 1661. Huwde in
Grembergen op 10 februari 1695 met Catharina
Vanhauwenhove. Hij stierf in Grembergen een
goede twee jaar later op 17 juni 1697. Zij hadden
geen kinderen.
W1.1.5 Catharina: geboren 19 februari 1667.
W1.1.6 Petrus: werd geboren op 12 juni 1670. Hij
trouwde in Grembergen op 13 juli 1694 met
Margareta Verhaghen (+ 4 juli 1699). Zij kregen
samen drie kinderen, die allemaal in Grembergen
het levenslicht zagen: (1) Maria: geboren 20
november 1695. Zij trouwde in Moerzeke op 4
januari 1720 met Jakob van Ranst. Ze overleed daar
op 23 januari 1741. (2) Jan: geboren 5 maart 1697
en 10 jaar oud overleden op 7 april 1707. (3)
Petrus: geboren 3 juli 1699. Van zijn overlijden
vonden wij geen spoor. Zijn moeder stierf in het
kinderbed. Misschien stierf hij kort na de geboorte
en werd er geen specifieke aangifte gedaan of
genoteerd.
Vader Petrus hertrouwde op 1 september 1700, nog
altijd in Grembergen, met Joanna Boone (+ 17 april
1742). Met haar krijgt hij nog eens zes kinderen die
allen eveneens in Grembergen ter wereld kwamen:
(4) Ludovicus: werd geboren op 10 oktober 1700.
Ook van hem hebben wij geen overlijdensbericht
gevonden. (5) Joos: werd geboren op 10 december
1701. Hij trouwde in Eksaarde met Petronella
Rubbens op 6 juni 1726. Joos was goed geletterd
143

en trad bv. in 1758 op als getuige in een ruzie,
waarbij de kerkbaljuw van Eksaarde voor hontsfot
uitgescholden werd. Zijn sierlijke handtekening prijkt
onder het processtuk. Hij overleed in Eksaarde op 8
juli 1781. Van hen zijn geen kinderen bekend. (6)
Elisabeth: werd geboren op 10 december 1703. Zij
trouwde in Eksaarde op 29 oktober 1735 met Jan
Vanputte. Zij overleed er op 27 maart 1788. (7)
Gillis: wordt in een volgend hoofdstuk besproken
(zie blz. 278). (8) Jan Baptiste: werd geboren en
gedoopt op 18 februari 1709 in Grembergen en in
Eksaarde trouwde hij met Josyne De Maesschalck
op 6 mei 1736. Volgens een caerte figuratief uit
1764 (in privé bezit) pachtte hij ongeveer 15
gemeten land aan de Ramstraat in het Hoogh Leen,
wat thans Groot Leen heet. En dat is veel land. Hij
stierf in Eksaarde op 15 februari 1771. Zij kregen elf
kinderen, die, voor zover ons bekend, bijna allen
jong stierven, in elk geval geen naamvoerende
nakomelingen hadden. (9) Godeliva: werd 25 juli
1711 geboren en trouwde met Gillis de Belder op 7
mei 1733 in Eksaarde.
W1.1.7 Adriaan: werd ook in Grembergen geboren
en wel op 8 juli 1674. Zijn vrouw heette Elisabeth
Janssens (+ 1709). Maar over dit huwelijk is de
beschikbare informatie niet helemaal duidelijk. In elk
geval werden van hem geen kinderen genoteerd.
W1.1 Jan overleed te Grembergen op 27 december 1696.
W1.2 Joanna werd op 8 februari 1631 zoals haar broer te
Waasmunster geboren.
W2 Laurentia Briessinck:
Zij werd in Waasmunster geboren op 26 februari 1602.
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Zoals op blz. 141 geven wij hier de enige van wie wij nog
naamvoerende afstammelingen gevonden hebben die het tot in de
ste
ste
20 en 21 eeuw hebben volgehouden:

Gillis (W1.1.6.7): ° 15 juni 1706 te Grembergen
X 26 juni 1742 te Eksaarde met Cornelia de Maesschalck
+ 27 juli 1777 te Eksaarde
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Voor nog meer overzichtelijkheid tonen wij op deze en volgende
bladzijden schematische voorstellingen van de familiale structuren
van deze families, afstammelingen van Willem en Lijsbet Biestman.
De kinderen en kleinkinderen van Willem Bryssinck (ca 15081556) vindt men reeds afgebeeld op blz. 56. Van de nakomelingen
van zijn vijf mannelijke kleinkinderen volgen hierna schematische
de
samenvattingen tot de 18 eeuw. Tenslotte vindt de lezer eveneens
een overzicht van de familie uit Waasmunster. In de schema’s
werden alle mannelijke personen met nakomelingen, die de naam
Bryssinck blijven voeren, ter herkenning onderstreept.

Kinderen en kleinkinderen van Gillis Bryssinck (1.)
(zie blz. 101 e.v.)
Gillis BRYSSINCK ( °ca 1587 + 1665)
||__Anna KEPPENS (+ 1663)
|--Elisabeth BRYSSINCK ( °ca 1610 + 1657)
|--Andries BRYSSINCK ( °1614 + jong)
|--Catharina BRYSSINCK ( °1615 + 1642)
|--Joos BRYSSINCK ( °1622 + jong)
|--Gillis BRYSSINCK ( °1626 + jong )
|_Jan BRYSSINCK ( °1628 + 1679)
||_ Maria VERGAUWEN ( °ca 1644 + 1705)
|_Petrus BRYSSINCK ( °ca 1664 + 1724)
|_Michael BRYSSINCK ( °1678 + 1730)
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Kinderen, en kleinkinderen van Joos Bryssinck (2.)
(zie blz. 105 e.v.)

Joos BRYSSINCK ( °1590 + 1674)
||__Beatrijs VINCK ( ° ca 1601 + 1661)
|--Elisabeth BRYSSINCK ( °1623 + vóór 1693)
|--Anna BRYSSINCK ( °1626+ 1710)
|--Catharina BRYSSINCK ( °1628 + 1705)
|--Andries BRYSSINCK ( °1632 + 1693)
| ||__Elisabeth VERGAUWEN ( °1635 + 1685)
|
|--Jan BRYSSINCKX ( °1660 + 1716)
|
|--Rolandus BRIJSSINCK ( °1661 + 1674)
|
|--Adriaan BRYSSINCK ( °1663 + 1728)
|
|--Andries BRYSSINCK ( °1665)
|
|--Amelberga BRESSINCK ( °1667 + 1674)
|
|--Frans BRIJSINCK ( °1670 + 1720)
|
|--Catharina BRIJSSINCK ( °1672 + 1754)
|
|_Elisabeth BRESINCK ( °1677)
| ||__Elisabeth BRAEM ( °1660)
|
|--Jakob BRIJSINCK ( °1687 + 1764)
|
|--Petrus BRIJSSINCK ( °1690 + 1735)
|
|_Josyne BRIJSSINCK ( °1692 + 1768)
|--Adriaan BRYSSINCK ( °1636 + 1701)
| ||__Elisabeth VAN BOGAERT ( °1631 + 1693)
|
|--Frans BRYSSINCK ( °1669 + 1691)
|
|_Catharina BRYSSINCK ( °1671 + 1693)
|--Jakob BRYSSINCK ( °1642 + 1674)
| ||__Anna DUERINCK ( ° ca 1644 + 1723)
|
|--Joos BRIJSSINCKX ( °1665 + 1665)
|
|--Adriaan BRESSINCK ( °1666 + 1724)
|
|--Carolus BRESSINCK ( °1669 + 1735)
|
|--Jan BRIJSSINCK ( °1671 + 1707)
|
|_Petrus BRIJSSINCK ( °1673 + 1707)
|_Josyne BRYSSINCK ( °1646 + 1671)
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Kinderen, en kleinkinderen van Frans Bryssinck (3.)
(zie blz. 117 e.v.)
Frans BRYSSINCK ( °1593 + 1652)
||__Elisabeth VERHAGEN ( °1600 + voor 1670)
|--Maria BRYSSINCK ( °1629 + 1693)
|--Jan BRYSSINCK ( °1631 + 1716)
|
||__Josyne VERBUST ( °ca 1646 + 1700)
|
|--Maria BRYSSINCK ( °1669 + 1742)
|
|--Balduinus BRESSINCK ( °1671 + 1749)
|
|--Frans BRYSSINCK ( °1673 + 1680)
|
|--Adriaan BRIJSINCK ( °1676 + 1677)
|
|--Anna BRYSSINCK ( °1678 + 1756)
|
|--Elisabeth BRIJSSINCK ( °1681 + 1762)
|
|--Andries BRYSSINCK ( °1683 + 1686)
|
|_Josyne BRIJSSINCK ( °1686)
|--Francisca BRYSSINCK ( °1633 + 1653)
|--Frans BRYSSINCK ( °1634 + 1653)
|--Amelberga BRYSSINCK ( °1636)
|--Joos BRYSSINCK ( °1639 + 1718)
|--Josyne BRYSSINCK ( °1641 + 1641)
|_Carolus BRYSSINCK ( °1643 + 1731)
||__Anna DUERINCK ( °ca 1644 + 1723)
|--Amelberga BRISINCK ( 1676 + 1742)
|--N.N. BRYSSINCK (°1679 + 1679)
|--Joos BRAYSSINCK ( °1679 + 1679)
|--Catharina BRIJSINC ( °1681 + 1754)
|--Lieven BRIJSSINCK ( °1683 + 1725)
|_Suzanna BRIJSINCK ( °1687 + 1687)
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jan Bryssinck (4.)
(zie blz. 123 e.v.)

Jan BRYSSINCK ( °1597 + 1686)
||__Amelberga CAUWERS ( °1602 + 1641)
|--Andries BRYSSINCK ( °1630)
|--Gillis BRYSSINCK ( °1631 + 1713)
| ||__Anna BRAEM ( °1646 + 1716)
|
|--Joanna BRYSSINCK ( °1668 + 1740)
|
|--Henricus BRIJSSINCK ( °1671 + 1671)
|
|--Jan BRIJSSINCK ( °1674 + 1700)
|
|--Andries BRIJSINCK ( °1677 + 1734)
|
| ||__Isabella BUYTAERT ( °1697 + 1764)
|
|
|--Joanna Catharina BRIJSSINCK ( °1722 + 1734)
|
|
|--Gillis Frans BRIJSSINCK ( °1724 + 1809)
|
|
|--Jan BRIJSSINCK ( °1726 + 1782)
|
|
|--Maria Theresia BRIJSSINCK ( °1728 + 1735)
|
|
|--Anna Carolina BRIJSSINCK ( °1730)
|
|
|--Frans BRIJSSINCK ( °1732 + 1733)
|
|
|_Bernardina BRIJSSINCK ( °1734 + 1744)
|
|--Anna BRYSSINCK ( °1681 + 1707)
|
|--Amelberga BRIJSINCK ( °1685 + 1724)
|
|_Gillis BRIJSSINCK ( °1689 + 1741)
|
||__Joanna DUERINCK ( ° ca 1700 + 1780)
|
|--Andries BRIJSSINCK ( °1726 + 1780)
|
|--Joanna Catharina BRIJSSINCK ( °1727)
|
|--Fernandus Philippus BRIJSSINCK ( °1730 + 1730)
|
|_Michael BRIJSSINCK ( °1731 + 1812)
|--Jan BRYSSINCK ( °1633 + 1656)
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(vervolg van vorige bladzijde:)
|--Joos BRYSSINCK ( °1636 + 1705) (vierde zoon van Jan 4.)
| ||__Anna VERLEE ( °1655)
|
|--Amelberga BRYSSINCK ( °1679 + 1679)
|
|--Jan Frans BRIJSINCK ( °1680 + 1680)
|
|--Maria BRIJSSINC ( °1682 + 1682)
|
|--Joos BRIJSSINCK ( °1683 + 1685)
|
|--Brigitta BRYSSINCK ( °1686)
|
|--Gillis BRIJSSINCK ( °1688 + 1688)
|
|--Bernardus BRYSSINCK ( °1689 + 1723)
|
|--Sara BRIJSINCK ( °1692 + 1692?)
|
|--Frans BRIJSINCK ( °1693 + 1767)
|
|_Domien BRIJSSINCK ( °1698 + 1742)
|
||__Anna SMET ( °ca 1700 + 1726)
|
|--Anna Maria BRIJSSINCK ( °1723 + 1783)
|
|_Joos BRIJSSINCK ( °1725 + 1726)
|
||__Maria Francisca AUDENAERDE ( + 1778)
|
|--Jan Frans BRIJSSINCK ( °1727 + 1727)
|
|--Gillis Frans BRYSSINCK ( °1728 + 1731)
|
|--Anna Catharina BRYSSINCK ( °1729 + 1746)
|
|--Michael BRYSSINCK ( °1730 + 1746)
|
|--Joanna Isabella BRYSSINCK ( °1731 + 1786)
|
|--Maria Francisca BRYSSINCK ( °1733 + 1762)
|
|--Jozef BRYSSINCK ( °1734 + 1780)
|
|--Dorothea BRYSSINCK ( °1735)
|
|--Petrus BRYSSINCK ( °1737 + 1759)
|
|--Amelberga BRYSSINCK ( °1738)
|
|_Frans Benedict BRYSSINCK ( °ca 1740)
|_Elisabeth BRYSSINCK ( °1638 + 1639)
||__Anna VAN EYGHEM ( °1617 + 1679) (tweede vrouw v. Jan 4.)
|--Josyne BRYSSINCK ( °1642 + 1642)
|--Guilielmus BRYSSINCK ( °1643 + 1643)
|--Amelberga BRYSSINCK ( °1644 + 1644)
|--Henricus BRYSSINCK ( °1645 + 1664)
|_N.N. BRYSSINCK ( °1649 + 1649)
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jan Briessinck uit
Waasmunster
(zie blz. 142 e.v.)
Jan BRIESSINCK (° ca 1560)
||__Margareta VERBEKE
||__Joanna VAN LAERE
|--Martinus BRIESSINCK (° ca 1600)
| ||__Joanna BERCKMOES
|
|--Jan BRIESSINCK (° 1628 + 1696)
|
| ||__Margareta CLAUS ( + 1678)
|
|
|--Elisabeth BRIESSINCK (° 1655)
|
|
|--Maria BRIESSINCK (° 1656 + 1682)
|
|
| ||__Gillis DE MAERE
|
|
|--Petrus BRIESSINCK (° 1659 + jong)
|
|
|--Jan BRIESSINCK (° 1661 + 1697)
|
|
| ||__Catharina VANHAUWENHOVE
|
|
|--Catharina BRIESSINCK (° 1667)
|
|
|--Petrus BRIESSINCK (° 1670)
|
|
| ||__Margareta VERHAGHEN ( + 1699)
|
|
| ||__Joanna BOONE ( + 1742)
|
|
|_Adriaan BRIESSINCK (° 1674)
|
|
||__Elisabeth JANSSENS (° ca 1662 + 1709)
|
| ||__Maria MARTENS ( + 1700)
|
|_Joanna BRYSSINCK (° 1631)
|_Laurentia BRIESSINCK (° 1602)
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BIJLAGEN bij Hoofstuk VIII
De munteenheid in het Waasland in deze vroege tijden was het Pond
Gro(o)ten, afgekort £. Eén Pond bestond uit 20 schellingen, één schelling uit
12 gro(o)ten en één daarvan bestond nog eens uit 4 kleinere, bijna
waardeloze deniers. Men zal opmerken, dat deze onderverdelingen precies
dezelfde waren in Groot-Brittannië vóór 1971. Hoeveel was dit geld waard?
Exacte waarden geven is niet mogelijk vooral omwille van een voortschrijdende inflatie en de ene koe is de andere niet waard. Uit de lectuur
van de Staten van Goed (zie blz. 160 e.v.) kunnen wij nochtans wel een en
ander afleiden: Een nieuw bed kostte 6 £. Een beddenlaken of tafellaken
kostte tot 8 schellingen, een meter wit lijnwaad ongeveer 3 schellingen. Een
boerenpaard was dan weer 12 tot 20 £ waard, een koe 3 tot 6 £ en een
varken 2 tot 4 £. Aan het eind van de reis kostte de doodkist 14 schellingen.

1. Krijgsrekeningen
R.A. Beveren, G.O.A. van Tielrode nr. 31 V (betreft Andries
Bryssinck fs Willem):
A° 1592:
f° 4 r°:
Andries bryssincg cort twee ponden vier schell/ vier gr/ te wetene xvi sch gr/ voor
eenen nacht twee peerderichters geaccomodeert thebbene ghefouriert den xvi
December 1592 zynde van garde zyn alzy (?) xviij sch iiij gr voor twee duytsche
Soldaten twee daghen gheaccomodeert thebbene ghefouriert den xxije April 93 x sch
gr/ voor dat hy met synen waghen ende twee peerden heeft helpen de
Bootsghesellen met heulen bagadge ghecomen tot laste deser prochie den xxiij
november 93 tot Loocristi voeren. Compt dus de zame
ij £ iiij sch iiij gr/
A° 1593:
f° 26 r°:
Andries brysincg cort zes pon eenen schell/gr/ te wetene j £ x sch/ die hy heeft
ghesupporteert tot onderhaudt vande Compie Ruijters van dheere van Wissekercke
ghefouriert den xx September j £ x sch/gr/ byden zelven noch ghesupporteert tot
onderhaudt vande zelve Compie andermaal ghefouriert den xii november 93 j £ ix sch
iiij gr/ by hem ghedoocht binnen der prochie van Elverzele ten huyse van we Adr/
Wauman tot onderhaudt vande voorschr/ garde ghefouriert den xi Decembris j £ xi
sch viij gr/ noch by hem binnen dezelve prochie ghedoocht ten huyse Jan bueys tot
onderhaudt vande zelve garde andermael ghefouriert den xxviije December 93.
Compt dus de zome alhier vuijtghetrocken
vj £ i sch gr/
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R.A. Beveren, G.O.A. van Tielrode nr. 32: (De folio's in sommige
originele documenten zijn niet genummerd. Wij hebben in die
gevallen dan maar handmatig geteld. Het jaartal maakt duidelijk of
het Andries, fs Willem betreft, dan wel Andries (5.), zijn zoon.
Overigens hebben de hierna volgende notities enkel op deze
Andries, fs Willem en zijn vijf zonen betrekking.)
A° 1622
f° 82 r°: Andries brijssincge cort p ordonnañ van Schepenen v schgr voor een voijer
ammonitie broodt thalen tot Beveren, vij sch. vi gr voor dat syne vier sone elck eenen
ker hebben ghevaeren op vuerhaute met sch gr noch een keer voor gill bryssing
xij sch vi gr
f° 100 v°: Andries brijssinck cort ende es bet(aelt) p ordonnañ inhoudende xxxix sch
gr. voor dat syne vier zonen hebben vuijtgeweest waecken zo tot hulste, vuerhaute,
calloo ende Verrebroucq alle gelyck andere by toure tsm xviij sch daeghs, 9 forme 16
specificaten opde dors van ordonnañ hier geschreven tsm
xxxix sch gr
f° 122 r°: Andries brijssinck cort p ordonnañ iiij sch vi gr. voor dat Joos, franchoijs
ende Hans (=Joannes) elck een nacht hebben vuijtgeweest waken tot beckaf, iiij sch
vi gr. Joos iij daghen tot hulst, iiij sch vi gr hans iii daghen opt princen fort, frans iiij op
Calloo vi sch gr., xviij sch Joos een nacht beckaf, xviij sch een nacht op beckaf hans,
iiij sch gr frans drye daghen tot moerbeke xxij ste decemb, ij£ ij sch gr voor by belfette
van Schepenen gelogiert thebbene een spaenjaert met synen jonghen verste xiiij
daghen ghel/ andere tot iij sch gr sdaeghs compt
iij£ ix sch gr
f° 136 r°: Gillis brijssinck cort p ordonnañ xij sch gr, ix sch gr voor in drye keeren zes
daghen vuijtgeweest thebbene waken tot Stekene dleste in Xber 1622 iij sch gr voor
met michiels swestelincks pert gespannen wesende gevoert thebbene een voijer
halfhauts van Themsche tot Ste Nicl. voor n proffe van lande
qt xij sch gr
f° 142 r°: Andries brijssinck cort p ordonnañ vier ponden drije schell. neghen groõn
voor zevenentzestich dagen gelogiert thebbene een spanjaert met synen jonghen
wesende van Compnie Don Duricgue tot ende met heml/ vertreck ghelt/ andere tot xv
sch gr sdaechs
qt iiij£ iij sch ix gr
f° 146 v°: Gillis brijssinck cort p ordonnañ vande Schepenen ter somme van derthien
schellingen viere groõn voor bij belfette van de schepen gelogiert thebbene…
(vernielde bladzijde).

A° 1624
f° 173 v°: Gillis Brijssinck p ordonnañ vande Schepenen cort ende es bet(aelt) de
somme veertich schellingen acht groõn, te wetene iij sch gr over de logieringhe van
eenen portuguijs, vi sch gr voor vier daghen wakens te St.-Jans Steene in db iiij sch
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viij gr over sulckx bij p abbuijse in syne settinge as getauxeert geweest op syne
thiende ende deselve niet op gedaen dleste a° 1624
qt xiiij sch viii gr
f° 175 v°: Andries brijssinck cort per ordonnañ van schepenen ter somme acht
ponden twee schellingen gr te wetene xx sch gr over de logieringe van vijff
portuguesen xix december 1623. ij £ vi sch gr voor daghen vuijtgeweest hebbene met
waghen ende peerden wech voerende de voorñ soldaten, bagage, xxiiij sch gr over
de logieringe van vier Engelsche met een vrouwe ende vijff peerden xix July 1624 vii
sch gr. voor een voijer soldaten bagage gevoert thebbene van Rupelmonde tot
nieukercken in october 1624 xxi sch gr voor dat (rest: vernielde bladzijde)
Totaal: viij £ ij sch groõn
f° 177 v°: Joos Brijssinck cort p ordonnañ alsvooren neghen schellingen groõn over
zes daghen waeckens ontrent St.-Jans Steene opde generale allarme in october
1624. Compt de somme
ix sch groõn
A° 1625
f° 206 v°: Joos brijssinck cort ende es bet(aelt) p ordonnañ voor twee daghen wakens
tot blockers dijcke xiiij december ende vi sch gr voor vier daghen wakens tot Burcht
ontrent vastenavont 1625
qt tsm ix sch gr
f° 211 v°: Gillis Brijssinck cort p ordonnañ ij £ sch gr voor acht daghen logerens van
eenen ruijter compie van grave van Sober iiij sch gr voor drij daghen wakens tot
Burcht.
A° 1626
f° 243 r°: Andries Brijssinck cort ende es betaelt p ordonnañ van schepenen ter some
xxv £ gr over het logeren van diversche spaenjaerden met sgaders een
gereformeerden Alferis met syne Joffr meijssens ende kinth alle vande voors Compie
de Benavente, volgens specificãe ende accordt……
A° 1627
f° 268 v°: Joos Brijssinck cort ende es betaelt p ordonnañ vij sch vi gr voor vijff dagen
wakens tot Moerbeke, kieldrechte, ende Stekene. Xvij sch iiij gr over hijverneringe
van eenen Italiaan derthich dagen compt tsm…….
f° 275 r°: Gillis Brijssinck cort p ordonnañ vi sch gr voor vier daghen wakens, tsurplus
voor logeringe van Italianen ende een vrauwe, dus tsm
j £ ix sch vi gr
f° 283 v°: Joos brijssinck cort p ordonnañ voor zes daghen wakens tot St.-Jans
Steene
qt ix sch gr
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A° 1629
f° 295 r°: Andries Brijssinck cort ende es betaelt p ordonnañ xxv sch vi gr voor dat
syne zonen hans ende andries tsamen xvij daghen hebben vuijtgeweest waken zo tot
St.-Jans Steene als opde Clinghe begonnen in Julio 1628 tot ende metten xix July
1629 xxvi sch viij gr voor logeringe van eenen officiael vande spaenjaerden met twee
soldaten, jonghen ende 2 peerden iij feb 1629. Xiij sch iiij gr voor hun bagage wech
thebbene voeren tot Ghyzeghem met een paerdt, xi scg iij gr voor vuijtcoop van 2
spaenjaerts xviii martij iij sch gr voor logeringe van enen Italiaen xxvi april selv aner
qt tsm
iiij £ vi sch gr
f° 298 v°: Jan Brijssinck cort p ordonnañ voor twee keeren elck van vier daghen vuijt
geweest thebbene waken tot St.-Jans Steene dleste xv october 1629.
qt xij sch gr
f° 301 v°: Joos Brijssinck cort p ordonnañ xij sch gr voor acht daghen waken ts twee
keeren tot St.-Jans Steene dleste 1 octob 1629
qt xij sch
gr
f° 302 r°: Frans brijssinck est bet(aelt) p ordonnañ voor xv daghen in vijff keeren vuijt
geweest thebbene waeckens begonnen in Julio 1628 ende dleste 1 oct. 1629
qt xxij sch vi gr
f° 317 r°: Gillis brijssinck cort vi sch gr voor vier daghen wakens tot Steene by toure 1
oct 1629 xxi sch iiij gr voor logeringe van enen Italiaen den tijt van xvi daghen
qt tsm xxvij sch iiij gr
f° 318 r°: De W e Andries brijssinck cort p ordonnañ , xij sch gr voor acht daghen
wakens in oct. 1629 ij £ xiii sch iiij gr logeringhe van Italianen i £ xvij sch vi gr voor
leveringhe van iijc hauts aen Italiaensche Capiteijnen ende Inde corps de garde, vi sch
viij gr voor met een paerdt haut ende gelyc thelpen voeren tot Calloo
qt tsm v £ ix sch vi gr
(Uit de notitie op f° 295 en f° 318 hebben wij de overlijdensdatum van de vader
Andries Bryssinck kunnen afleiden.)
f° 320 v°: franchoijs brijssinck cort p ordonnañ voor xv dagen logerens van een
Italiaen ter some
xx sch gr
A° 1630
f° 335 r°: Joos Brijssinck cort p ordonnañ voor vier dagen logerens van eenen soldaet
van xiiij april 1630 voorts
qt v sch iiij gr
f° 337 v° frans brijssinck cort p ordonnañ xxviij sch gr voor vier diversche logieringe
van Italianen vij sch vi gr vijf dagen wakens opde Clinge
qt i £ xi sch vi gr
A° 1631
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f° 339 v°: Gillis Brijssinck cort ij £ xviij sch gr over logeringe van Italianen vi sch gr vier
dagen wakens opde Clinghe in Junio 1631
qt tsm iij £ iiij sch ij gr
f° 340 r° Jan Brijssinck cort p ordonnañ ij £…….. logeringe van soldaten dleste viij
april 1631 vij sch vi gr vijf dagen waekens opde Clinge in Junio
ij £ xv sch vi gr
f° 342 v°: De We Andries Brijssinck cort p ordonnañ vij sch vi gr voordat Andries haren
zone vijf dagen heeft geweest wakens opde Clinge in Junio 1631 ende reste voor zes
distincte logeringen van soldaten by forme van hijvernemente beden tsm
x £ vij sch ij gr
f° 345 v°: Joos brijssinck cort xviij sch viij gr logeringe van eenen Italiaen vij sch vi gr
waken opde Clinge
xxvi sch ij gr
A° 1632
f° 357 r°: De W e Andries Brijssinck cort p ordonnañ xiiij dagen logeren van eenen
Spaens Edelman met Joffr 2 kinderen ende meijssen commanderende over het
canon, van 1 nov 1630 voorts
ts vij sch vi gr sdaechs, bedraecht v £ v sch gr
f° 357 v°: De We Andries Brijssincg cort p ordonnañ voor logeringe van ruijters ende
Italiaens meijsken tsm
iiij £ xi sch vi gr
f° 359 r° franchoijs Brijssinck cort p ordonnañ van Schepenen voor twee logeringen
van ruijters ende van eenen Italiaensche vrauwe met haer kint
qt xxxi sch iiij gr
f° 359 r° Joos Brijssinck cort p ordonnañ van Schepenen voor twee logeringen van
ruijters ende eene van een Soldaetsche vrauwe met een groot meijsken tsm ter some
xxxv sch gr
f° 361 v° Gillis Brijssincg cort p ordonnañ voor vier logeringen van ruijters ende
Italiaenen
tsm iiij £ xij sch
gr
f° 364 r°: Jan Brijssinck cort p ordonnañ …… voor drye logeringen van Spaens….
voor zeven dagen wakens
qt tsm…
f° 364 r°: Joos Brijssinck cort p ordonnañ voor twee logeringen van Spaenjaarden
ende x dagen wakens
xx sch iiij gr
f° 364 v° franchoijs Bryssinck cort p ordonnañ voor logeringen van Spaenjaerden
ende vuijt gaen waken
tsm xxviij sch iiij gr
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R.A. Beveren, G.O.A. Tielrode nr. 33 (niet genummerde folio's)
A° 1632:
f° 16 v°: Gillis brijssinck cort per ordonnantie vj sch viij gr voor loeringe van eenen
ruyter met zyn peerdt iij 7ber 1632 iij sch iiij gr logierine van eenen soldaet vije 7ber
1632. Ij £ i sch iiij gr/ logieringe van twee duytsche xiij 7ber . xv sch gr voor xv daghen
logerens van eenen Iersch (=Ierse soldaat) vanden xviij 9ber. Vi sch gr vier daghen
wakens aen Capelle ter Eecken bedr tzm
iij £ xij sch iiij gr/
f° 17 r°: Andries brijssinck cort per ordonn. vij sch vi gr/ voor vijf daghen wakens, vj
sch viij gr/ logeringe van eenen ruijter iij 7ber 1632. Iij sch iij gr logeringe van eenen
soldaet vij 7ber, xxvij sch gr voor logeringe van duijtsche van xiije 7ber. X sch gr voor
thien daghen logerens van eenen Iersch, bedr/ tzm
ij £ xiiij sch vj gr/
f° 20 v°: Joos Brijssinck cort per ordonn iiij sch vi gr voor drye daghen wakens aen
cappelle in 7ber 1632 xxiiij sch gr voor xviij daghen logeringe van eenen duijtsche iiij
sch gr vier daghen logeringe van eenen Iersch viij Xber bedr tzm
xxxij sch vj gr/
f° 24 v°: Jan brijssinck cort per ordonnan xxx sch iiij gr logeringe van duijtsche, xxiiij
sch gr voor logeringe van eenen Iersch, ix sch gr voor zes daghen vuijt geweest
thebbene wakens in 7ber 1632, qt
iij iij sch iiij gr/
f° 25 v°: franchoijs brijssinck cort per ordonnantie vj sch viij gr voor leveringe van twee
coppelen kieckens v august 1632, xxi sch gr leveringhe van eenen sack havere
gedaen aen Capn Gonzales by Pr Verhaghen Sr metsch (mitsgaders) over stoelen tot
Antwerpen voorde selve Capn gecocht, vj sch viij gr logeryng van eene ruyter iije
7ber, xxxvij sch iiij gr logeringe van duijtsche, xxiij sch gr logeringe van Ierssche, vij
sch vj gr voor vyf daghen wakens, qt tzm
v £ ij sch ij gr/
A° 1633 en 1634:
f° 42 r°: Andries cort per ordonnen ter some xviij gr eenen dach wakens, v sch iij gr
logeringe van eenen soldaet 4 dagen x 9ber xvij sch vj gr leveringe van eenen sack
havere ve merte 1634 tot onderhaudt vanden Italiaensch Capitains peerden, qt tzm
xxvij sch iiij gr
de voorn Brijssinck cort noch per ordonnantie xxvj sch viij gr voor vier diversche
logieringe van Italianen by forme van hyvernemente in Jare 1634 qforme qtrerolle,
dus
xxvj sch viij gr
f° 43 v°: Jan Brijssinck cort per ordonnan vj sch viij gr logeringe van eenen ruyter xve
Julij 1633. viiij sch gr logeringe van soldaten xe 9b. ij gr vier diversche logeringen
van Italianen hijvernementen, x sch gr vier dagen wakens ende werken te zuijdurpe
in meye 1634, qt met iij sch gr 2 dagen wakens aen cluysmuelen tzm iij £ xij sch viij gr
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f° 44 r°: Joos Brijssinck cort per ordonnan vj sch gr voor twee dagen wakens en
tcluise hof, ende twee tot Stekene in 7b 1633. V sch iiij gr logeringe van eenen
xj sch iij gr
soldaet 4 dagen xe b. dus
f° 48 v°: Gillis Brijssinck cort per ordonnan v sch iij gr 4 dagen logeringe van eenen
soldaet xe 9b 1633. xxix sch vj gr voor vier logeringen van Italianen hijvernemende, vj
sch viij gr voijture van soldaeten bagage tot hulste in 9b 1633. vj sch viij gr voor met
een peerdt gelyt thebbene voeren te zuijdurpe, de reste vuijt gaen waken, qt tzm
iij£ iij sch ij gr
f° 61 r°: frans brijssinck cort per ordonnan vj sch gr vier dagen wakens, vi sch viij gr
logeringen van ruyter xve July 1633. x sch viij gr logeringe van twee soldaten xe 9b
1633, qt tzm
xxiij sch iiij gr
A° 1635:
f° 7 v°: frans brijssinck cort per ordonnan ij £ xiiij sch viij gr voor vijf distincte logeringe
van Italianen hijvernerende, vj £ iij sch iiij gr voor een jaer huere ende gebruijcks van
synen polder Jaer 34 tot Baete van den Capns peerden qt
viij £ xviij sch gr
f° 16 v°: Gillis Brijssinck cort alsvoren voor hijvernement van soldaten ende vuijtgaen
wakens tzm de some
iij £ j sch iiij gr
f° 16bis r°: Andries Brijssinck cort per ordonnantie van Schepenen voor hijverneringhe
van diversche spaenjaerden metsg (=mitsgaders) vuyt gaen walen tzm de some
iij £ v sch gr
f° 17 r°: Joos Brijssinck cort per ordonn voor vuyt gaen waken ende hijverneringhen
van soldaten tzm
ij £ xj sch iiij gr
f° 17 v°: Jan brijssinck cort alsvoren voor logeringen van soldaten ende vuyt gaen
waken tzm
xxxv sch iiij gr
A° 1636:
f° 6 v°: Jan Brijssinck cort alsvooren ij £ xvij sch iiij gr voor vyf logeringhen van
garnisoene, xj sch viij gr voor zeven daghen vuijt geweest waken, tzm
iij £ ix sch gr
f° 10 r°: Gillis Brijssinck cort per ordonn ix sch iiij gr logering vander soldaetsche
vrauwe, xiij sch iiij gr voor vuyt geweest waecken, vj sch viij gr voijture met bagaije tot
moerbeke, tzm
xxix sch iiij gr
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f° 10 v°: Jan Brijssinck cort alsvoren voor vijf distincte logeringhen van garnisoene
tzm de somme
iiij £ iiij sch viij gr
f° 11 r°: Andries bryssinck cort alsvoren vier distincte logeringen van garnisoene tzm
ij £ groon
A° 1643:
Andries Brijssinck cort per ordonnantie voor vuyt geweest waken als Cuerlinck ende
oock p tour tzm ter somme In april 1643
x sch viij gr

De hierboven aangehaalde citaten dienen enkel als voorbeeld om
de lezer inzicht te geven in wat voor soort activiteiten onze
voorouders betrokken werden. Er zijn uiteraard veel meer
noteringen van dat slag in de archiefdepots bewaard gebleven.
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2. Staten van Goed
A° 1663:
Bij het overlijden van Amelberga Keppens,
vrouw van Gillis Bryssinck (1.) (blz. 101)
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 78 f° 157 r° e.v.:
Gillis Brijssinck hauder gebleven ten sterfhuijse Amelberghe Keppens beneffens Joos
Brijssinck ende Frans Wauman voochden vande weesen Elizabeth brijssinck hebben
desen staet van goede onder eedt verclaert gemaeckt thebbene naer hunne beste
wetenschap met conditie waert saecken datter meer schaede ofte baete bevonden
wierden den sel/ te minderen ofte meerderen naer costueme Actum ter presentie van
Jan Verhaghen ende Joos Abbeel Schepenen desen xe 9b 1663 om ter
weesenboucken geregistreert te wordene toirconde als greffier was ondert P. Van
Goethem
Staet van goede soo meuble als immeuble bij desen is maeckende Gillis Brijssinck, fs
Andries ten sterfhuijse Amelberge Keppens fa Joos nu deser weirelt overleden den
17e augusti 1663 Sr Me gemaeckt inder manieren naervolghende
Cleederen vande overledene die ten desen sterfhuijse inde vercoopdach ala hauche
vercocht sijn,
Alvoren vercocht ontrent dertich mutsen bedraecht
Item beucken ende craghen bedraecht tzamen
Item elf hemden vercocht sijnde bedraghen tzamen ter some van
Item vijf paer slaepelaeckens bedraghen tzamen ter somme van
twee servetten ammelaeckens bedraeghen tzamen
Item twee swerte keuvers bedraghen tzamen
eenen grauwen keuvel
eenen peerschen rock
eenen kerleen rock
een licht lijfken
twee swerte laeckenen lijfkens
eenen swerten voorschoot
eenen swerten hoet

v sch viij p gr
v sch vij p gr
j £ xv sch gr
j £ xv sch iiij gr
vj sch j gr
vj sch vj gr
xvij sch x gr
xx sch ij gr
xij sch gr
vj sch viij gr
j £ x sch viij gr
ij sch gr
ix sch gr

Meubelen inden huijse die oock vercocht sijn
eenen steenen mortier
eenen mataelen soppot
een ketel
een latoene kanne
een ketel
een vispaen ende gieter
een repe met de bancke een kerne met twee brastobben tzamen

160

iij sch gr
vj sch ij gr
iij sch vij gr
viij sch ij gr
j £ gr
ij sch v gr
j £ iiij sch vi gr

Bestialen
Item twee koeijen een kalf ende een vigghen bedraghen tzamen ter somme van
x £ xiij sch vj gr
Item het groot opgaende haudt staende aenden hoff ende voort op het landt inden
vercoopdach vercocht is bedraecht tzamen ter somme van
xxviij £ xix sch gr
Dese naervolghende sijn de meubelen die in desen sterfhuijse noch onvercocht sijn
Gheschat als volght
10 sch gr
Alvorens inde camere een garderobbe
12 sch gr
twee aude koetsen
6 £ gr
twee bedden met de peulwen
2 £ gr
noch een slechter bedde
14-6 gr
twee spaensche sargien
6 sch gr
een schrijnwerck koffer
6 sch gr
twee sittecussens
1-13-4 gr
vier oircussens
2 £ gr
eenen peerschen rock
13 sch 4 gr
acht tennen schotelen
10 sch gr
ses tennen teljoiren
6 sch 2 gr
twee soudt vaten 2 mostaert potten 2 commen met lepels
tzamen
2-10 sch gr
vijf paer slaepelaeckens
2-1-8 gr
ses flauwijnen elf servetten
10 sch gr
vijf rondeel ammelaeckens
13-4 gr
een lanck ammelaecken lanck 6 ellen
7-10 sch gr
drij reepen lijnwaet tzamen ontr. Lxxvtich ellen
3 sch gr
een stoopkanne met noch twee oft drij kleijn pottekens
10 sch gr
noch twee cleijn ketels met een cleijnen soppot
6 sch 8 gr
een mans setel met twee tafelstoelen drijvoeten ende
leenstoelen ende een tafel
4-6 gr
een brander, rooster tanghe potheysers heusken
6-8 gr
een hangel met een hanghijser ende een mataelen
kandelaer ende een strijckijser
13-4 gr
een wafelijser, een struijfpanne ende een suijpenpanne
18 sch gr
een vleeschcuijpe met wat provisie van vleesch een
wastobbe met twee half tonnen ende een vierendeel vat
met een slecht cuijpken ende eenen cordewaghen
Brandthaudt op den hoff ghelaeten aenden hauder
4 £ gr
4 £ gr
24 £ gr
35-2-2 gr
5 £ gr
3 £ gr

brandthoudt int geheele genomen op
twee voer hoijs inde schuere
Item twee gemeten terwe, ende twee gemeten coorens
inde schuere tzamen
Item ontrent acht sacken boeckweij opden solder
Item ontrent xxv wisschen vlas seer slecht

161

10 sch gr
3 £ gr
24 £ gr

Item acht sacken soo goede als quade
Item ontrent twee gemeten slechten raechtinck genomen
op
Ghereede penninghen worden alhier bevonden ontr/ de
vierentwintich pên gr dus de sel/

35-10 sch gr
Conquesten gedaen bijden haudere staende thouwel/ met de overledene
Alvoren een hofstede ghecocht van Livinus Reijniers ghelegen binnen de prochie van
Thielroode landende oost ende zuijt d’hoijrs rijckaert moenssens west sheeren straete
ende noort michiel van bogaert belast met een halff vat spijckel rente tot Ruplemonde
ende noch acht groõn aende kercke van Thielroode groot
jc L Rd
Conquesten gedaen bedraecht

jc L pon groõn

Dit naervolghende sijn de gronden van erfnen die dese overledene achtergelaeten
heeft
Noch een stuck landts gheleghen binnen de prochie van Elversele ghenaempt den
grooten heuvel landende oost d’hoijrs van dese voorn. overledene zuijt merten buijs
west sheeren straete ende noort gillis van bogaert belast met een spendt evene aen
dheere vande vijvere groot
vijc Rd
Noch een stuck landts gheleghen binnen de voorseijde prochie genaempt den
cleijnen heuvel landende oost Josijne van laere suijt merten buijs west dhoijrs van
dese overledene ende noort marijn van tenten belast met d’helft van een half spent
evene aen dheere vanden vijvere groot ontrent
iijc Rd
Noch een stuck landts gheleghen binnen de voors prochie genaempt het half buijnder
landende oost Jan van velde suijt ende west de hoijrs van dese voorschre/
overledene ende noort sheeren straete belast met een spent evene aen dheere
vande vijvere groot
iiijc xiij Rd
Noch een stucxken landts geleghen binnen d voorn. Prochie van Elversele landende
oost Jan vande velde, zuijt sheeren straete west ende noort de voorschre/ hoijrs vrij
ende onbelast groot
jc L Rd
Noch een stuck landts geleghen binnen de voorn. Prochie ghenaempt de eeckte
landende oost voorschre/ hoijrs zuijt ende noort sheeren straete west de weesen
Pauwels vande velde belast met een vat spijckel tot rupelmonde ende noch een
schellinck aen mevrauwe van Roosenberghe tot Waesmrs groot
iijc Rd
Noch een stuck landts geleghen binnen de voorn. Prochie genaempt het hofstedeken
landende oost ende suijt sheeren straete west marijnis wapenaert ende noort Gillis
Wauman vrij ende onbelast groot ontrent
iijc Rd
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Noch een stuck landts geleghen binnen de prochie van Ste niclaes ghenaempt den
delaert landende oost dheer vercauters suijt ---- west ----- noort ---- vrij ende onbelast
groot met de dreve ontrent commende aende straete
iiijc Rd
Noch een stuck landts geleghen binnen de voorn prochie van Elversele ghenaempt
den steenacker landende oost Adriaen van hecke causa uxoris suijt de weesen Jan
wauman, west Sijmoen Christiaens ende noort frans cornelis causa uxoris belast met
eenen schellinck ende ses gr tsiaers aen d’heere van Sombeke ende noch drij
penninghen aen d’heere vande varent ende in dit voorschre/ stuck landts houdt Gillis
Wauman fs Jans de twee deelen van drijen ter tochte Bij Gillis Brijssinck ghegeven ter
houwel/ groot
iiijc xiij Rd
Noch een stuck landts geleghen in Elversele cleijnbrouck landende oost Adr/ van
laere suijt het wiel west Jan de meijer ende noort marijnis wapenaert belast met twee
groõn tsjrs aende Armen van Elversele groot
ic Lxxx Rd
In dese voorschre/ neghen stucken landts houdt desen hauder de helft ter tochte
De vervoetheijt ligghende inde landen van desen sterfhuijse wort ghelaeten aenden
houdere jeghens de clatter schulden die te betaelen staen
Schulden van commere oft achterdeele ten sterfhuijse raeckende
Alvoren rest men aenden ontfangher van Thielroode vande ontcosten die te poincten
staen over d’Jaer 1663
Men rest aenden ontfangher van Elversele over de prochie oncosten staende te
poincten over d’Jaer 1663
Aldus den voorn. Staet van goede bijden houder present Frans wauman ende Joos
Brijssinck voochden vande weesen Elizabeth Brijssinck gemaeckt allessins in forma
voorschreven toircon ondert. desen ixe 9b 1663 ende was onderteeckent Gillis
Brijssinck, Frans wauman, ende Joos brijssinck
Tes zo als bijden originelen staet toircon
J.Van goethem 1664
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A° 1661:
Bij het overlijden van Beatrice Vincke,
vrouw van Joos Bryssinck (2.) (blz. 104)
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 78 f° 117 v° e.v.:
Staet ende Inventaris van goede die by desen is maeckende Joos Bryssinck als
houder ghebleven ten sterfhuijse van syne overledene huysvrouwe Beatrice Vincke
S.m. daer by hy gheprocueert heeft ses kinderen danof de vier by ghetydige ende
hun selfs syn bedeghen te weten Andries ghetrout synde Adriaen, Tanneken ende
Cathelyne ende Jacques ende Josyne noch weese synde danof dat den voorn.
Jacques nu oudt is ter kerssavont eerstcommende neghethien jaeren ende Josyne nu
vyfthien jaeren tsedert ontrent July lest leden dit met hulpe ende d’assistentie vanden
voorn. Andries ende Adriaen van hecke beede wettelycke staende voochden vande
voorn. twee weesen midtsg/ Gillis bryssinck ter hulpe ende assistentie vande voorn.
Adr. Tanneken ende Cathelyne dit vande meuble ende immeuble goederen ende
commeren ten voorn. Sterfhuijse bevonden alles ende inde manieren naervolghende
Eerst den erfgront
Item wort alhier bevonden ende ghestelt een stucxken mersch groot ontrent een half
ghemet wesende volchleen onder sgraveleen van Jor Charels Braem ghelegen in
Elversele groot brouck palende oost Loys Verheertbruggen suijt Gillis Wauman west
Joos Verhaghen Jans noort Pr van Bogaert daer desen houder syne tochte ofte
bylevinghe op heeft dus hier voor
memorie
Item noch het deurgaende seste paert van een stuck landts ghenaempt den pops
acker groot int gheheele vyf hondert roeden gheleghen binnen de prochie van
Elversele palende oost Gillis Volckerickx beck suyt den armen van Elversele Item
noch een ander seste paerte inde voorn. pops acker by manghelinghe ghedaen met
Joos Schelfhaut In hauwelyck ghehat hebbende Anna Vincke iegens een stuckxen
lants groot ontrent een vierendeel buynders belast synde met helstwinghe aenden
heere van Sombeke ghelegen op tvoorn. Sombeke voor dhofstede van Adr prs Item
noch twee ander seste paerten inden voorn. pops acker by manghelinghe gedaen
van Adriaen van hecke in hauwel/ hebbende maeyken Vincke jeghens een stuck
landts groot ontrent een gemet genaemt het cauterken gheleghen op Sombeke
palende oost ende suyt sheeren strate midts dat den voorn. Van hecke drij ponden
grooten tsiaers heeft toegegeven welck voorn. Stuckxken helstwinghe met het
voorschreven cauterken heeft dese voorn. hoors ende weese moeder toebehoort dus
hier ghel/ voor me
Conquesten gedaen by desen houder ende syn overleden huijsvrouwe geduerende
dese conioncten houwel/ soo hier naervolcht
Eerst een stuck mersch groot ontrent vier hondert roeden wesende erfne gheleghen
binnen de prochie van Elversele achter tpachtgoet van myn heer van maesdam
palende oost Jacques Vande Velde suyt de weesen van Ryckaert Smet west ende
noort den voorn. heere ende voren betaelt
neghen ponden groõn tsrs penninck xvie
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Item noch een stuckxken lants gecocht groot ontrent twee hondert roeden gheleghen
binnen dese prochie van Thielroode ghenaemt het voorste Bulcxken wesende erfne
palende oost desen houder suyt Jacques Canis west sheeren strate ende daer voren
betaelt
iij £ ix sch ij gr sjrs
Item noch gecocht een stuck eylants groot ontrent een vierendeel Buynders
gheleghen binnen de voorn. Prochie van Thielroode wesende erfne onder
d’heerelyckht van Roelants belast met iij p tsrs palende oost den hauder met syn
hofstede ende daer voren betaelt
iiij £ xij sch vi gr tsrs
Item noch een stuck lants gecocht genaemt den Bergheer groot vijf hondert Roeden
gheleghen binnen de prochie van Elversele wesende erfne onder d’heerlyckht vande
vijfvere aldaer belast met drij maten evenen tsrs aen voorn. Heerlyckhht palende oost
merten buijs suyt Jan de puysselaer met hofstede west jan van velde ende daer
voren betaelt
ix £ xv sch gr tsrs pck xvie als voren
Item noch een stuck lants gecocht genaemt het Rot gheleghen binnen de prochie van
Elversele groot een ghemet wesende volghleen ende t’hooftleen van frans van laer
gehauden van d’heerlyckht ter Elst palende oostsheeren strate suyt Loijs buijs west
de weese Gillis Coolman ende daer voren betaelt
seven ponden grooten tsrs
Item noch een plecke lants wesende een hooftleen onder de voorn heerlyckht ter Elst
groot ontrent een ghemet gheleghen binnen dese prochie van Thielroode palende
oost Jeronnemus de block suyt pr Cale west de weder helft ende daer voren betaelt
vyf ponden derthien schellinghen en vier grooten tsrs
Item noch een stuck lants genaemt den penninghen driesch grt vijf hondert Roeden
wesende een hooftleen onder thoff van Appelsvoorde binnen dese prochie van
Thielroode palende oost den heere van Appelsvoorde suyt niclaes pr west de weesen
michiel dullaert ende daer voren betaelt
elf pon. gr tsrs
Noch een stuck lants gecocht gr ontrent vier hondert roeden genaemt den Bulck
wesende erfne gheleghen binnen dese prochie van Thielroode palende oost frans
Wauman suyt dhoors Baudewyn Coolman west desen houder ende daer voren
betaelt
vyf pon. thien schel. grooten tsrs
Item noch een stuckxken meersch gecocht gr ontrent een vierendeel buynders
wesende erfne geleghen in Thielroode Brouck palende oost niclaes de mre suyt den
hooft dyck west Gillis Braem prs ende daer voren betaelt
vyf pon. gr tsrs
Item noch gecocht van Jan Vincke ende Adriaen de grave een derde deel van t stuck
lants den pops ackere staende hier voren by de propriteyt ende daer voren betaelt
tsamen
xxviij £ gr eens
Presije ofte schattinghe gedaen aen desen houder by den voorn. voochden en
midtsgrs Gillis bryssinck ter hulpe ende assistentie vande voorn. hoors soo van
meubelen in huys als buyten huyse graen inde schuere haudt opt velt als andersins
gel/ hier naer volcht
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Eerst gepresen de meublen binnen den huyse inde kamer
Eene koetse getauxeert op
ij £ iij sch iiij gr
iij gr
Eene kleerschappraey getauxt op
Twee kouffers genomen op
xx sch gr
Een vleesch kuype genomen op
ix sch gr
Een nieuw bedde met hooft pulm ghepresen op
vi £ gr
Noch een bedde met hooftpulm
ij £ xv sch gr
Een nieuw bedde tycke met hooftpulm ende twee kussens op
iij £ vij sch iiij p gr
Twee nieuwe oorkussens gepresen op
xxiiij sch gr
Noch een oorkussen met een sittekussen gepresen op
xi sch gr
Een groen spaensche saergie genomen op
xviiij sch gr
Item noch bevonden xxxiijtich ellen nieuw lynwaet tot ij sch vi p gr d elle tsamen
iiij £ ij sch vi p gr
Item noch xxxvtich ellen wit lywaet tot ij sch ij p gr d elle tsamen
iij £ xv sch x p gr
Item bevonden elf paer slaepelakens de selve getauxt tsamen op
vi £ x sch gr
Een servetten Ammelaken lanck vijf ellen en half gepresen op
xxx sch gr
Noch vier servetten Ammelakens lanck tsamen neghenthien ellen genomen op
iij £ viij sch gr
Item twee dosyne servetten op
ij £ viij sch gr
Item veerthien servetten handtdoecken gepresen op
xxiij sch iiij gr
Thien servetten cleyn Ammelakens genomen op
xxv sch gr
een swert lakenen lyfken met eenen swe(r)ten karleen rock de rest van cleederen syn
wech gegeven op
xiij sch iiij gr
Eenen steenen mortier op
iiij sch gr
Dry biertonnen vier half tonnen tsamen op
xxxiij sch gr
Een wafelyser op
iiij sch gr
Drij tafel stoelen vyf vrouwen stoelen dry dryvoetstoelen ende eenen mans setel
tsamen op
xi sch gr
Inde keuken achtervloer etc
Item eenen hanghele hangyser rooster tange brantyser potheyse ende scherfmes
tsamen op
viij sch gr
Eenen kooren huijsel met eenen cleynen huysel op
vij sch gr
Een suypen panne vier geleyerde schotelen een struyfpanne twee bier potten een
stoopkanne latoene kanne etc tsamen op
xv sch gr
dry ketels twee ysere potten een malck syde tsamen op
xxxiij sch iiij gr
Een rondeel tafel met een langhe tafel ende een eetschappraeye tsamen op
viij sch gr
de spaeijen hantmessen vorcken braemhaeck riecken etc
xxi sch gr
Item het eerdewerck op
v sch gr
Een keerne boterteele scherfbert op
x sch gr
dry picken met pickhaecken op
iiij sch gr
eenen waschtobbe met een kuypken op
v sch gr
eenen troch mette deeghspaye op
iiij sch vi gr
Item twee kafbedden mette drolsaergien op
xiij sch iiij gr
Thien graensacken gepresen op
xx sch gr
Een repe mette bancke
x sch gr
Een fruytleere met een cleyn leerken
viij sch gr

166

Eenen wan vleghels swinghelberders boockhamers met eene houte schuppe tsamen
op
ix sch gr
Ander presije ende tauxae gedaen soo van beesten graen inde schuere vervoetht van
het lant Raechtinck branthaudt ende soo hier volcht
Item inde schuere te dursschen ontrent vier gemeten coorens de sel/ getauxeert ende
genomen op vyf sacken ieder gemet ende den sack genomen op xxv sch gr tsamen
xxv £ gr
Noch inde schuere ontrent dry gemeten terwe de sel/ genomen ende getauxeert op
vier sacken ieder gemet ende den sack genomen op twee ponden grooten tsamen
xxiiij £ gr
Noch inde schuere ontrent thien hondert busselen hoij genomen op xx sch gr elck
hondert tsamen
x £ gr
Item noch inde schuere bevonden vyfenseventich wisschen vlas den wis genomen op
twintich stuij. tsamen
xij £ x sch gr
Item noch bevonden ontrent thien sacken boechweij den sack genomen op xv sch gr
tsamen
vij £ x sch gr
Item een hoopken lynsaet bollen getauxt op

iij £ gr

Item ontrent vier hondert drooghen mutsaert genomen op xx sch gr thondert tsamen
iiij £ gr
Ontrent vier hondert vasthout genomen op vier guldens thondert tsamen
ij £ xiij sch iiij gr
Item de vervoetheyt ofte keternis in het lant getauxeert op

xiij £ gr

Item het Can(t)haut ende rijs staende aen het lant tsamen getauxeert op
xv £ j sch gr
Item vijf ghemeten Raechtinck het gemet op ij vi sch viij gr tsamen
t

het peert ghepresen ende getaux op

xi xiij sch iiij gr
xij £ gr

Item dry koeijen tsamen gepresen ende getauxeert op
Item dry renders ghenomen op
Item twee verkens genomen tsamen op

xviij £ gr
viij £ gr
iiij £ xiij sch iiij gr

den lant waghen ploech sledde karren eegde m esberders met het harnas van het
peert tsamen
xj £ gr
Item de hinnen gepresen op

xv sch gr
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Item bevonden in gereede penninghen ten desen sterfhuyse

xL £ gr

Item wort alhier noch gestelt voor meuble d helft vanden huyse schuere ende stallen
daer dese hoors ende weese moeder is overleden dannof den gront in propriteyt is
toecommende aen dese houder der weesen dus hier voor
me
Schulden van achterdeele ter causen vande vercochte erfgront van dese hoors ende
weese moeder gedaen geduerende thouwelyck van desen houder der voorn. Hoors
ende wesen vader soo hier naervolcht
Eerst een stuck lants genaemt den Reykautre (?) gheleghen op Sombeke ende daer
van genoten ende geproffiteert vyf ponden thien schellinghen groõn tsrs pck xvie Item
noch vercocht een stuck lants ghenaemt de Boomkens groot ontrent een ghemet
gheleghen binnen de prochie van Elversele by den Roskam ende daer van ontfaen
dry ponden ses schellinghen en acht gr tsrs Item noch de helft van een stuck lants
groot int gheheele ontrent twee ghemeten geleghen inden overloopschen walle
binnen Ste niclaes palende suyt den hoghen heerwech ende daer van ontfaen
twintich ponden groõn eens Item noch een rente van neghen guldens tsrs gelost ende
ghegeten by Jan de hooghe ende dese gedeelt met het voorn. Stuck lants de
Boomkens ten sterfhuyse van Michiel heynderix s der wesen moeders geve (?) Item
noch ontfaen over tpaert ende deel van t vercoopen van der weesen moeders deel
van een stuck lants dwelck haer met haer mede hoors verstorven was met de doot
van maria heynex haere moeye ende daer van ontfaen achthien pon groõn eens Item
noch ontfaen van Adr. Van hecke drij ponden gr tsrs die hy moeste toegeven by
manghelinghe van lande gelyck hier vooren f° i v° articolo ultimuus staet in somma
dat tsamen desen vercochten erfgront van dese hoors ende den weesen moeder
bedraecht twee hondert een en vyftich poñ ses schellinghen en acht danof aen dese
hoors ende weesen moet recompensie gedaen worden vuytte voorstaende
congestien ofte andersins midts dat desen houder syne tochte ofte bylevinghe daer
op soude moghen hebben gelyck hy soude gehadt hebben dat de voorn. Erfgoederen
niet vercocht en hadden geweest qt
ijcLi £ vj sch viij gr
Aldus desen staet van goede geschreven ende ghemaeckt vuijt den mont toen desen
houder ten overstaen vande voorn. Andries bryssinck ende Adr. van Hecke beyde
wettelick staende voochden vande voorn. twee weesen midtsgaders Gillis bryssinck
ter hulpe ende assistentie vande voorn. Adr. Tanneken ende Cathelyne bryssinck
ende gheven den selven over aen uw lieden heeren schepenen der prochie van
Thielroode verclaeren den selven staet ghemaeckt te hebben naer ons beste
wetenschap ende den selven ghesaemdelyck onderteeckent desen 5e 9ber 1661 was
Hondertk Joos bryssinck Adriaen van Hecke Gillis bryssinck Andries bryssinck
Adriaen bryssinck Cathelyne bryssinck Anna bryssinck
Tes soo by den originelen staet toirconde als greffier J.van Goethem 1662
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A° 1652:
bij het overlijden van Frans Bryssinck (3.) (zie blz. 115).
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 77 f° 178 r° e.v.:
Staet van goede schulden van bate ende van achterdeele die bij dese maeckt ende
overgeeft Elizabeth Verhaghen fa Adrianus weduwe ende hauderigghe gebleven ten
sterfhuijse wijlent Franchoijs brijssinck Sr Me ende dat aen Gillis Brijssinck ende Jan
Verhaghen fs Adrianus beede als wettelijcke staende voogden vande resten
onbejaerde kinderen bijden voors. Brijssinck achtergelaeten ende dat van alle
alsulcke gronden van erffenen meuble ende immeuble goederen als ten voors.
Sterfhuijse bevonden zijn inden manieren naer volghende
Eerst eene behuijsde hofstede metten boomgaert bij coope daer de voors.
hauderigghe inne woont gelegen binnen de prochie van Thielroode groot ontrent ijcL
roeden landende oost ende zuijt sheeren strate west Andries van Bogaert noort de
selve hauderigghe ende Jan Verhaghen Adrs niet belast dan met cleijnen cheijns
aende heerlijcheijt te Roelants
ijcL roeden
Item een stuck lants bij coope groot ontrent vierhondert roeden gelegen binnen dese
prochie van Thielroode landende oost Jan verhaghen Ads zuijt de voornoemde
hofstede ende Andries van Bogaert west de hoirs Jan Van Velde noort Joos
Brijssinck belast alsvoren
iiijc roeden
Item een stuck lants genaempt den hautacker groot vier hondert roeden gelegen
binnen de voorn prochie hanthoofdende oost Jan Buijs ende Jan van Velde causa
uxoris zuijt d'hoirs Jan heyndricx west Joos duerinck noort Joos Brijssinck, belast met
twee maten terwe tsiaers aende heere van Thielroode eenigen cheijns aen voorn
heerlijcheijt ende spijcker tot Rupelmonde
iiijc roeden
Item een stuck lants genaempt den Winckelacker groot ontrent een ghemet gelegen
binnen de prochie van Elversele landen oost den heere van maesdam zuijt Andries
van lent west Carel vanden Berge bij coope, noort Gillis Coolman belast met cleijn
cheijns aende Burchgravije
i gemet
Item noch ontrent een gemet landts gelegen binnen de prochie van thielroode bij
coope genaempt het groot buijnder hanthooffdende oost heijndric van bogaert, zuijt
d'hoirs van merten verhaeghen west Jan de grave noort Jan van Lare belast met
spijcker tot Rupelmonde
i gemet
Item in het selvde buijnder noch een half gemet oft daer ontrent bij coope van Jan
verhaghen liggende onverdeeld met Jan de Grave hanthoofdende oost het selvde
goet, zuijt ende west d'hoirs van merten Verhaghen, noort Gillis Braem, belast met
spijcker alsvoren
i half gemet
Staet vande meuble goederen bevonden ten voors sterfhuijse ende eerst vande
vruchten opt velt
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Eerst een stuck met terwe besaeijt genaemt den moorterhoeck soo het light in sijn
voetsel het voordeel genomen op
v £ groõn
Item noch een stuck lants met terwe besaeijt ende een pleckxen met claveren groot
een half buijnder liggende voor de hofstede van Gillis Braem soo het light in sijn
voetsel het voordeel genomen op
iiij £ groõn
Item noch een stuck met terwe groot ontrent een vierendeel buijnder bij pachte van
Jan Dullaert het voordeel gepresen op
iiij £ groõn
Item noch ontrent een half gemet met terwe gelegen in het voors buijnder het
voordeel genomen op
i £ xiij sch iiij p gr
Item noch een vierendeel lants met terwe besaeijt bij pachte van Adriaen van Bogaert
het voordeel gepresen op
iiij £ p
Item een stuck landts groot vier hondert roeden besaeijt met cooren parende aende
hofstede vande voors sterfhuijse het voordeel genomen op
j £ x sch p gr
Item noch een stuck landts besaeijt met cooren groot ontrent twee ghemeten, het een
gemet bij pachte van Jan de Grave het voordeel genomen op
iij£ vi sch viij p gr
Item noch een stuck landts met cooren besaeijt genaempt den schijfacker groot twee
hondert roeden het voordeel genomen op
j £ vi sch viij p gr
Item noch ontrent vier hondert roeden raechtinck in twee parceelen het voordeel
genomen op
iij £ groõn
Staet van het houdt staende op alle het voors lant soo eijcken wilgen als elsen
Eerst het hout op het Ackerken aen Pieter Braems wesende meest eijcken genomen
j £ vi sch viij p gr
Item het houdt opden schijfacker weerdich
Item het hout opden winckelacker geschat op

j £ gr
viij sch iiij gr

Item het canthout opden moorterhoeckacker met het wilgen rijs midtsgaders noch
eenich rijs gestaen op het roth (?) tsamen genomen op
j £ gr
Item het hout staende achter de hofstede met eenich wilgen rijs geestimeert op
ij £ groõn
Item het canthout staende opden hautacker weert
Item het canthout op het buijnder met eenich wilgen rijs genomen op

j £ groõn
ij £ x sch gr

Item het canthout op het half buijnder midtsgaders noch een half buijnder met
scheuten tsamen genomen op
j £ groõn
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Item de scheuten op het Asselken (= den Hassel) genomen op

v sch gr

Item het canthout op den Ackervoorde hofstede liggende met eenich wilgen rijs
genomen op
j £ vi sch viij p gr
Anderen Staet van tgene bevonden is inde schuere opden solder in huijs ende opden
hof
Eerst een peert geestimeert op
xvi £ gr
Item vier coeijen op
xx £ groõn
Item een rent genomen op
j £ gr
Item twee verkens op
iij £ gr
Item elf hinnen ende eenen haen op
xiij sch iiij p gr
Item de terwe liggende ongedorsschen inde schuere geschat op
xiiij £ gr
Item het cooren liggende ongedorsschen inde schuere genomen op
xiij £ gr
Item de haver ongedorsschen inde schuere liggende ende gedorsschen opden solder
genomen op
v £ groõn
Item het vlas soo geswingelt als ongeswingelt tsamen genomen op
vj £ groõn
Item het stroo soo terwe roggen als haveren geestimeert op
vi £ gr
Item het hoij genomen op
iij £
Item het boucweij opden solder
v £ gr
Item de bollen ongedorsschen genomen op
ij £ x sch gr
Item het tein bevonden inde keucken soo schotelen als talioren
ij £ x sch iiij p gr
Item drij ketels genomen op
ij £ groõn
Item eenen metalen ende verteinden pot genomen op
xviij sch gr
Item een lattoenen canne, sije stramijn ende suijpenpanne tzamen
xvj sch gr
Item een waeffelijser hangijser ende struijfpanne
xvi sch iiij p gr
Item een brander rooster, pot heijse, hangel, ende tange
x sch gr
Item een keirnemelck eemer scherfbert ende water eemer tsamen
xiij sch iiij p gr
Item een schapraeij spinnewiel cleijn ende groote stoelen tsamen
xv sch gr
Item een rondeeltafel, bancke coffer ende saeijcuijpe genomen op
xvi sch gr
Item een roer ende coorenveijsel
v sch gr
Item een guarderobbe ende twee coetzen gepresen op
iij £ vj sch viij p gr
Item drij bedden vier oircussens ende een sittecussen
vi £ xvi sch viij p gr
Item vier sarsien ende acht paer slapelakens gepresen op
v £ v sch gr
Item twee servetten ende andere cleijne ammelakens genomen op j £ viij sch iiij p gr
Item ontrent vijftich ellen nieu lijnwaet genomen op
j £ x sch gr
Item thien mans hemden ende eenige servetten
ij £ ij sch gr
Item de cleederen vande overledenen genomen op
iiij £ gr
Item vier goede zacken ende eenige slechte geschat op
xv sch gr
Item twee cerren genomen op
ij £ gr
Item de helft van eenen waghen sledde eegde, ploech ende ander getreck
iiij £ gr
Item gesaeght bert ende latten opden hof geestimeert op
xiij sch iiij p gr
Item eene wastobbe vleeschchuijpe half tonne mate repe bancke ende troch
gepresen op
j £ xiij sch iiij p gr
Item het mest op den hof
iij £ groõn
Item droogen mutsaert ende eenige gevelde boomen
iij £ iiij sch iiij p gr
Item eenigen geijst ende eenen cruijwagen
xiij sch iiij p gr
Item vleesch aenden balck ende inde cuijpe
Item gereet gelt inde casse
x £ gr
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Item voor den bessem

viij sch gr

Samen van bate

j c xcv £ xvj sch viij p gr

Schulden van achterdeele ten voors sterfhuijse bevonden
Eerst rest aende weduwe van Jan Dullaert over een Jaer lantpacht verschenen
kersavond 1653 de some van
v £ groõn
Item rest aen Jan de Grave over een Jaer lantpacht verschenen alsvoren
ij £ xiij sch iiij p gr
Item rest aen Pieter Christiaens over een Jaer lantpacht verschenen alsvoren
iij£ iij sch iiij p gr
Item rest aen Joos Brijssinck over een Jaer lantpacht verschenen alsvoren
iiij £ x sch gr
Item rest aen Gillis van bogaert over een Jaer meerschpacht verschenen alsvoren
vi £ vj sch viij p gr
Item rest aen Adriaen van Bogaert over een Jaer lantpacht verschenen alsvoren
iij £ vj sch viij p gr
Item rest aen Jan Verhagen fs Adriaens over een Jaer lantpacht verschenen alsvoren
xxvij sch vi p gr
Item rest aen Catharina Smets over een Jaer lantpacht verschenen alsvoren
xv sch gr
Item rest aen heijndrick van Bogaert over een Jaer verloops van eene rente
verschenen in Junio 1652
j £ gr
Item rest aende ontfangher van Thielroode over de settinge vanden Jare 1652
vij £ x sch gr
Item rest aenden ontfangher van Elversele over de settinge alsvoren
j £ xiij sch iiij p gr
Item rest aen Merten Buijs over rachtincklant de some van
j £ iij sch iiij p gr
Item rest aen Jan de Cock over coop van stoffe tsamen
ij £ groõn
Item rest aen Jan Thuijsbaert over leveringhe van een tonrne (sic) biers
xxij sch gr
Item rest over het kerckenrecht van overledenen
j £ xiij sch iiij p gr
Item rest over het waslicht gebruijckt opde vuijtvaert
xviij sch ix gr
Item rest aen mre Jan den Turck over medicamenten
j £ v sch gr
Somma vande schulden van achterdeele bedrInde bate alsvoren bedrDus blijft suijver ter some van

xLvi £ viij sch iij p gr
jCxCv £ xvi sch viij p gr
jCxLix £ viij sch v p gr

Anno 1653 den 28e Januarij sijn vergadert ten sterfhuijse van franchoijs Brijssinck Sr
Me Elizabeth Verhagen fa Adriaens weduwe ende hauderigge gebleven ten voors
sterfhuijse geassisteert met franchoijs van Lare ter eendre, ende Gillis brijssinck ende
Jan Verhaghen fs Adriaens Inde qualiteijt als wettelick staende voochden vande
zesse achtergelaten onbejaerde weeskinderen te weten marie, Joannes, franchoijs,
Amelken, Joos ende Carel die den voorn brijssinck bij de voors Elizabeth geprocreert
heeft ter andere, alwaer sij met malcanderen Int vriendelijk sijn veraccordeert ende
een gecommen nopende het onderhoudt ende alimentatie vande voors sesse
weeskinderen, waer van het audtste met name marie oudt is ontrent drijentwintich
jaren, ende het joncxste met name Carel ontrent de zeven jaren, ende dat inder
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manieren naervolgende, te weten dat sij hauderigge voorn heeft aenveert ende
belooft midts desen te houden ende onderhouden dese hare zesse kinderen van eet
ende dranck, cleeden ende reeden, sieck ende gesont, vrij van bruijloften ende
kinderheffen, leeren lesen ende schrijven redelik naer staet ende dat totter tijt toe dat
elck kint int besonder sij hauderigge sal proffiteren ende genieten alle de haeffel/
meubelen gereserveert de weesen huijzingen beneffens het gebruijck vande helft
vande hofstede ende de jaerlijcxsche bladinghen vander weesen paert ende deel
inde gronden van erffen bij hunnen vader achtergelaeten besonders dat sij
hauderigge wort gehouden te betaelen alle de schulden van achterdeele de voorn
hofstede loffelik van alle reparatien, t’onderhouden ende het voors goet te vrijen van
alle prochie ende lants oncosten, oock van alle renten ende cheijnsen t’zij cleijn oft
groot gee(sic) gereserveert.
Item heeft sij hauderigge belooft te gheven aen elck kint als het selve sal gecommen
wesen totten bovenschreven ouderdom van 24 jaren oft eenich anderen
geapprobeerden staet de somme van zesse ponden gr eens wel verstaende
nochtans oft het geviele dat iemant vande voors kinderen quame van levende lijve ter
doot voor de voorn tijt van 24 jaren sal sij hauderigge afstant moeten doen van des
afgestorvens part ende deel besonder hare tochte ende gehouden wesen de voors
some van zesse ponden gr aende andere weesen goet te doen, gelijck sij oock sal
doen moeten indient geviele datter ijemant vande voors weesen quame ten houwelik
voor den bovenschreven tijt voor allen het welcke sij hauderigge midts desen wort
gehouden te stellen goeden souffisanten seker ter contentemente vande voochden,
voorders bespreken de voochden, indien de kinderen mancquierde goet
nourissement oft contentement in hunne hauderigge, dat sij voochden in sulcken
gevalle de voorn weeskinderen sullen moghen besteden ende doen onderhouden tot
cost vande voors hauderigge.
Toirconde der waerheijt sijn hier van gemaeckt twee gelijcke haude... brieve den
eenen rustende onder de voochden ende den anderen onder de hauderigge ende
met elcx respective hantteeken ondertk date ut supra
Ende was onderteeckent Judocus (Bryssinck) Elizabeth Verhaghen Gillis brijssinck
ende Jan Verhaghen fs Adriaens.
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A° 1641:
Bij het overlijden van Amelberga Cauwers,
vrouw van Jan Bryssinck (4.) (blz. 120)
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 77 f°12 r° e.v.:
Raect de weesen Amelberge Cauwers
Staet van goede soo meuble als immeuble, competerende de drije achtergebleven
weesen van wijlen amelberge Cauwers Sr Me die bij desen is makende Jan brijssinck
hauder ten sterfhuijse vande voors Amelberge, inder manieren naervolgende
Alvorens dhelft van een behuijsde hofstede erfne, met schuere, ende stal daerop
staende gheleghen inde meulenstrate, alles volgens Cavelinghe, ten sterfhuijse Jan
Cauwer gedaen, handthoofdende oost deselve meulenstrate, suijt dander helft vande
hofstede, competerende Louis Cauwers, west t naervolgende stuck landts, noort
Baudewijn Angillis, vrije, ende ombelast groot ic ix roeden
Een stuck landts erfne genaempt den put acker, hanthoofdende oost de voorgaende
hofstede, suijt Charel van Schoore causa uxoris, west t Clooster goet van
Roosenberghe, noort de we Gillis van Lare, belast met iiij sch tsjrs twee items aenden
abt van Lobis groot iiijc xxvi roeden
Aen welcke twee voorgaende partijen den hauder vermach te hauden dhelft tsijnder
tocht, sijn leefdach geduerende
Conquest groot
Een stuck landts genaempt het broexken erfne, hanthoof dende oost Pieter Cauwers
en Jan Verhaghen mertens, suijt pauwels de mare west de meulenstrate noort Pieter
Cauwers voors vrije, ende ombelast, dan met sheeren cheijns groot iic Lxxxvj roeden
Hier naer volghen de Bestialen
drije melckoijen met een kalf gepresen weert te wesen

xvi £ groõn

Graen op den soldere
10 £ 10 sch gr
7 £ gr
15 sch gr

zes sacken terwe ofte daerontrent
Ontrent thien sacken boeckweije
eenen sack haver

Inde Schuere
12 £ 5 sch gr
7 £ gr
2 £ 8 sch gr
3 £ 13 sch gr

de terwe inde schuere ligghende ongedorsschen
tkooren ligghende ongedorsschen als boven
de erweten ontrent de ses maten
ontrent xL tich wisschen vlas
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5 £ gr

Ontrent xL tich hoopen stroots sooterwy, rogghen als
erten gepresen a 1 sch 8 gr den hoop d’een duer
dander
twee hondert gelijcs
thoij ligghende ongebusselt

1 £ 12 sch gr
3 £ gr

Hier naer volght de besaeijtheidt gedaen met herden inden Bamistijdt 1640
Alvoorens de twee gemeten hanthoofdende oost Amelberge Smets, west de
erfgenamen van Elisabeth van Andenhove besaeijt met terwe, ende daer inne
gevoert xx voijeren mes getauxeert a 7 sch gr tvoijer (genaempt de brake pacht van
Baudn Angillis)
bedraecht tsamen
7 £ gr
3 1/2 maten saeijterwe
30 sch 7 gr
tlabeuren
16 sch gr
Overschieten, ende cluijt
8 sch gr
Gillis van Lare Acker (pachte synde) Immers de we vande sels besaeijt met terwe, de
clavers groot 481 Roeden, ende daer inne ghevoert, 6 voijeren mes, nemaer alsoo
tsels is besaeijt geweest met lijsaet ende met het ije (=2de) saet, wordt hier maer
genomen op negen voijers, dus
iij £ iij sch gr
twee maten terwe en half
labeuren
overschieten ende cluijten

21 sch 10 gr vi ds
iv sch gr
5 sch gr

den acker noortwaert aende hofstede ghelegen besaeijt met cooren groot ontrent 341
rd (pacht sijnde)
voor labeuren
t genijten ende overschieten

iv sch gr
4 sch gr

(pacht sijnde) Den penningendriesch besaeyt met cooren groot ontrent 474 rd voor
labeuren
26 sch gr
t Genijten ende overschieten

6 sch gr

t Canthaut te desen sterfhuijse bevonden besonders datter afsal gemaeckt worden dit
jaer, is gepresen op
3 £ sch gr
Hier naer volght tghene thuijse bevonden
5 £ gr
20 sch gr
3 £ 4 sch gr
2 £ 10 sch gr
4 £ gr
5 sch gr
13 sch gr
2 sch gr

twee bedden, ende 3 hooftpeulewen
twee spaensche sargien
acht p slapelakens
een schrijnwerke koetse
een garderobbe, ende kiste
een ronduel tafel
een lattoene kanne
twee tafelstoelen
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4 sch gr
2 sch gr
2 sch gr
4 sch gr
15 sch gr
16 sch gr
6 sch gr
3 sch gr
4 sch gr
2 sch gr
8 sch gr
12 sch gr
6p
3 sch gr
6 sch gr
1 sch gr
2 sch gr
20 sch gr
2 £ gr
2 sch gr
3 sch gr
2 sch 6 p
1 sch 6 gr
15 sch gr
5 sch gr
4 sch gr
4 sch gr
2 sch gr
6 sch gr

twee setelstoelen
drije brauwen leenstoelen
drije cleijne kinderstoelkens
vier drijvoeten
een coorenmate
een repe
een kurve met den staf
een eedtschappraeijken
eenen wastobbe
twee wastobben
eenen troch
een scherfberdt
een sauttassche ende schotelvat
een vleeschcuijpe met tscheel
een hekele, vuijsele, bijl, ende 2 haumessen
een braemhaeck
een vurck met 2 rucken
een wasketele
noch seven ketels cleijn ende groot
een suijpenpanne, ende struijfpanne
twee sijen ende gieter
eenen ijseren pot
twee potheijsen met eenen heusken
een wafelijser
hangele
twee picken met eenen pickhaeck
het eerdewerck
twee steene potten, ende drinckpot
eenen brander, tanghe, rooster, ende hangijser

De Cleederen vande overledene
2 £ gr
3 £ gr
2 £ gr
3 £ gr
10 sch gr
1 £ 10 sch gr
15 sch gr
4 sch gr
2 sch gr
1 £ 10 sch gr
2 sch gr
6 sch gr
24 sch gr 24
24 sch gr
10 sch gr
1 £ 10 sch gr
8 sch gr
16 sch gr

eenen vliegher
eenen peerschen rock
eenen carnaten rock
twee blau rocken
twee fluweele lijfkens
een swert lakene lijfken
een incarnaten lijfken
een ander root lijfken
eenen hoet
twaelf hemden
beucken
craghen
mutsen
thien fluwijnen
twee vrouwen lobben
vijff oorcussens
drije sittecussens
twee servette ammelakens
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8 sch gr
12 sch gr ix
3 sch gr
6 sch gr
2 £ gr
2 £ 4 sch gr
4 sch gr
4 sch gr
6 sch gr 8 gr
8 sch gr
3 1/2 p
4 sch gr
2 £ gr
20 sch gr
4 sch gr

twaelf rondeel ammelakens
servetten
eenen sijen voorschoot
drije ander voorschoijen
xx sacken
elf tenneschotelen cleijn ende groot
twee tennesautvaten, ende 2 kommen
2 mercktkurven
noch eenen crap fijn lijwaet lanck 9 1/2 ellen
eenen kintskurf met doecken
tvleesch van een geslaghen vercken behaudens datter af
geeten is
een aude hespe
tvleesch van een eendt behaudens tgeen daervan
geeten is
de appelen op den solder
een wan, sift, ende vlegels

op den hof
3 £ gr
4 £ 3 sch 4 gr
10 sch gr
8 sch gr
4 £ 3 sch 4 gr
10 sch gr
1 £ 10 sch gr
8 sch gr
1 sch gr

tmest inden meshinck
een mijte mutsaerts ontrent vijff hondert
eenighe blocken, ende struijck eijnden
een leesleere met een cleijn leerken
ontrent vijff hondert voet geslaght berdt
twee kurdewagens
de hinnen metten haen
twee loofmanden
ene broodtberdt

1 £ 10 sch gr Item thaut opt cleijn braecxken tgene afgemaeckt sal worden genomen
op iiijc pond. Aremaer alsoo Joos bolssens hier in de deurgaende helft competeert
wordt hier alleen getaxeert dheene helft
Ander Schulden van Bate
Jan Vercauteren rest aen dese sterfhuijse achthien schell. Vier groõn over twee
maten lijsaet by hem gecocht, dus hier desel/
Xviij sch iiij gr
Item tsterfhuijs van Elisabeth van bogaerde rest ses ponden thien schell. groõn, dus
vi £ 10 sch gr
(van des. wordt achter mentie gemaeckt) Item wordt hier oock voor bate ghestelt de
some van vierentseventich pond groõn gelijcke some te desen sterfhuijse bevonden,
als de overledene is commen te overlijden, reste van een meerders some,
geprocedeert over t vercoopen van een stuck landts tgene de hauder gederft heeft,
staende thouwelick vande conjoincten wanof hier achter breeder mentie sal gemaeckt
worden, dus
Lxxiiij £ groõn
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Franchoijs brijssinck rest een jaer landtpacht, inden mooreterhoeck verschenen
kersst xvic veertich de some
xx sch gr
vande versterfte van Amelberghe van Laer staet te ontfanghen de some genomen op
6 sch 8 gr
Item een ordonnantie tot laste desr prochie van Thielroode bedragende ontrent
derthien schell. vier groõn over vuijt gaen waken, ende andersss breeder bij deselv.
gementionneerde ten dienste van dese Lande gedaen, dus
xiij sch iiij p
Item Joos Brijssinck rest noch de some van achtentwintich ponden groõn ende volle
betalinghe van tstuck landts bij de conjoincten gederft hier voren vermelt, dus hier
xxviij £ gr
(van dese wordt achter mentie gemaeckt)
de cleederen vande overledene vercocht ende den vliegher geschat op twee pond gr
bedraecht tsamen
xvij £ xij sch iiij p
Samen dese bate bedraecht sonder het ar(tik)le van 74 £, ende sonder t voorgaende
van 28 £ gr dus
Lxiij £ vi sch vi p
Hier naer volghen de schulden van Commere ende achterdeele te desen sterfhuijse
bevonden zoo volght
Men rest aen Baudn Angillis de some van thien pond groõn over een jaer pacht van
drije stucken landts verschenen kersst xvicveertich, dus
x £ groõn
Item rest men aen Gillis van Lare de some seven ponden ses schell. acht gr over
een jaer pacht van twee stucken landts, de Brake, ende dhelft vande tweegemeten,
verschenen kersst xvic veertich, dus hier de selv.
Vij £ vi sch viij gr
Men rest aen Joos brijssinck een jaer landtpacht verschenen kersst 1640 de some
v £ gr
Item rest men aen tsterfhuijs van Elisabeth van bogaerde de some van vier ponden
drije schell. Vier groõn, over gel/ Jaer landts pacht vanden penningen driesch,
verschenen kersst xvic veertich, dus
iiij £ iij sch iiij gr
Item rest men aen Danneel de westelinck ontfangher deser prochie van Thielroode
neghen ponden thien schell. groõn over de pointinghen, ende settinghen, gedaen
over de ontblootinghe vanden jare 1640 dus de selv.
Ix £ x sch gr
Samen dese generale schulden van Commeren bedraghen
ende de generale bate voren, bedraeght

xxxvi £ groõn
ic Lxiij £ vi sch vi gr

daer anne gecort de voorn 36 £ gr commen blijft goet en gemeenen proffyte ter some
een hondert zevenentwintich ponden ses groõn ses p gr ende dus hier de selv.
Lc xxvij £ vi sch vi gr
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welcke some van 127 £ v 6-6 gehelft scheedt tusschen den hauder, ende sijne
kinderen, compt aende weesen daer inne over hunne helft ter some drijentsestich
ponden thien schell. Drije groõn drije ds ende hier toe gevoecht het inhauden ende
venditie vande cleeden vander weesen moedere, bedraghende met ij £ gr tgene den
vliegher gepresen is
Is tsamen zeventhien ponden twaelf schell. vier groõn, conforme tgros op de selv.
venditie gemaeckt, compt hier nu tsamen ter weesen proffijte ter some
iiijXXi £ ij sch vij gr iij ds (81 pond 2 sch 7 penn 3 deniers)
En is te wetene, dat den hauder staende t hauwelick mette overledene heeft vercocht
een stuck landts, genaem den Bergher groot iiijc xc rd geleghen binnen Elversele
ende dat aen Joos brijssinck sijnen broeder, voor de some van een hondert
sessenvijftich ponden groõn, vuijttere conforme den contracten, ende alsoo van
weghen d’overledene geen goet gederft en is, soo staen over de selv. vercoopinghe
aen hem hauder vuijt de gemeene middelen recompense te doene, de welcke
gedaen wordt inder manieren naerwegende, Alvooren sal den hauder tsijnen proffijte
behauden de vierenseventich ponden groõn, staende hiervoren folio vi in bate gestelt,
als contant inde schappraije ligghende, Item noch worden bewesen te onfanghen van
Joos brijssinck restat vanden coop vanden selv. lande staende hier voren folio vi
verso eene some van achtentwintich ponden groõn, makende mette voorn Lxxiiij £ gr
tsamen hondert twee ponden groõn, nu over te volcommen de eerste 156 £ gr
resteren hier noch bine de gemeene middelen te vinden de some vierenvijftich
ponden groõn daervan de weesen heeft bedracht xxvij £ grooten de welcke in
voochden consenteren te laten rabbatteren aende voors 81.2.7.3 gr de gene aende
weess voor haeffel/ bate voren aen geleijt, sulcx dat nu aende weess voor hunne
haeffel/ bate maer en blijft goet commende ters somme vierenvijftich ponden twee
schellingen zeven groõn drije ps dus hier de selve
Liiij £ vij sch iij p gr
Aldus den voors staet van goede gemaeckt bij Jan brijssinck, hauder ten voorschr
sterfhuijse, en overgegeven beneffens de Accorden, daer inne geroert aende
voochden van sijne weess, omme ten weesboeke geinregistreert te worden, alles
naer vorme, ende inhauden van dien met beloften vande deuchdelijcheijt van dien te
verclaren bij ende, noodt, ende daertoe aensocht sijnde, toijrconde ondert. Dese xie
merte 1641
was ondert. Jan Brijssinck
Aldus de voorn Staet van goede gemaeckt in forme voorschr. Overgegeven bij Gillis
brijssinck ende Pieter Cauwer voochden vande voors weess Amelberga Cauwers,
omme ten weesboecke geinregistreert te worden, verclarende tselv/ gedaen
thebbene naer onse beste kennisse ende wetenschap Toirconde ondert. Des xi merte
1641 als voren was ondert. Gillis brijssinck, en Pieter Cauwer
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 77 f° 24 v° e.v.:
Op heden dese ixe julij 1641 soo sijn vergadert geweest ten sterfhuijse van
Amelberghe Cauwers Sr Me Jan brijssinc hauder ten sel/ sterfhuijse ter eendre, ende
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Gillis brijssinck, ende Pieter Cauwer voochden vande drije achtergelaten weesen
vande sel/ Amelberghe ter anderen sijden, alwaer de voorn hauder, ende voochden
naer veel tusschensprekens, mitsgaders naer dat heml/ by de sel/ hauder was
gemaeckt, ende gethoont behoorl/ Staet van goede, ende den sel/ gepandereert,
ende wel overmerckt hebbende, veraccordeert sijn, nopende d’alimentatie vande
voornoemde weesen in manieren naervolgende, te wetene dat hij hauder voorschr.
de sel/ sijne drije weeskinderen midts desen aenneem te onderhauden van Aet,
dranck, cleeder en reeden, sieck, ende gesont, vrije van bruijloften, ende
kinderheffen, metsgaders de sel/ te hauden scholen gaen, ende doen leeren alles
naer state, tot dat elck kindt sal oudt wesen twintich jaren waervan Gilleken d’autste
weese nu out sijnde thien jaren , sal sijnen tijdt van haudenisse commen te expireren
xxviije april xvic eenenvijftich, Hansken nu aut sijnde ontrent acht jaren, sal sijn tijdt
van haudenisse commen te expireren xix Augusti xvic drijenvijftich, Joosken die nu
audt is vijff jaren, sal sijnen tijdt van haudenisse commen te expireren xxve april xvic
sessenvijtich, waervoren hauder voorschr. Comt te proffiteren alle dese weesen
contingent van hunne haeffel/ goederen sulcx, ende soo de sel/ ten sterfhuijse
bevonden, ende bij state gespecificeert staen, behaudens nochtans dese weesen
deel in landtgoederen, ende huijsinghen, hun vuijt de moederl/ sijde verstorven, de
welcke den hauder maer en sal vermogen te gebruijcken, tot dat elck van dese
weesen haudenisse sal commen t’ expireren, ofte wel sal commen tot houwel/ ofte
eenighen geapprobeerden state, alswanneer hij hauder sal gehauden sijn elcks kindts
gedeelte, hem te cavel vallende, in handen te leveren omme van heml/ van dan
voorts gebruijckt, ende geposseert te wordene, daerenboven soo heeft hij hauder
voorst aen dese weesen noch belooft te geven ten expireren van Gillekens
haudenisse de somme van sesthien ponden groõn eens, ofte van dan voorts jaerl/ te
geven croijs pen xvie alles tot contentemente van de voern. voochden, ende soo daer
eenighe vande voorn. Weesen quaemen te overlijden sal de voorn somme, ende
goederen succederen aende gene ten lijve blijvende, voorts is noch conditie dat ost
geviele, dat dese weesen door herhouwen, ofte anderssts niet behoorl/ onderhauden
en wierden, soo voorschr staet, ende dat sulcx bleke sullen de voors voochden de
selve weesen vermoghen te nemen vuijt sijne hauders huijs ende entretenement,
ende sijne coste besteden daer, ende soo behooren sal, tot volcommen, ende
effectueren van wel/ voorschr. conditien, hij hauder midts desen verobligeert sijnen
psoon, ende goederen presente ende toecomende met rerninchratie (?)van alle
exceptien ten dese contrarieren ende om dat alle tgene voorschr. soude blijven gaet,
vast, ende van weerden, sijn hier van gemaeckt twee ghelijcke brieven alleens
luijdende, deen berustende onder den hauder, ende dander onder de respective
voochden, ende van partijen hier ende respectivelick onderteeckent, date ut supra
Ende is ondertk mette hantteckenen van Jan Brijssinck, Pieter Cauwer, ende Gillis
Brijssinck.
Memorie dat aen hauder niet gecadeert (?) en is de somme van xvij £ xij sch iiij p gr
geprocedeert over vercoopijn van cleederen van dese weesen moedere staen in staet
gespecificeert folio iiij dus
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A° 1685:
Bij het overlijden van de eerste echtgenote van Andries Bryssinck
(2.4) Elizabeth Vergauwen (zie blz.112):
R.A.Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 91 deel 16 f° 239 r° e.v.:
Staet ende Inventaris van goede die bij desen maeckt ende overgeeft Andries
brijssinck ouder ghebleven ten sterffhuijse van Elizabeth Vergauwen Sr me daer hij bij
gheprocureert heeft ses weesen kinderen te weten Jan Brijssinck oudt sijnde nu
ontrent 24 Jaeren nu vuijtlandigh Adriaen oudt 20 Jaeren Andries oudt 18 Jaeren
ende Frans Brijssinck oudt ontrent 15 Jaeren ende Catharina oudt 13 Jaeren ende
Elizabeth Brijssinck oudt 9 Jaeren dit met hulpe ende assistentie van Adriaen
Brijssinck broeder van desen houder ende Michiel Bauters beede wettel/ staende
voochden ditte van Baette Immeuble ende meuble goederen actien ende credietten
bij de overledene achterghelaetten als commeren daerjeghens sijnde inder manieren
naervolghens
Eerst den erffgrondt
Item wordt alhier bevonden ende ghestelt een stucklants groot ontrent een
halfbuijnder wesende erffene gheleghen binnen onse prochie van Thilroode
landende oost dhoijrs Jan Verhaeghen, suijt den neeren heijrwegh etha (=etc.)
ghenaempt den meusetop belast met drij groõn tsjrs aende Arm-men van Thielroode
daer desen houder zijne tochte erft ende bylevinghe op heeft weerdigh in pachte voor
dese weesen paert
xx sch gr
Item competeert aen dese hoijrs de helft van een stuck meersch wesende onverdeelt
jeghens hunne grootmoeder Amelberghe de Maere gheleghen in Thilroodebroeck in
het hertoghenstraettien landende oost dhoijrs van Andries van Laere suijt Jan de
Malsche daer desen houder voor een vierde paert sijne tochte ofte bylevinghe op
heeft weerdigh in pachte voor de weesen vierde paert
xij sch gr
Item competeert aen dese weesen de helft van eene behuijsde hofstede ligghende
onverdeelt alsvooren alhier binnen dese prochie van Thilroode in het durp landende
oost sheeren straete suijt dhoijrs Adriaen Braem west Jan van Schoore daer desen
houder voor een vierde paert tocht op heeft weerdigh in pachte voor de weesen
vierde paert ter somme van
xx sch gr
Conquesten bij de overledene ende desen houder gedaen gheduerende hun hauwel/
Alvooren werdt ghebrooht (sic) een stuck meersche groot ijc 45 R. Bij coope van
livien van Brussel voor de somme van vier ponden derthien schellinghen en vier
grootten tsjrs gheleghen in Thilroodebroeck inde ketelreke landende suijt aende
hooftdijck vanhet broecke weerdigh in pachte voor dese weesen helft ter somme van
j £ iij sch iiij gr
Item noch een stucklants groot ontrent een vierendeel buijnders bij coope van liefien
van Brussel voor de somme van vijf ponden vijf schell/ groon tsjrs gheleghen inder
moorterstraette op Thilroode ende Elversele. Landende oost Jan de Puijsseleer de
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jonghe suijt Jan Brijssinck wesende verleende erffene belast met drij penninghen tsjrs
aende heerel/ van roelandts weerdigh in pachte voor de weesen helft
xxv sch gr
Item noch een stucklants bij coope van Christiaen Boel voor de somme van twee
ponden drij schellinghen en vier groõn tsjrs pen. xvje gheleghen binnen de prochie
van Thilroode in het beddecoolstraettien landende oost dhoijrs Joos de Bruijne suijt
Barthelomeus Boel wesende leen onder de heerel/ van Termeghen is belast met
eenhehre (?) van thien schellinghen gr tsjrs d’een helft in proffijtle van dese weesen
ende d’ander helft aen hunne grootmoeder weerdigh in pachte voor dese weesen
helft ter somme van
xij sch gr
presije van meublen ende meubeleijre baten ten sterffhuijse bevonden
Eerst ghepresen de meubelen binnen de huijse inde caemere
Eene coetse ghetauxt op
j £ gr
twee coeffers ghepresen op
viij sch gr
Item acht tenne schotels achthien tenne taillioren tenne waetterpot twee tennen
commen ses tenne lepels ghepresen op
j £ sch gr
Een boffet ofte cleerschrappraije ghepresen op
xx sch gr
twee pluijmbedden met saergien ghepresen op ende beddetijke beddetijcke (sic)
ij £ gr
Item acht paer slaepelaeckens drij langhe servetten Ammelaeckens vijfthien servetten
drij d’obbele servetten handtdoecken met eenighe cleijne servetten Ammelaeckens
ghepresen op
ij £ vj sch viij gr
twee sergie lijfkens met twee rocken de reste vande cleederen sijn aen dese weese
kinderen met haer lijnwaet gegeven tgene den hauder is accepters dus de
overblevene ter tauxerende van
viij sch gr
Item twee ijsere hanghels anghellatten drij ijsere potten, potheijse, potneuse tanghe,
rooster, terffrooster hanghijser brandtijser ghepresen op
vij sch gr
Item eene cleijne distaeffele eenen setele met andere stoelen ghepresen op -twee mataele candelaers sopere lepel melcksije latoenne canne ende gietere
gepresen op
vij sch gr
Item het gheleijrtwerck ende eijrdewerck ghepresen op
v sch gr
De bijlen houmessen, spaeijen vorcken ende riecken ghetauxt op
ij sch gr
Item vier ijsere wegghen twee deckers peerden met andere ghereedtschap
ghepresen op
xij sch gr
Item drij wastobben ende andere cleijne tobbekens twee heemers gepresen op
iij sch gr
Item een keerne boterteele lepels drij biertonnen met andere vaten ghepresen op
vij sch gr
twee graenwannen terweseven vleghels boockhaemers swinghelbert ghepresen op
x sch gr
Item cussens met overtrexsels gepresen op
viij sch gr
Een mijttien drooghhout ende andere prondelinghe van haut op den hoff ghepresen
op
xv sch gr
Item wat terwe op den solder ligghende onsuijver ghetauxt
ij £ gr
Item wat cooren ghedorsschen ende onghedorsschen getauxt
iiij £ gr
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wat boecqueij op den solder gepresen op
ij £ gr
Item wat haever gepresen op
ij £ gr
Item ontrent 30 wisschen ongheswinghelt vlasch ghepresen op
ij £ gr
viij sch gr
wat lijsaet synde noch onsuijver getauxt op
Item wat mesch in den hoff met het stroije inde schuere ghepresen op
ij £ gr
twee cordewaeghens houtte maetten wat latten omme mede te decken twee hautte
schuppen getauxt op
iij sch gr
Item twee gaude ringhen twee silvere croesen ofte bekers twee silvere kentens (sic)
omme messen ende een tasse aen te hanghen ghetauxeert op
ij £ x sch gr
Item een d ennecleedt (?) met ses graen sacken ende noch andere slechte sacken
ghepresen op
j £ gr
het verckenvleesch ende smeer met de boter alhier bevonden getauxeert op
ij £ gr
Item drij koeijen met twee calveren gepresen op
vj £ x sch gr
Item drij ketels gepresen op
xv sch gr
Item in ghemunten gelde Bevonden ter somme van
xx sch gr
Andere meubilaire Baten van prijsije vande vervoetheijt Saet ende dreft ende caphaut
Inden eersten gepresen het wilghenrijs staende op een stuck meersch gheleghen
binnen de prochie van Elverzele toecommend aen desen hauder ghetauxt op
ij sch vi gr
Item het caphaut op een stucklants gheleghen inde moorterstraette toecommende
aen desen houder ter cause van sijn ghederft goederen gepresen op
iij sch gr
Item het caphaudt op een stuck lants genaempt het bulcxken gheleghen binnen dese
prochie van Thilroode toecommend aen desen ouder gepresen op
vj sch gr
Item het caphoudt vervoetheijt saet labeur in een stucklants ghenaempt den
penninghendries gheleghen Binnen dese prochie van Thilroode toecommende desen
houder
iij £ gr
Item het caphaudt ende vervoetheijt met het labeur in ende op een stucklants
ligghende binnen dese prochie van Thilroode in het beddecoolstraettien
toecommende aen desen houder ter cause sijnder ghederffde goederen ghepresen
op
j £ gr
Item de vervoetheijt ende caphaut op een stucklants wesende huere ghenaempt het
sgraveleen toecommende dhoijr Jan coesaers ghepresen op
ij £
Item de vervoetheijt met het caphaut op een stucklants wese huere toecommend
dheer Pieter Smet genaempt den pottaerdenacker gheleghen Binnen dese prochie
van Thilroode ghepresen op
j £ gr
Item het caphaudt staende op de twee ghemeten wesende huere toecommend mijn
edele heere Schoorman heere van Appelsvoorde ghepresen op
x sch gr
Item de vervoetheijt in een stucklandts met caphaut wesende huere toecommend de
weese grootmoeder ghenaempt den noteleeren acker ghepresen op
xx sch gr
Item de vervoetheijt met het caphout in een stucklants ghenaempt den meusetop
toecommend aen dese weese kinderen ghepresen op
j £ v sch gr
Item het caphout staende op de meersche in Thilroodebrouck als oock op hunne
dijckx maetten ghepresen op
v sch gr
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Schulden van achterdeele van desen sterffhuijse bevonden
Alvooren rest aen Joos Seghers ontfangher der prochie van Thilroode over brouckx
oncosten ter somme van den Jaere 1684:
xiij sch gr
Item rest over de prochie oncosten van Jaere ende omblootyn 1684 ten advenante
ende hoevele die sullen omghestelt worden
vij £ gr
Item rest over de phue (=parochie) aenden ontfangher der prochie van Elverzele
vanden Jaere 1685 ter somme van
xv sch gr
Item rest aen Pieter van Hoije penningmeester van Thilroodebroeck ter somme van
vij sch viij gr
Dese voorensten vier posten sijn ghetrocken in het gheheele dienvolghens en
e
raecken de weesen maer voor dhelft, dus M
Schulden van achterdeele ter causen vande ghederffde erffgronden ende
caevelrenten
Inden eersten vercocht aen Jan Verlee een stuck meersch gheleghen in Elverzele
groot brouck wesende leen daervan ghenoten de somme van vijf ponden sesthien
schellinghen en acht grootten tsjrs pen:xvie dus hier me
Item ontfanghen van Lievin van Brussel de somme van tweeentwintich schellinghen
grootten tsjrs pen:xvie die mijnen caevel moeste toehebben ten sterffhuijse van mijnen
vaeder Joos Brijssinck, dus me
Item de gederffde goederen vanweghen desen houder bedraeghen ter somme van
ses ponden achthien schellinghen en acht grootten tsjrs pen:xvie
Ende de conquesten voorengheweert bedr/ ter somme van elf ponden twelff
schellinghen gr tsjrs pen:xvie, ende de ghederffde goederen hier aen afghetrocken
blijft maer ter somme van vier ponden derthien schellinghen en vier gr tsjrs pen:xvie
soodat desen houder voor sijne ghederffde goederen sal hauden de twee
gheconquesteerde stuckxkens lants voren bij de conquesten breeder vermelt ende
blijft alleen voor gheconquesteert goet aen dese weesen ende den hauder het stuck
meersch in Thilroodebroeck bij coop van lieffven van Brussel, dus me
Aldus in staete ghestelt naer rijp ondersoeck bij den houder ende vooghden gedaen
onder alle behoorl. protestae desen 9e febr/ 1686 ende waeren ondert M. Bauters,
Andries Brijssinck ende Adriaen brijssinck.
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A° 1693:
bij het overlijden van Andries Bryssinck (2.4) (zie blz. 110).
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 80 f° 103 v° e.v.:
Staet ende Inventaris van goet die bij desen maeckt ende overgheeft Elizabeth
Braem fa Jans hauderigghe ghebleven ten sterfhuijse van Andries Brijssinck Sr
memorie sijnde te voorent hauder ghebleven ten sterffhuijse van Elizabeth
Vergauwen sijne eerste huijsvrauwe ten overstaene hulpe ende assistentie van Jan
brijssinck vooght ende hoor alhier beneffens Adriaen brijssinck medevooght vande
twee minderjaerighe weesen gheprocreert bij de voors. Elizabeth Vergauwen met
naeme Catherine ende Elizabeth Brijssinck ende den voors. Jan Brijssinck, beneffens
Joos Braem beede wettelick staende vooghden vande drij minderjaerighe weesen
met naeme Jacobus Pieter ende Josijne brijssinck - ghewonnen bij dese hauderigghe
ditte van alle goederen meubelen als immeubelen achtergelaeten bij den voornomden
Andries brijssinck inden manieren naervolghende
Eerst den erffgrondt:
Alvooren is bij desen hauder achterghelaeten een stucklandts geseijt den penninghen
dries groot een half buijnder salvo justo gheleghen inden hofwijck……. waarop de
hauderigghe is heffende haer tochte suijver & ombelast
Item een stucklandts bij coope van christiaen boel gheleghen binnen dese prochie
van Thilroode in het beddecoolstraetien…… is belast met chater van schel grn tsjrs
penninck XVIe deen helft Ten proffijte van Amelberghe de maere ende dander helft
Ten proffijte van de hoors Ende weese van Elizabeth Vergauwen eerste huijsvrauwe
vanden overledenen waerop Dhauderigghe is heffende haere rechte van tochte.
Item also desen overledenen heeft gecompeteert dhelft van een stuck meersch
geleghen in Thielroodebroeck groot iic xxxxv½ Roeden bij coope van Livijnus van
brussel (=zijn schoonbroer) voor vier ponden derthien schellinghen vier grootten
tsJaers pen/XVIe geleghen Inde keteleeren reke (naam niet teruggevonden, is
misschien de Cappelrij Reke, op het grondgebied van Temse in het uiterste oosten
van het Tielrodebroek bij de “Hoofddijk”) aenden hooftdijcke ende dat men bevindt dat
den hauder bij staet van goede aen sijne kinderen schuldich ende ten achteren was
ghebleven de somme van xxxiij £ vij sch. en seven gr. ende also den selven
overleden Andries Brijssinck was onversien van penninghen, soo ist dat Michiel
Bauters vooght beneffens Adriaen Brijssinck ende Jan brijssinck over hem selven ten
bij sijne van Jan Verbraecken Ende Jan Vercauteren Schepenen het selve half
stuckmeersch aenveert te hebben ende in betaelinghe te geven aen sijne kinderen
van het eerste bedde ghewonnen bij Elizabeth Vergauwen sijne eerste huijsvrauwe
warvande sij hem hebben quijtgescholden de drijendertich ponden seven
schellinghen en seven grootten hiervoren bij den eersten staet vermelt dus alhier
Memorie
Doet te noteren dat staende dit hauwelijk gheen conquesten en sijn te bevinden
Hiervolghen de meubilaire baeten
Eerst ende alvooren doet te noteren dat ten desen sterffhuise is ghehauden vendice
den xviij xix Augstij 1693: soo vande huijsmeublen meurwe vruchten op het velt als
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anderssints welcke venditie bij de vooghden ende hoirs is overleet compt te
bedraegen ter somme van
Lxxxxvij £ gr
Wat aengaet de prijsij van de landen gedaen bij de vooghden ende hoirs compt te
bedraeghen ter somme van
vj £ xix sch vi gr
Aengaende het cooren ligghende inde schueren sal gedorssen worden ende danoft
inbringhende den prijs daeraen dependerende
Aengaende den raechtinke op het velt sal men te sijnere tijde vercoopen ende
sweesens paert employ gedaen worden
Item competeert dese hauderigghe het achtste paert van de huijsagie tgene den
overleden heeft geproffiteert in het huijs van sijne eerste huijsvrauwe - gepresen ter
somme van
iiij £ x sch gr
Item het andere achtste paert van den overleden competeert de neghen hoirs ende
weesen soo van het eerste als van het tweede bedde vuijt den hoofde van hunnen
gemeenen vaeder dus
iiij £ x sch gr
Item eerst in desen steffhuijsen bevonden in gereede penninghen de somme van ses
ponden neghen schellinghen elff gr. staen verantworden bij Jan Brijssinck Rendant
deser dus desen
vi £ ix sch xi p gr
Hiervolghen de schulden van achter deele
Eerst de gederfde goederen van wegen den overleden
Eerst is staende dit hauwelijk van weghen den overleden vercocht een stucklandts
geseijt het bulcxken gelegen binnen dese prochie van Thielroode inde groote Burmte
groot omtrent de ijC Roeden paelende oost Adriaen Brijssinck suijt de wede Pieter de
Westelinck west tsherenstraet noort n… ende dat aen de wede Joos Timmerman voor
de somme van
xxx iiij£ xiij sch iii gr
(Later vonden wij in de Grote Burmtiende geen akker die het Bulcxken heet. Toch
wordt die naam in oudere documenten vernoemd.)
Item noch gederft een half stucxken meersch geleghen in Thilroodebroeck inde
ketelreke groot int geheele twee hondert vijfenveertich roeden paelende oost Jan de
meester suijt den hooftdijck gegeven in Betaelinghe aen sijne kinderen geprocreert bij
elizabeth vergauwen in voldoeninghe van eene some van xxxiij p. vij sch vij gr desen
overleden over de weesenpennighen bij den staet van goede aende selve sijne
kinderen van het eerste bedden schuldich ende ten achteren was blijckende bij den
selven staet alhier gesien dus desen somme
xxxiij £ vij sch vij p gr
Item noch gederft een stuck schoorlant op de prochie van elversele achter het hof ter
vaerent groot ijC xxiiij : R : paelende oost pieter van de velde suijt gillis verberckmoes
causa uxoris west pauwels vande velde noort den selven, ende dat aen Jan brijssinck
hoirs voor de somme van
iiij : xxviij £ gr (=88)
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Item noch meer gederft een stucklandts geleghen de twee deelen op de prochie van
Thilroode Ende het derde op de prochie van Elversele onder de heerlijkheid van
Roelandts groot ontrent iiC Xxiiij : R : paelende oost Jan de puijsseleer ende Anna
van Laere suijt Jan Brijssinck ende west Adriaen Van Bogaert noort Joos Wauman,
xxxxv £ vi sch viij p gr
ende dat aende wede jacques claus voor de somme van
Ende vanweghen dese hauderigghe en sijn gheen erffgoederen gederft
Somma de gederfde goederen van weghen den overleden gederft bedraeghen ter
somme van
iici £ vij sch vij p gr
Ons blijckt dat de hauderigghe aende hoirs ende weesen te cort staet over de voors.
gederfde goederen Tot eender helft drueghs een hondert pont derthien schellinghen
neghen grootten en ses deniers dus desen
ic xiij sch ix p gr vi ds
Hiervolghen de schulden van achterdeele
Alvooren rest aen de ontfangher Jan Brijssinck over de prochie oncosten van hooghe
als leeghe landen van Jaere oughst ende onbloot 1692: ter somme van
viij £ ix sch ij p gr vi ds
Men rest aen Gillis de westel. (= westelinck) over peerdewerck ter somme van
i £ xvi sch viij p gr
Men rest aen Amelberghe de maere over twelff Jaeren croijs vande helft van eenen
chater van acht ponden grootten capitaels croijserende jeghens den Penninck
sesthiene vhet leste verschenen den…1693: dus over dhelft alhier ter somme van
iij £ gr
Item men rest aende selve Amelberghe de maere eene obligatie van vier ponden
grooten capitaels croijserende jeghens den pen. xvien verloopen seven Jaeren het
leste verschenen vierden April 1693: draegende tsaemen
v £ xv sch gr
Men rest aende wede pieter smet over een jaer landtpacht staende te verschijnen
kerssavondt 1693 : ter somme van
iiij £ vi sch viij p gr
Men rest aen mijn heere van Appelsvoorde over een Jaer landtpacht staen te
verschijnen kerssn 1693: ter somme van
vi £ gr
Men rest aen pieter de westel. als penninckmre van Thilroodebroeck over
dijckgeschoten compt hier
xvij sch x p gr vi ds
Men rest aen dhoirs van Coesaert over een Jaer landtpacht staende te verschijnen
kerssn 1693: ter somme van
ij £ vi sch viij p gr
Men rest over de prochie oncosten over den jaere oughst ende ombloot 1693:
genomen tot neghen guldens op ieder gemet volpresen lants draeghende ter somme
van
xi £ ix sch ij p gr vi ds
Men rest over twee jaeren gestaetheijt het leste oughst 1693: ter somme van ---
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Men rest aen Jan Brijssinck de somme van neghen ponden neghen schellingen vijf gr
over tgene hij verschoten hadde over bier vlees caefe boter als anderssints dienstich
Tot de vuijtvaert ende affairen raeckenden het sterffhuijs conforme specificae alhier
gesien dus
ix £ ix sch v p gr
Men rest aen Pieter Braem over vier daeghen aerbeijts loon het sterffhuijs gedient te
hebben in diversche affairen met veergelt te comen van Brussel Ter some van
ix sch ij gr
Men rest aen de wede Jan braem over koken in het doen vande vuijtvaert

iiij sch gr

Men rest aen den meijer over dienst vande vuijtvaert twee daeghen creijieren ter
somme van
x sch vi p gr
Men rest aen Jan Verbraeken als aensocht sijnde over het remideren van het
sterffhuijs soo prijsije als anderssints compt ter somme van
x sch gr
Men rest aen den griffier deser prochie over eenen dagh te schrijven inden
vercoopdagh midtsgaeders het registreren van desen staet compt ter somme van ----Hiervolght het recht vande funirale als raeckende dhoijs ende weesen alleen
Eerst betaelt aende wede Jan Braem door Jan Brijssinck over het lijcken vanden
overleden ter somme van
viij sch gr
Item betaelt aen Franchoijs Rombaut over leveringhe van Dootkiste Ter somme van
xiiij sch gr
Item betaelt door den selven Jan Brijssinck alsvooren aende heer pastoor ende
cappellaen over de kercken rechten ter somme van
i £ xiij sch iiij p gr
Men rest aen Jan brijssinck over de kercken rechten ende waslicht, die hij betaelt
heeft aen den coster Landeghem ter somme van
ij £ xv sch gr
Aldus is desen staet ghemaeckt ende inde formen voors. bij dhauderigghe ende
vooghden met de andere hoirs onder alle behooren protestatie naerstijle inde
absentie van Franchoijs Brijssinck den welcken is in dienste vande heeren Staeten
van Hollandt met belofte vanden selven te vermeerderen oft verminderen indien der
eenighe meerder schaede ofte Baete bevonden wierden - alsoo de baeten ende
schulden in het gheheel sijn gebrocht soo wordt te kennen gegeven datter sijn vijf
minderjaerighe weesen te weten twee van het eerste bedde ende drij van het tweede
bedde, ende datter vier hoijrs van het eerste bedde hun selfs sijn Bedeghen, Actum
desen xxije Augustij 1693: ende respectivelick ondert. Ende was ondert. met t'mercq
van Elisabeth Braem, Adriaen brijssinck 1693 J Brijssinck 1693 met t'mercq van Joos
Braem, Andries Brijssinck A: Brijssinck 1693 : Ende mij pnt Jan Verbraecken:

188

R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode 80 f° 149 r°:
Actum den xxxe december 1693: ten daeghe vande rekeninghe van dese weesen sijn
geaccordeert ende over een gecommen dhoijrs ende vooghden van de weesen van
Andries Brijssinck ter eendere sijde, ende Elizabeth Braem fa Jans hauderigghe
ghebleven ten sell/ sterffhuijse ter andere inde manieren naerschreven, dat alsoo
desen hauderigghe bij den voorenstaenden staet van goede bij t’ slot van
replacement vande gederffde goederen te cort ende ten achteren is ghebleven
èdraeghende hondert ponden derthien schellinghen neghen gr. en ses deniers waer
jeghens desen hauderigghe hadde diversche pretentien van tochte in twee stucken
landts deen gheseit het Boelken (Bulcxken?) ende dander den penninghendries,
ende bovendien over prijsije van huijsagie inde hofstede daer den overledenen vuijt
ghestorven is, midtsgaders compt de sel/ hauderigghe noch goet bij slote van
rekeninghe gedaen van date xxixe xber 1693: de somme van vijfendertich ponden
neghen schellinghen vier grootten en ses deniers, ende dat de sel/ hauderigghe
geene voordere middelen en weet om het sel/ te replacement voorder te voldoen,
soo ist dat de vooghden ende hoijrs vuijt considerae de sel/ hauderigghe sijn
quijtscheldende vande courtresse die sij ter dien eijnde noch soude resteren, waer
jeghens desen hauderigghe oock afgaet ende cedeert haer recht van tochte ende
(ende) alle andere pretentien hiervooren gheseijt, Actum ut supra ende ghesaemdel/
onderteeckent waeren ondert. Adriaen brijssinck1693: met tmercq van Elizabeth
braem met tmercq van Adriaen braem
J:brijssinck 1693:
A: Brijssinck 1693:
Ende inde presentie Jan Verbraecken
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Anno 1674:
Bij het overlijden van Jakob Bryssinck (2.6) (blz.113)
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 79 f° 136 v° e.v.:
Staet ende inventaris van goede die bij desen is maeckende Anna duerinck we van
Jacques brijssinck S.m. daer desen overledenen bij gheprocureert heeft vier kinderen
dewelcke minderiaerich weese en syn te weten Andr brijssinck haudt synde 7 jaeren
Charel haudt vijf jaeren Jan frans haudt ontrent 2 jaeren ende Pr brijssinck haudt 2
maenden ende met assistentie van Andries bryssinck haudsten broeder van de
overledene ende Pr duerinck beede wettelick staende voochden ten desen sterfhuyse
vande voornomden weesen midtsgaders Laurens Vercauteren assistentie van voorn.
hauderigghe dit vande meuble ende immeuble goederen ende commeren ten voorn.
Sterfhuijse bevonden alles inder manieren naervolghende
Eerst den Erfgrondt
Item wort alhier bevonden ende ghestelst een stuck landts ghenaemt het Rot een
gemet gheleghen binnen de prochie van Eelsversele weesende volchleen ende
thooftleen van Frans van Laere ghehauden van deerlyckht ter elst paelende oost
tseeren straete suijt Lowijs buijs west dhours van Gillis Colman toecommende dese
weesen daer de hauderigghe haere tocht in haudt dus me
Item noch twee deelen van drijen in een plecke lants groot ontrent een gemet
wesende een hoofleen onder de voornomde heerlijckheijt ter Elst geleghen binnen
dese prochie van Thielroode paelende oost dhoijrs van Jan verhaeghen Adrs suyt
Joos van Schoore west de wederhelft toecommende aen dese weesen daer de
hauderigghe haere tochte in haudt
me
Item noch het vijfde paert van een stuck landts genaempt den beergheer groot vijf
honder roeden wesende erfne onder dheerlijcht van vijvere int gheheel belast met dry
maeten evene tsiaers aen voornomde heerlijcht gheleghen binnen de prochie van
Elsversele paelende oost merten buijs suyt Jan de puysseliere met syne hofstede
west de hoyrs Jan van velde noort Gillis Wauman daer dese hauderigghe haere tocht
in houdt
memorie
Presije ofte schattinghe ghedaen aen dese hauderigghe byde voorn. voochden
midtsgaders Laurens Vercauteren ter hulpe ende assistentie vande voornomde we
soo van meubelen in huijs als buijten huijse graen inde schuer houdt op het velt
vervoetheyt in het landt als anderssins gel/ hier naervolght.
Eerst gepresen de meubelen binnen den huijse inde caemer
eene koetse getaxeert op
ij £ gr
een cleerschapraeye ghetaxeert op
(origineel beschadigd)
twee coeffers ghetaxeert op
x sch gr
twee sittecussens getauxeert op
vij sch gr
Item vier oircussens gen op
xx sch vj gr
een bedde met hooftpulw gen op
j £ x sch gr
een groen spaensche sargie met noch ander sargien getauxeert op
x sch gr
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Item bevonden 12 hemden vanden overledene die getauxeert op
ij £ gr
vier kraeghen ghenomen op
vij sch gr
Item twee tyck hooft pulew met een cafbedde getaxeert op
vi sch viij gr
dry paer slaepelaeckens genomen op
x sch gr
dry lijwaete flauwijnen twee sevetten met handtdoucken die gepresen op
xij sch gr
Item thien hemden vande hauderigghe getaxeert op
j £ gr
acht neusdoecken gepresen op
iij sch gr
eene swerten laeckenen mantel vande overledene op
ij £ gr
een swert cleet getauxeert op
j £ x sch gr
Item een stoffen cleet vande hauderigghe getauxeert op
ij £ grooten
eenen stammelten carnaten rock
j £ x sch gr
noch een stoffen lijfken met eenen keuvel ofte rock op
x sch gr
Item noch de reste kleederen syn ghetauxeert op
x sch gr
Presije gedaen inde keucken
Item inde keucken bevonden een kerne ende die getauxeert op
vij sch gr
Item vier geleijerde schotelen met twee potten en een wyncanne gen op
iij sch gr
(h)eerdewerck als teylen potten schotelen canne getauxeert op
iiij sch gr
Item eenen ketel
viij sch gr
eenen coperen... (origineel beschadigd)…. genomen op
ij sch gr
en coperen sy... (origineel beschadigd)… met een lattoene canne getauxeert op
vi sch gr
een scherfmes met aillioren een sautvat lepels ende .. (origineel beschadigd).. op
j sch iiij gr
iiij sch gr
Item een hanghel hangijser roster ende tanghe getauxt op
een spinnewiel met spinderock
j sch gr
Item een wieghe met vijf stoelen en een tafel op
v sch gr
een schaeijre met een candels ende aspen (?) deselve getaxeert op
ij sch gr
Item bevonden eenich vercken vleesch ghetauxt op
j £ x sch gr
een wynhame brastobbekens j scheerbert boterteyle melck hemer genomen op
iiij sch ij gr
een ijseren brander op
ij sch gr
een houmes met een snijmes ende spaeye tauxeert op
iij sch ij gr
Ander presije gedaen buyten den huyse
Item bevonden ten selven sterfhuijse twee coeyen en een calf die getauxt op
vj £ iij sch gr
Item bevonden inde schuere wat tarwe onghedorschen met noch wat op den solder
getauxt op
iij £ gr
Ten selven sterfhuijse bevonden wat coren gen op
x sch gr
Item wat boucqueij met wat haver genomen op
xv sch gr
bevonden inde schuere wat gedorsschen stroij getauxt op
xx sch gr
noch bevonden wat vlasch met de wisch genomen op
j £ v sch gr
het mesch (=mest) inden hof genomen op
xvj sch gr
noch wat haudt ende torf die getauxt op
vi sch gr
Item wat... (origineel beschadigd)... getauxt op
x sch gr
het candthaudt op het landt gepresen op
ij £
Item de gheheele gevoetheijt int landt tsamen gepresen op
iij £ x sch gr
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Item noch baete aen saet ende drift in het voorn. landt bevonden getauxt op
ij £ gr
Item twee hinnen en eenen haen met noch wat ander prondelinghe getauxt op
iij sch gr
Hiernaer volghen de schulden van achterdeele op d ander syde vermelt dus hier
Schulden van achterdeele ten desen sterfhuijse bevonden ende vande hauderigghe
aen de voochden van dese weesen overgebrocht inder manieren naervolgende
Inden eersten staet te betaelen aen Gillis Verberckmoes over reste van pacht de
somme twee pont
gr ij £ gr
noch van pacht te betaelen aen Andries brijssinck voocht van dese weesen van een
vyfde paer(t) inden bergheer verschenen kersst 1673
xvij sch iiij gr
Item te betaelen alsvooren een ander vijfde paert inden selven acker aen Livien van
bruijssel dus alhier verschenen kersst 1673
xvij sch iiij gr
noch staet te betaelen aen den voorn. van bruijssel de somme van
ij £ vi sch viij gr
ende dat over een jaer lantpacht verschenen kersst 1673 dus
me ij £ vi sch viij gr
Item aen Frans van Laere rest een jaer pacht verschenen kersst 1673 de somme van
ij £ gr
ij £ gr
Item soo staen te betaelen aen Adriaen van lent ... (origineel beschadigd)... van
leveringhe van meel de somme van vj sch viij gr
vj sch viij gr
(desen item is betaelt soo dit artickel voor geen schult wort gestelt)
Item rest aen Adriaen brijssinck broeder van desen overledenen van verschoten
ghelt de some van
xix sch ij gr
noch soo staet te betaelen aen den ontfangher deser prochie vande ontblootinghe
1672 de somme
viij sch gr
Item staet te betaelen aen Jann de westel(inck) ontfangher deser prochier vande
ontblootinghe 1673 de some van ontrent
ij £ viij sch gr
Item van gelijck prochie oncosten aen den ontfangher der prochie van Elversele over
de ontblootinghe vanden jaere 1673 ter some
xx sch gr
Item staet te betaelen mre Gillis laurens Ceurisyn inde medecynen ontrent xx sch gr
ende dat over het visiteeren curere ende tgebruijcken van syn medicijnen aen desen
overledenen gebruijckt
xx sch gr
(desen item is betaelt soo dit voor gen schult en wort gestelt)
Item soo is dit voornomde sterfhuijs schuldich aen Jan ferlatheeu de somme van acht
ponden grooten die desen overledenen ten intreste op gel/ hadde vanden voorn.
Ferlatheeu croijserende ten advenante den pk xvjde sijnde obligatie
viij £ gr
noch te betaelen aen den voornomden ferlatheeu de somme van een pondt grooten
ende dat over twee jaeren croys vande voorn. obligae tleste jaer verschenen te meije
1673
xx sch gr
Item noch ten intrest opgelicht vuytter handt vande voorn. Ferlatheeu de somde van
twelf ponden grooten om daer mede te betaelen de doot schult vanden overledenen
soo kercken rechten waslicht als ander oncosten vande vuijtvaert met belofte van dat
te besetten op een stuck lants genaempt het rot toecomende aen dese weesen
xij £ gr
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Item noch een...(origineel beschadigd)........ eijn schulden en ghehauden ende die
genomen ... (origineel beschadigd).... eenighe penninghen die daer noch bevonden
syn soodat dit naer ons beste wetenschap seer verre over een compt
Aldus desen staet van goede geschreven ende gemaeckt vuijt den mondt van dese
hauderigghe ten overstaen van Andries brijssinck ende Pr duerinck beede wettelicke
staende voochden vande voorn. weesen midtsgaders Laurens Vercauteren ter hulpe
ende assistentie vande voornomde hauderigghe ende geve den selven staet over aen
u lieden heeren Schepenen der prochie van Thielroode verclaeren denselven staet
gemaeckt te hebben naer ons beste wetenschap ende den selve ghesaemdel/
onderteeckent desen 26 Januarij Anno 1674 ende was ondert. Dit is het merck Anna
duerinck Laureijs Vercauteren Andries brijssinck ende Ptr duerinck
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A° 1705:
Bij het overlijden van Joos Bryssinck (4.4) (blz.132):
R.A. Beveren - G.O.A. Tielrode nr. 81 f° 274 r° e.v.:
Staet ende Inventaris van goede die midts desen is maeckende ende overgeeft Anna
Verlee fia Jans als wede ende hauderigge gebleven ten sterfhuijse van wijlent Joos
brijssinck fs Jans, midtsgaeders Andries brijssinck fs Gillis ende Joos Verlee fs Jans
wettel/ staende vooghden vande drij achtergelaeten geweesen vanden voors Joos
brijssinck gheprocreert bij desen hauderigghe, danof de autste met naeme Beirnaert
sesthien jaeren en half Frans aut tsedert meerte1705 twaelf jaeren en de jonghste
met naeme Dominicus is aut seven jaeren ditte van alle de meuble ende immeuble
goederen ende baeten midtsgrs schulden ende commeren van achter deele ten
voorschr sterfhuijse bevonden gevende denselven staet voorts over aen heer ende
weth/ der vierschaere van Thielroode als oppervooghden alles ter interventie ende
overstaene van Jacobus Verhofstede, als ghesubstitueerden conninckl/ erffnel/
notaris der voorseijde pchie van Thielroode inden manieren als volght
patrimonele goederen bij den overledenen achter gelaeten gecommen van
moederlycke sijde vande overledenen
Alvooren heeft den overledenen achtergelaeten de deurgaende heflt van eene
behuijsede hofstede met schueren ende stallinghen gestaen ende geleghen binnen
de prhie van Thielroode inde meulestraette daer den overledenen vuijt ghestorfenen
is groot ontrent de twee hondert roeden landende oost de straette suijt west ende
noort dit sterfhuijs resorterende onder de jurisdictie vande Abdij van Lobis wesende
suijver ende onbelast ten waer met eenighen Abt ofte meyer cheijns ende voorders
met de tochte van dese hauderigghe dander helft is gecocht ende sal hier naer voor
conquest gebracht worden welcke halfne hofstede is geappritieert op tachtentich
ponden grootten capitaels ende gheweirt deen op vier ponden sjrs compt over dhelft
ij£ gr sjrs
Item een stuck landts gent den putackere geleghen binnen tselve thielroode jeghens
de voors hofstede groot vier hondert sessentwintich roeden oost ende suijt dit
sterfhuijs west het clooster van roosenberghe ende noort Adriaen Seghers
resorterende oock onder de jurisdictie van Lobis ende aldaer belast met Abt ende
meyer cheijns ende tochte aende hauderigghe geappritieert op tachtentich ponden
grootten capitaels ende geextimeert in pachte op boven de selve tochte tot
xxij sch iiij gr sjrs
goederen ghecommen vande overledens vaderlijcke sijde
Eerst een stuck landts ghent de elst gheleghen binnen tselve thielroode inden
cauterwijck groot iijc Lxxx roeden landende oost de weesen Jan Smet suijt Adriaen
Seghers west dhoirs danneel de westelinck ende noort rijckaert Smet resorterende
oock onder de jurisdictie van Lobis ende aldaer oock suijver ende onbelast
behoudens met de tochte alsvooren geappritieert op tachtentich ponden grootten
capitaels ende in pachte gheextimeert op ij £ gr tsjrs compt dhelft
xx sch gr tsjrs
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Item een stuck landts ghent de veurste elst gheleghen binnen tselve thielroode ende
wijck alsvooren groot drijhondert veertich roeden paelende oost sheeren straette suijt
dhofstede van dit sterfhuijs west Adriaen Seghers ende noort rijckaert Smet ende
sorteen onder tselve Lobis wesende belast met over wech van achter ghelande ende
voorders met cheijs ende tochte alsvooren gheappritieert op achtenveertich ponden
grootten capitaels ende in pachte gheextimeert op twee ponden grootten sjrs compt
over dhelft
xx sch gr tsjrs
Item een stuck meersche gheleghen in thielroodebroeck groott drij hondert roeden
Landende oost het clooster van baudeloo suijt pieter de westelinck west de cappelrije
van onse lieve vrouwe binnen thielroode ende noort Jan Smet belast met overwech
vande achter gelande resorterende onder de schaudije van Lobis bij den overledenen
in coope vercreghen voor daete van sijn hauwelijck ende belast met tochte alsvooren
ende gheappritieert in capitael op vierensestich ponden gr ende in pachte
gheextimeert op drij ponden drij schellinghen en vier grootten sjrs compt over dhelft
voor den weese
xxxj sch viij gr sjrs
Capitel vande gheconquesteerde goederen binnen huwelijck ghecocht ende
gheconquesteert
Alvooren een halfne behuijsde hofstede met een stucklants daer aenne gheleghen
ghent ghenaempt (sic) den letsackere (?) binnen tselve thielroode ende cauterwijck
tsaemen groot seven hondert roeden oost sheeren straette suijt Adriaen Vernimmen
west Jor ferdinande vanden Eeckhaute ende noort desen sterfehuijse gecommen bij
coope vande weesen Adriaen van schoore voorde somme van sessentveertich
ponden grootten boven den den (sic) last vande selve maeth rogge sjrs ten proffijte
vande kercke ende armen van waesemunster midtsgaders eenighe cleijne cheijnsen
daer op vuijt gaende alles in gevolghe vande contracte van coop met de
verhooghinghe ende acte van erffenisse daer op ghevolght in pachte gheextimeert op
vijf ponden grootten sjrs compt over sweesen helft tot
ij £ x sch gr sjrs
Item twee stucken lants ghenaempt den bulck ende brouck ackere gheleghen binnen
tselve thielroode inden gansewijck (= de Oost Nederwijk) tsaemen groot twee
gemeten twee hondert vierentwintich roeden landende oost pieter de rijcke suijt
marten braem ende de brouckstraette west Adriaen vernimmen ende Anthony dullaert
ende noort den neren heirwech ghecommen bij coope ende decrette van Jacques
raes voor de somme van hondert achtensestich ponden grootten conforme de
letteren van decrete alhier ghesien wort geextimeert in pachte op vier ponden
grootten sjrs compt voor sweesen helft
ij £ gr sjrs
Item noch dhelft van een stuck lants sijnde het noortwaertse ghenaempt het meirs
buijnder gheleghen binnen de phie van thielroode inde vuijfverwijck groot ontrent drije
hondert seventich roeden salvo justo landende oost het clooster van roosenberghe
suijt de wederhelft west ende noort gillis brijssinck ghecompmen bij coope van frans
bourgelioen causa uxoris voor de somme van hondert een pont ses schellinghen
ende acht grootten conforme den originelen contracte alhier ghesien wort in pachte
gheextimeert op twee ponden grootten sjrs compt over sweesen helft tot
xx sch gr sjrs
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Item een stucklants ghenaempt het vierendeelken gheleghen binnen deselve phie
van thielroode inden noort vuijfverwijck (= Noort Beckwijk) groot (sic) roeden oost het
goet van Lobis suijt Jan van meirvenne west de straette ende noort Joos braem
gecommen bij coope van Jan de meestere fs Adriaens voor de somme van
tweeentvijftich ponden vijfthien schellinghen en vier grootten een resorterende onder
de jurisdictie van Lobis ende aldaer belast eenighe Abt ofte meye cheijns in pachte
geextimeert op xxx sch gr sjrs compt over sweesen helft
xv sch gr sjrs
Item noch een stucklandts ghenaempt het braeckxken binnen deselve phie groot ij c
iiijxx x Rd (= 290 roeden) oost Joos durinck causa uxoris suijt nicolaes de meestere
ende Jan Smet prs west de meulestraette ende noort dhoirs van pieter cauwere
gecommen bij coope ende vuijtlegh van gillis brijssinck voor de somme van
drijenvijftich ponden ses schellinghen en acht grootten belast met Abt ende meye
cheijns ingevolghe vanden contracte van vuijt groottinghe alhier ghesien in pachte
geextimeert op een pont drij schellinghen en vier grootten sjrs compt over sweesen
helft
xj sch viij gr sjrs
Item wort hier noch gebrocht voor conqueste eene somme van neghenentsestich
ponden vier schellinghen grootten over gelijcke somme staende thuwelijcke is
ghegeven aen Charlotte Verlee over toelegh van cavel ten sterfhuijse van des
hauderigghens moeder conforme den contracte dannof sijnde in daete derden 7ber
1705 alhier ghesien dus over dhelft van het capitael ofte lant in pachte ghenommen
op
xx sch gr sjrs
ghederfde goederen vanweghen dhauderigghe ghederft gedeurende thuwelijck met
den overledenen als volght
Item soo isser van weghen dese hauderigghe vercocht geduerende thuwelijck metb
den overledenen een stukckens meersch gheleghen tot ste Annen in roodenbroucke
vercocht aende weesen van pauwels van damme voor de somme van sessenthtich
ponden derthien schellinghen en vier grootten sterckgelt maeckende in courant gelt
tot sevenentsevtich ponden vijfthien schellinghen acht gr ses deniers dus alhier
deselve
Lxxvij £ xv sch viij gr vj ds
Item daer alhier oock te reputeren voor ghederft goet een somme van achtentwintich
ponden grootten den schellinck tot ses stuijvers en halfven maeckende in courant gelt
dertich ponden ses schellinghen en acht gr over gelijcke somme dese hauderigghe
heeft geproffijteert bij toelegh van cavel ten sterfhuijse van haeren vaeder dus alhier
deselve
xxx £ vj sch viij gr
Vanweghe den overledenen en sijn staende thuwelijck geene goederen gederft me
Mubelaire baete ten sterfhuijs van desen overldenen bevonden alsvolght
Alvooren is pieter brondeel schuldich aen dit sterfhuijse de somme van vijf ponden
derthien schellinghen en vier grootten over een jaer lant pacht staende te verschenen
kersst 1705 dus over sweesen helft tot
ij £ xvj sch iiij gr
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Item Segher van remoortere is insgelijcx schuldich drij ponden ses schellinghen en
acht grootten over een jaer meirsch pacht te verschijnen alsvooren dus over dhelft
xxxiij sch iiij gr
Item pieter van Eijghen is schuldich over een gelijcke jaer lant pacht te verschenen
alsvooren tot een pont sesthien schellinghen en acht grootten dus over dhelft
xviij sch iiij gr
Item Frans van schoore is insgelijcx schuldich aen dit sterfhuijs over een jaer
huijshuere van sijne wooninghe verschenen talderheylighen 1705 tot die somme van
achthien schellinghen en vier grootten dus over dhelft
ix sch ij gr
Item vindt dit sterfhuijs goet op baudewijn dhaem over de coop ende leverijn van
boecquey ende coop van boonen de somme van drij ponden drij schellinghen en vier
grootten over des sweesen helft
xxxj sch viij gr
Item dienst alhier gheweten dat brigitta brijssinck autste dochter van desen
overledenen staende thauwelijck is geworden bagijntien in het cleijn begijnhof tot
gent welke voorseijde brigitta alhier heeft gheproffiteert voor date tot haer
nootsaeckelijcke ende ome daer mede te commen tot goede proffessie eene somme
van sevenentseventich ponden grootten welck voorn somme de voorschreven brigitta
doet te remideren bij licquidae als sijnde daermede gecommen tot eenen
geapprobeerden staet
Dus wort tselve alhier gestelt voor me
Item heeft deselve brigitta bovendien noch genoten ende geproffiteert voor ende ten
tijde van hare proffessie eenighe meubelen bestaende in bedde sargien cussens
servetten hamelaeckens ende andersints tsaemen moulerende beth dan twaelf
ponden grooten welke somme van haer bij licquidae hier naer sal worden afgetrocken
van tgone haer aldoor sal goet commen
me
Meubelen beesten als graen midtsgaeders voetsel ende canthaut tgone de
hauderigghe met prijs is aenveerdende als volght:
Alvooren sijn ten desen sterfhuijse bevonden drije scoeijen ende twee calveren die
tsaemen sijn ghepresen op ende bij dhauderigghe aenveert voor sesthien ponden
derthien schellinghen en vier grooten dus compt voor de weesen helft tot
viij £ vj sch gr
Item een vercken gepresen op iiij £ iij sch iiij gr compt over dhelft voor de weesen
ij £ j sch viij gr
Item het hoij ghepresen ter somme van acht ponden grooten compt over dhelft voor
de weesen tot
iiij £ gr
Item de terwe inde schuere in het stroot ligghende ongedorssen gepresen op
veerthien ponden acht schellinghen grooten compt over dhelft tot
vij £ iiij sch gr
Item het cooren ligghende onghedorssen inde schuere gepresen op thien ponden
acht schellinghen grooten compt over dhelft
v £ iij sch gr
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Item d’haevere ligghende ongedorssen ghepresen op iiij £ iiij sch gr compt over dhelft
ij £ ij sch gr
Item alle het vlas met den wis gepresen op x £ gr compt over dhelft tot

v£

Item het gheswinghelt vlas ghepresen op iiij £ vj sch viij gr compt over dhelft
ij £ iij sch iiij gr
Item den boecqueij opden solder ghepresen op vier ponden drij schellinghen en vier
grooten compt over dhelft tot
ij £ j sch viij gr
Item de terwe opden solder ghepresen op twee ponden acht schellinghen groot
compt over dhelft tot
xxiiij sch
Item het lijnsaet inde bollen ligghende gepresen op drij ponden grooten compt over
dhelft
xxx sch
Item de boonen inde schelpen ghepresen op x sch ende compt over dhelft
Item alle de appellen gepresen op vijf ponden grooten compt over dhelft

v sch gr
ij £ x sch gr

Item de noten gepresen op ses schellinghen en acht grooten compt over ½
iij sch iiij gr
Item bevonden den geleyt inde schuere gepresen op drij schellinghen en vier grooten
dus compt over dhelft
xxxij sch gr (sic)
Item de latten gepresen op een pont drij schellinghen grooten compt over dhelft
xj sch vj gr
Item bevonden eenigh temmerhaut ende gesaeght haut tsaemen gepresen op acht
ponden grooten compt over dhelft
iiij £
Item alle het branthaut ende torf tsaemen gepresen op drij ponden grooten compt
over dhelft
xxx sch gr
Item alle de op codden ende booncodden met eenighe willighen rijs tsaemen
gepresen op xiij sch iij gr compt over dhelft
vj sch viij gr
Item bevonden eenigh boucqueij caff ende gedorssen stroot tsaemen gepresen op
xxiiij sch iiij gr compt over dhelft
xij sch ij gr
Item de schelfboonen ende snoijler/ tsaemen gepresen op thien schellinghen grooten
compt over dhelft
v sch gr
Item alle het mest inde hof ghepresen op xxiiij sch gr compt over dhelft
Item twee cruijwaeghens ghepresen op v sch gr compt over dhelft
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xij sch gr
ij sch vj gr

Item de spaeijen riecken bijlen meshaecke haumessen twee mesbeirien een schuppe
ende wegghen tsaemen gepresen op derthien schellinghen ende vier grootten compt
over dhelft
vj sch viij gr
Item de repe met de bancken ghepresen op dertigh schellinghen grootten compt over
dhelft
xv sch gr
Item den troch met de wastobbe alle de tonnen ende vleesch cuijpe tsaemen
gepresen op een pondt sesthien schellinghen ende acht grootten compt over dhelft
xviiij sch iiij gr
Item twee wannen twee seefden vleghels ende boekhamers piecken ende vurcken
alsaemen gepresen op xv sch gr compt over
vij sch vj gr
Item bevonden noch eenighe oppe gepresen op ses schellinghen en acht grootten
compt over dhelft tot
iij sch iiij gr
Item het seijl ofte deijncleet met alle de sacken gepresen op ij £ iij sch iiij gr compt
over dhelft
xxj sch viij gr
Item de graenmate ende twee huijssels tsaemen gepresen op ses schellinghen
grootten compt over dhelft
iij sch gr
Item de keirne een draegvat eenen broeck met eenighe prondelinghe tsaemen
gepresen op ses schellinghen ende acht grootten compt over dhelft
iij sch iiij gr
Item thien stoelen met eenen setelstoel twee taffels met een schabbele bancke
tsamen gepresen op
xij sch viij gr
Item een coeffer pijlcasse coeche ende een boffet tsaemen gepresen op iij £ xij sch gr
compt over dhelft
xxxvj sch gr
Item een waeffelyser een schappraeijken met eenigh tein gepresen op tsaemen op
tsaemen op (sic) xix sch iiij gr compt over dhelft
ix sch viij gr
Item drij kettels met allen het ander ketelwerck ende mettaelen candelaeirs tsaemen
gepresen op twee ponden sesthien schellinghen grootten compt over dhelft
xxviij sch gr
Item drij ijseren pottenhanghel branders hanghijser ende voorders ander ijserwerck
inde keucken tsaemen gepresen op xxij sch gr compt over dhelft
xj sch gr
Item twee waeter heemers melckheemers met noch eenigh ander hautewerck
gepresen op vijf schellinghen grootten compt over dhelft
ij sch vj gr
Item allen het eirdewerck ende geleijrt werck gepresen op xiij sch iiij gr compt over
vj sch viij gr
Item het bedden hooftpulm met vier cussens tsaemen gepresen op ses ponden
grootten compt over dhelft
iij £ gr
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Item de caffbeddens drolsaergien groene saergien ende gordijnen etc gepresen op
twee ponden grootten compt over dhelft
xx sch gr
Aengaende de cleederen ende lijnwaet vanden overledenen sijn gheschickt jeghens
degone vande hauderigghe ende over sulckx wort den prijs vande gone vanden
overledenen al hier ten proffijtte vande weesen alleene gebrocht int gheheele
bedraeght ter somme van
x £ xviij sch gr
Item seven paer slaepelaeckens ses flauwijnen acht servetten ende hammelackens
tsaemen gepresen op drij ponden derthien schellinghen en vier grootten compt over
dhelft
j £ xij sch viij gr
Item twee stucxkens lijnwaet lanck xxxv ellen sijn tsaemen gepresen op drij ponden
seven schellinghen en acht grootten compt over dhelft tot
xxxiij sch x gr
Item wort hier gestelt voor baete den prijs van noch eenighe cleijne menuteijten niet
weirt om te specifieren geseijde den besten tsaemen ghepresen op twintich
schellinghen grootten compt over dhelft
x sch gr
Item wort hier noch gebrocht voor baete eene somme van neghentwintigh ponden
neghenthien schellinghen ende twee grootten over gelijcke somme bedraeghende is
den prijs van vervoetheijde canthaut scheir op de boomen rachtinck als saet ende
drist bevonden op ende inde landen van desen sterfhuijs volghens de selve presije
dannof sijnde gedaen bij prijsmeesters daer toe gecosen hemlieden dus verstaende
compt over sweesen helft ter somme van
xiiij £ xix sch vij gr
Item het bier ten desen sterfhuijse bevonden is gepresen op xx sch gr dus over dhelft
x sch gr
Item ten desen sterfhuijse bevonden in comptante penninghen tot de somme van
xx sch
Item is baete den prijs van het meubelair vande huijsaegie timmer ende midtswerck
(=metselwerk) etc vant huijs daer den overledenen vuijt gestorfnen is tselve gepresen
al ligghende op eenentachtentigh ponden vier schellinghen ende acht grootten dus
over dhelft voor de weesen tot
xL £ xij sch iij gr
Item van gelijcken gepresen tmeubelr vande halfne hofstede binnen huwelijck
geconquesteert tot vijfthien ponden drij schellinghen en drij grootten compt over dhelft
vij £ xj sch vij gr vj ds

Somma tsaemen vande meubelaire baete voor de weesen alleene bedr/ naer
tmeubelaire van dhuijsagie ende timmer het etc ter somme van
jcxxxix £ xviij sch ij gr
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Schulden ende commeren van achter deele ten desen sterfhuijse bevonden
Alvooren is dit sterfhuijs schuldigh aen Frans van Schoore fs Adriaens eene somme
van vierendertigh ponden grootten loopende gelt over het capitael van eene
croijserende obligatie croijserende jeghens penninck twintigh compt over tselve
capitael totter helft
xvij £ gr
Item over de raette den selven genomen op twee maenden bedr/ ses schellinghen
grootten compt over dhelft
iij sch gr
Item is men insghelijckx noch schuldich aen gillis brijssinck over het capitael van eene
croijserende obligae tot xxxij £ gr wisselgelt maeckende in courant gelt tot
sevenendertich ponden ses schellinghen en acht grooten compt over dhelft
xviij £ xiij sch iiij gr
Item over de raete derselver tot drij schellinghen grooten compt over dhelft i sch vj gr
Item over verachterde en verschenen rogghrente op het goet van dit sterfhuijse
vuijtgaende compt alhier voor redemptie van diere totterhelft ter somme van
xxij sch gr
Item rest men aende selve brijssinck noch eene somme van vijfthien ponden vier
schellinghen gr over aerbeijtsloon van peirdewerck als anderssints voor dit sterfhuijs
gedaen compt over dhelft voor dese weesen tot
vij £ xij sch gr
Item rest dit sterfhuijs aenden ontfangher deser phie van Jaere 1705 over de phie
oncosten op het selve Jaer over gestelt tot twee en twintich ponden sesthien
schellinghen en vier grootten compt over dhelft
xj £ viij sch v gr
Item dient genoteerd dat men staende het hoeuwel/ (=huwelijk) genootsaeckt is
geweest te maecken ende hijpoctechieren op sekers stucklandts genaempt den
heijndrick competerende aen dese hauderigghe sekere rente brief in proffijde van
bregitta brijssinck dochter vande overledenen dit tot voldoeninghe ende satisfactie
vande groote Jo(ffrauw)e van begijnhof t’gone men aldaer ghemeynlijck noempt
haerlieder titele ofte lijfrente tot de somme van hondert ponden grooten courant gelt
capitael de welk/ nootsijnde saude moeten croijseren jeghens pen: xxtich dus alhier me
Depost met protestae dat ter eerste vercavelijn de voorn. Bregitta de voorseijde rente
sal aengecavelt worden voor ofte in redemptie van erfgoet ofte wel deselve de te
verdraeghen op ander goet oft d suijver hijpotechie protesterende niet temin dat haer
goet met het overlijden van haer vaeder daer voorts en sal blijfen geoppignoreert me
Somma vande voorenstaende schult bedr/

Lvj £ sch iiij gr

Funiralien schulden de weesen alleen raeckende dan alsoo deselve sijn betaelt vuijt
de gemeene pennyn. van dit sterfhuijs soo en worden deselve alhier maer ten laste
vande selve weesen vuijt getrocken totter helft
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Alvoren betaelt aen heere pastoor van thielroode over sijn recht vande dienst op de
begraeffenisse ende vuijtvaert vanden overledenen tot twee ponden ses schellinghen
ende acht grooten compt over dhelft
xxiij sch iiij gr
Item aenden cappellaen over sijnen recht van thelpen doen van sijnen diensten tot
xxiiij sch gr compt
dhelft xij schr gr
Item aenden coster van tselve thielroode over sijnen dienst ende leverijn van waslicht
opde vuijtvaert tsaemen tot drij ponden thien schellinghen grooten compt over dhelft
xxxv sch gr
Item wort alhier noch gebrocht tot laste vande weesen alleene sooveele bedr/ dhelft
van tgone betaelt is over het tracteren vande gulde broeders maecken van
dootkiesten aflegghen vande overledenen als anderssints tsaemen tot
xx sch
Somma van funiraillien bedr/ tsmen ter somme van

iiij £ x sch iiij gr

Somma tottaele vande gheheele schulden voorde weesen alleene bedr/ ter somme
van
Lx £ x sch vij gr
Ende de meubelaire boele voor de weesen alleene bedr/ tsmen ter somme van
jc xxxjx £ xviij sch ij gr
Dus blijckt dat de weesen meer baeten hebben dan schult ende alhier goet commen
ter somme van
Lxxjx £ vij sch vij gr
Aldus gestelt bij staete bij ons ondert. hauderigghe ende vooghden naer onse beste
kennisse ende wetenschap midtsgaeders naer neirstigh ondersoeck bij hem daer toe
gedaen ter interventie ende overstaene van Jacobus Verhofstede ghesubstitueerden
conninckl/ erffel/ notaris der phie van thielroode alles onder behoorl/ protestae vanden
selven staet te moghen Augumenteren ofte demunieren naer stijle actum desen iiije
xber 1705 ende waeren ondert. Anna Verlee Andries Brijssinck Joos Verlee ende
Jacobus Verhofstede nots royal onderstout guoe (?) Attestor J:Verhofstede 1705
not(ari)s royal
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A° 1705:
Notariaat Jacobus Verhofstede Tielrode (blz. 127 en 132):
R.A.Beveren microfilm 1.134.189 & f° 155
Compareerde voor mij Jacobus Verhofstede ghesubstitueerden coninckel(ijken)
erffvel(ijken) not(ari)s der p(roc)hie van Thielroode Lande van Waes residerende
binnen tselve Thielroode in persoonen Andries Brijssinck fg Gillis ende Joos Verlee fg
Jans, welcke voorse comparanten versoucken voor heer ende weth der vierschaere
van tselve Thielroode te doen den ordinairen eedt als voochden vande weesen Joos
Brijssinck fg Jans gheprocreert bij Anna Verlee, ende over sulcx verclaeren zij
comparanten voorts voor hemlieden te neemen ontfanck ende administra(ti)e die zij
over de voornoem(de) weesen in tijden ende wijlen saude commen te neemen, voor
elckanderen te blijven seker ende borghe naer costume, aldus gedaen ende
gepasseert ter presentie van Sr P(iete)r van Bogaert ende Laur(en)s van Schoor fg
Charles als ghetuyghen hierover geroepen ende ghebeden, die dese beneffens de
voorseij(den) Comparanten ende mij not(ari)s. voorn(oem)t hebben over desen
sevensten 9ber 1705
(get. J.Verhofstede - Andries Brijssinck - Joos Verlee - Tmercq van Laurens van
Schoor - Pr Bogaert)

A° 1706:
Notariaat Jacobus Verhofstede Tielrode (blz. 117):
Idem f° 193:
Cavelinghe Scheedinghe ende deelinghe die bij desen zijn doende Charel, Jan Frans
ende Pieter Brijssinck alle kinderen van Jacques Brijssinck, ditte vande goederen soo
leen als erve op hun versterfenen ende ghedevolueert met de doodt van voors
Jacques Brijssinck, sonder pre juditie van tochte die hune moeder alsnu getrauwt met
Charel Brijssinck daer op is hebbende naer costume, welcke cavelinghe ofte
deelinghe is gheschiet ter interventie ende overstaene van Jacobus Verhofstede
ghesubstitueerden co(ninklijken) erffv(elijken) not(ari)s der p(roc)hie van Thielroode
Lande van Waes, op de naervolghende conditien te weten dat in plaetse vande
naersch(schreven) goederen ende landen te cavelen bij blinde lotinghe de cavelanten
bij mondelinghe ende vollentaire accort dies aengaende zijn overeengecomen opde
maniere als volght, te weten dat Charel Brijssinck in erffachticheijt voor zijnen cavel
sal hebben ende volghen seker stuck landts ghenaempt den Braemackere geleghen
binnen de p(roc)hie van Thielroode wesende verleende erve onder dheerel(ijkheid)
van Roelandts belast met overwegh van een stuck landts ende sheeren cheijns
midtsg(aders) noch met een vat spickel rente tsjrs aen mijn heer van Nazarette tot
Rupelmonde sonder meer, alle welcke lasten denselven prorietaris moet naer hem
neemen sonder van d’ander cavelanten eenighen instandt te moghen pretenderen,
Jan Frans Brijssinck, sal insgelijcx hebben voor zijnen cavel seker plecke landts
ghenaempt den eygeloo ghelijck die ghestaen ende geleghen is binnen deselve
prochie van Thielroode wesende hooftleen onder dheerelijcheijt van ter Elst groot
over de twee derde midts hem het ander derde te voorent was compiterende bij

203

coope ontrent hondert achtentneghentigh (inde minuten staat hondert achtentwintich)
roeden oost P(iete)r Seghers suyt Daneel van Schoore west de we Andries Brijssinck
ende noort den Armen van Ste Nicolaes wesende suijver ende onbelast met conditie
hij Jan Frans bovendien noch moet hebben ende proffyteren vande cavel van Pieter
Brijssinck zijnen broeder tot egal(is)a(ti)e eene somme van thien ponden grooten
courant ghelt te betaelen hedent date deser ofte bij faulte van dien danof profijteren
intrest jeghens den penninck xvien waervoor den naerschr(even) grondt vande cavel
vanden selven P(iete)r Brijssinck sal blijven gheopignoreert tot de reele voldoeninghe
van deselven toelegh ofte cavelrente ende ten leste soo sal hij P(iete)r Brijssinck voor
zijnen cavel hebben ende volghen in erfachtigheijt seker stuck landts ghenaempt het
Ghemeth gelegen binnen deselve prochie inden Moorterhoeckwijck landende oost
Adr(iaen) Schelfhaut suyt de wed Adr(iaen) Verhaegen west Charel Brijssinck ende
noort Pieter Segers wesende oock verleende erve onder dheerel(ijkheid) van
Roelandts ende aldaer belast met sheeren cheijns sonder meer die den selven
proprietaris naer hem neemt ende bovendien tot egal(is)a(ti)e vande selve cavels
noch moet van hem geven aen Jan Frans zijnen broeder de somme van hiervooren (x
£) vermelt bij zijnen cavel op de voordere conditien ende bespreken daerbij oock
ghemenditioneert zijnde noch voorders het verstandt dat ijder vande cavelanten hem
moet te vreden hauden met de grootte ende gelegenheijt van ijders aengecavelt goet,
oock met de lasten daer op vuytgaende als voorseijt is ende voor soo veele
hiervooren bij desen geene mentie en is ghemaeckt vanden cavel van Adr(iaen)
Brijssinck fg Jacques deses cavelanten autsten broeder, soo is voorgaende(lijk) bij
desen cavelanten jeghens hem ghemaeckt een particulier accort bij forme van
vuytlegh ende ten opsichte vande leengoederen met hem geaccordeert op de
conditien dat hij voor zijnen cavel heeft gheproffijteert t’stuck landts ghenaempt het
Rot ende voorderen toelegh daerbij vermelt, naer welck contr(act) van vuytcoop alhier
gerefereert wort, twelck is rustende onder denselven Adriaen Brijssinck Aldus
ghedaen ende gepasseert desen xiiijen Jan(ua)rij 1706 ende hebben de
comp(aranten) dese ten effecte van al t’gone voorschreven dese beneffens mij
not(ari)s voorn(oem)t ond(erteken)t J:Verhofstede Not(ari)s - Tmercq van Pieter
Brijssinck fg Jq - Carel Brijssinck
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GLOSSARIUM BIJ DE BIJLAGEN

achterdeele
actum
aenkeren
aet
ala hauche
alferis
ammelaken
appretiëren
Bamistijdt
bedeghen
beede
beirien
berdt
bestiaelen
beucke
blading
boel
boockhamer
botterteele
braemhaeck
brastobbe

schulden, nadelig saldo
afgehandeld, genoteerd in een akte
zich inlaten met iets
eten, voedsel
bij opbod (vgl. Frans à la hausse)
vaandeldrager
tafellaken
waarderen
St.-Bavo = 1 oktober
onafhankelijk, zichzelf bedruipend
beide(n)
(draag)berrie
plank
het vee
hemd zonder kraag of mouwen
opbrengst van het land
boedel
zware, houten hamer, beukhamer
houten teil voor boter
krom snoeimes met lange steel
vat om wijn of bier aan te maken
(vgl. Frans brasserie), ook vat
waarin men koeiendrank kookt
door aankoop
om beurten
bed of bultzak met kaf gevuld
vleeskleurig rood
door of vanwege zijn echtgenote
chirurgijn
charter
cijns
veel, een hoop
in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien

by coope
by toure
cafbedde
carnaten
causa uxoris
ceurisyn
chater
cheijns
clatter
cleeren en reeden (zich...)
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cluijten
codde
coeche, coetze, coetse
commeren
competeren
conioncten
conquesten
cordewaghen
cort per ordonnantie
courtresse
crap

de kluiten met een riek breken
stok, knuppel
koets, beddekoets
lasten, schulden, debet
toebehoren aan
samenlevend (vgl. Frans conjoints)
verworven goederen
kruiwagen (vgl. dialect keurrewagen)
krijgt op bevelschrift
het verschuldigde, wat te kort komt
reeds aangesneden stuk stof,
overschot van stof
roepen, afkondigen (vgl. Frans crier)
rente (vgl. Frans croître = groeien)
rente opbrengend
soldaat die gekeurd is en opgeroepen
kan worden
daarvan, daardoor
vervolgens
degen
soort dekkleed
vervolgens, bovendien
bedragen
deken in grofgaren en lijnwaad
droog, zuiver
eg
bijgebouwen zoals schuren
haver (vgl. Frans avoine)
verkocht om een ander goed te kopen
ijzer, ijzers, ijzeren
gleiswerk, faïence
geschat, gewaardeerd op
geprocreëerd, (kind) verwekt
contant, baar geld
vermogen
meerderjarige

creijieren
croijs
croijserende
cuerlinck, ceurlinck
dannof
danoft
deighen
deijncleet
depost
draeghen
drolsargien
drueghs
eegde
entretenement
evenen
gederft
geijst
geleyerd, geleyrt
gepresen
geprocureert
gereed gelt
gestaetheijt
getydighe
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grootte geland
haeffelick, haeffel/ goed
hanthoofdende
haudenisse

grootgrondbezitter (is betrekkelijk...)
toegewezen goed
gelegen naast, gesitueerd
tijdspanne tijdens dewelke iemand
ten laste is
man als erfgenaam van zijn overleden
vrouw
vrouw als erfgenaam van haar
overleden man
een belasting
grond aanharden na het zaaien
hertrouwen (vlg. houwelick)
metalen handvat, koude hand
(om hete pot te grijpen)
Inkwartiering (vgl. Frans: hiverner =
overwinteren)
hen, kip
erfgenamen
houwelick, d.w.z. huwelijk
weegschaal voor koren, weeghaak,
snelwaag
vleeskleurig
een soort stof
kuip om te karnen of te boteren
afk. kerstavond, gebruikelijke datum
om pacht te betalen
mest in de grond
hoofddeksel met aanhangsel over nek
en schouders
ten doop houden van kinderen
kruiwagen (vgl. dialect keurrewagen)
korf
palende of grenzende aan
geel koperen
fruitladder
geplooide halskraag of manchet

hauder
hauderigghe
helstwinghel
herden
herhouwen
heusken
hijverneringe, hijvernemente
hin
hoirs, horie, hoors
houwel/
huysel
incarnaten
kerleen
kerne, keerne
kersst
keternis
keuvel, keuver
kinderheffen
kurdewagen
kurve
landende
lattoenen
leesleer
lob
207

malck syde
manghelinghe
mate
meijssen
mentie
menuteijten
mesbeirien
meshink
metalen, mattaelen
meuble en immeuble
meurwe
mouleren
nots
onbejaard
on(t)bloot
ontblootinghe
oppe
oppignoreren
overleet
overschieten
pandereren

melkteems
ruil
van geringe kwaliteit
meid
vermelding (vgl. Frans mention)
kleinigheden
berrie om mest te vervoeren
mesthoop
metalen, vaak wordt bedoeld koperen
roerend en onroerend
rijpe (vgl. murw, dialect: meureg)
vormen
afkorting voor notaris
minderjarig
omgesteld, waar belasting op betaald is
soort belasting
hop
erkennen en merken voor vereffening
overgemaakt
grond uit voren op veldbedden werpen
beslag leggen, vastleggen
(vgl. in pand geven of nemen)
rente van 6,25 % op sommige leningen
wsch. kast uit pijlhout
een belasting
in bezit komen of brengen
(vgl. Frans posséder)
vergoeding aan de vertrekkende
pachter voor bemesting, ook schatting
verwerven, in bezit krijgen
beuzelarijen, kleinigheden
rapen
afkoping, aflossing
rund, runderen
ijzeren kam voor vlasbewerking
van natura naar geld omzetten

penninck 16de
pijlcasse
poincten
posseren
prijsij, presij
proffiteren
prondelinghe
raechtinck
redemptie
rent, renders
repe
ridimeren
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rijs
roer
rondeel, ronduel
rucken
salvo justo
sarsie, sargie
schabbele bancke
schelfboonen
scherfbert
scherfmes
sheeren straete
sift
sije stramijn
sijen
sledde
snoijelinck
soppot
spaeije
spendt
spijker, spijckel
Sr Me
staende vooght
stammelten
struijfpanne
suyenpanne
swingelberd
tein
timmer
tocht
ut supra
vendice, venditie
verschenen
verschoten
vervoetheyt
vleeschcuijp

dunne takjes, takkebos
geweer
rond
tanden van een riek of vork
ongeveer, ruw geschat
deken
voetbankje
wsch. gedroogde bonen
hakbord om groenten fijn te hakken
hakmes, kapmes
straat (van de heer), openbare weg
zeef
zijden zeefdoek
wsch. zeef
slede
gesnoeid hout
voederketel
spade, schop
korenmaat inz. voor haver, ¼ van schepel
een cijns, belasting
Saliger Memorie, zaliger gedachtenis
echte voogd
stamijn, een groffe stof
pan voor omeletten
soep- of pappan
houten plank om het vlas te zwingelen
tin
houten bouwsels
vruchtgebruik, lijfrente
zoals hierboven
openbare verkoop
vervallen (zoals in vervaldag)
voorgeschoten, geleend
mest in de grond
houten ton om gezouten of gerookt
vlees te bewaren
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vliegher
voijer
voijeren
voorn
voors
voorschr
waken
wan
wegghe
wiel
wynhame

wijde mantel
een vracht, een lading
aanbrengen, uitstrooien
voornoemde, hiervoor genoemde
voorseide, hiervoor vermelde
voorschreven, hoger vermeld
de wacht optrekken
zeefbak, zeefmand
wig
diepe plas of watergat in een meers
wijnmaat van 150 liter
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HOOFDSTUK IX

De 18de eeuw
De nakomelingschap van
Petrus Briessinck (1664-1724)

V

erderop zullen wij onze aandacht enkel toespitsen op die
personen, die naamvoerende nazaten hebben tot op de dag
van heden. Hun namen hebben wij hierna onderstreept, zodat
ze later vanuit de volgende hoofdstukken gemakkelijk kunnen
teruggevonden worden.
de

De Petrus (1.6.1) met wie wij de 18 eeuw beginnen, staat als
eerste op bladzijde 141 vermeld bij de overgeblevenen uit de rijke
de
schare naamdragers van de 17 eeuw. Van hem konden wij helaas
geen doopakte vinden, omdat in die periode het doopregister van
Kemzeke, waar hij geboren werd, een leemte vertoont. Jan Baptiste
Macqué, pastoor aldaar, verduidelijkte dat in het doopboek met
volgende beginnende bewoordingen: “A°1655: Nota ab hoc tempore
nihil reperire potui in hic manuscripti…” Vanaf dat ogenblik werd
dus niets opgetekend in het doopboek en dat bleef zo tot 17 maart
1677. Toch kunnen wij, zoals eerder vermeld, de geboorte van deze
Petrus in Kemzeke situeren omstreeks 1664. Zijn ouders waren Jan
Briessinck en Maria Vergauwen.
Hij trouwde in Vrasene op 17 mei 1705 met Joanne Wullaert (° ca
1674 + Vrasene 27.1.1738). Getuige bij dit huwelijk was o.a. de
broer van Petrus, met name Michael Briessinck (1.6.2), aan wie
wij hierna nog een bijdrage zullen wijden. Petrus ging in Vrasene
wonen in de Laerackers op een hofstede die hij deelde met ene
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Pieter de Scheppere. Vanaf 1706 pachtte hij een hofstede op de
gronden Sinte Agneeten en vanaf 1711 verhuisde hij naar een huis
gelegen in het Kerckenbosch.
de

Jammer genoeg is de 18 eeuwse figuratieve kaart van Vrasene
spoorloos. Met reden wordt vermoed dat zij nog niet zo heel lang
geleden uit het oude gemeentelijke archief ontvreemd werd.
Jammer, want nu moeten wij ons beperken tot het afbeelden op
bladzijde 235 van een hedendaags stratenplan, waarop wij enkele
van de oude toponiemen terugvinden en die slechts bij benadering
aangeven waar ongeveer de nu behandelde voorouders woonden
en hun akkers bewerkten.
Petrus en zijn broer Michael moeten slechte betalers geweest zijn.
Zij worden immers herhaaldelijk voor de vierschaar van Vrasene en
Sint-Gillis gedagvaard door Amelberge Van Goethem, weduwe van
Anthonij Snouck, voor het niet betalen van de jaarlijkse huis- en
landpacht ten belope van 30 pond grooten en dat gedurende de
jaren 1713 tot 1715. Zij worden natuurlijk veroordeeld tot het
vereffenen van de achterstallige betalingen vermeerderd met de
rente, zoals gebruikelijk de “penninck sesthiende”, wat gelijk staat
met 6,25 % 109.
In 1715 wordt deze Pieter Briessinck ook nog gedagvaard voor 10
pond grooten verschuldigd aan Joos Versmissen uit Melsele voor
twee jaar landpacht, die vervallen was met kerstmis 1714. Ook voor
een eerste pacht van 5 pond grooten voor het jaar daarvoor. Alles
uiteraard te vermeerderen met de gebruikelijke rente 110.
Verder vonden wij geen bescheiden die enig licht zouden kunnen
werpen op een openbare functie. Uit de landboeken blijkt overigens
dat hij geen onroerend goed bezat. Na zijn onverwacht en plots
overlijden in Vrasene op 12 april 1724 werd daarom ook geen staat
van goed opgesteld, ook al liet hij minderjarige kinderen na. Wat hij
bezat was ongetwijfeld te gering om er de kosten van de griffier mee
te dekken.

109
110
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Zijn weduwe en andere erfgenamen werden op 29 december 1724
nog steeds geconfronteerd met zijn wanbetalingen, waarvoor de
ontvanger van de parochie van Vrasene, Pieter Verbraecken, hen
dagvaardde. Nogmaals wordt haar schoonbroer Michael, maar ook
Joos De Caluwe, hiervoor op het matje geroepen. De bedragen
waren vrij aanzienlijk en hadden betrekking op de “ommestellinghe”
( dat was belasting die evenredig over alle personen in de parochie
werd verdeeld) voor land en hofstede en de oogst over de jaren
1713 tot 1722. Het gaat over 62 pond, 6 schellingen en 7 penningen.
Voor verkopen (venditiën) in 1713 en 1716 was Pieter Briessinck in
totaal nog eens een som van 52 pond, 6 schellingen en 7 penningen
verschuldigd 111. Wij weten natuurlijk niet of zijn weduwe hierom kon
lachen.
Deze wanbetalingen moeten vermoedelijk verklaard worden door
de
armoede. De vrij grote welvarendheid, die de familie in de 17 eeuw
gekend had, was, voor hen althans, voltooid verleden tijd. Er was
immers niet voldoende grond voorhanden om verdeeld te worden
onder de vele kinderen die zij toen hadden. En elkeen moest maar
zien hoe hij of zij het elders kon gaan rooien.
In dezelfde bundel wordt de voornoemde Joos De Caluwe, zoon van
Bartholomeus, door de gebroeders Pieter en Michael gesommeerd
om een erfenis, die hem toeviel door de dood van zijn vrouw, Josijne
Vergauwen, met hen te delen. Wij schrijven dan 12 augustus 1723.
Hun moeder heette immers Maria Vergauwen, door wie de
verwantschap verklaard wordt.
Hierna volgt een overzicht van de hofsteden en akkers die Pieter
achtereenvolgens pachtte. Daaruit kunnen wij besluiten, dat hij heel
dikwijls verhuisde en andere akkers in pacht nam, misschien omdat
hij de vorige pacht niet betaalde, zoals hiervoor al overduidelijk
gebleken is 112.
wijk
Laerackers

111
112

goed
deel van
hofstede

nr. Rd
4

van

91

komt van
Joos de Caluwe

R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene 4066.
R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene 383 f° 122 r°.
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tot

afgestaan
aan
1706 Joos de
Wilde

Kerckenbosch

32

831 1706

Heer Van Goethem

Ste Agneeten

82

175 1706

Pieter Luijcx

Wwe Pieter Smet

Ste Agneeten

81

130 1706

Ste Agneeten

hofstede

72

490 1708

Joos de Caluwe

Ste Agneeten

87

445 1708

Michiel de Frere

45

846 1709 Klooster Ste Agneeten

46

165

Ste Agneeten

51

861

Ste Agneeten

66

470 1710 Hr Theodor de Jonghe

25

570 1711

Hr Anthonij Snouck

Ste Agneeten
Ste Agneeten

de Strepe

hofstede

Klooster Ste Agneeten

26

339 1711

idem

19

455 1711

idem

Laerackers

7

233 1711

Idem

Kerckenbosch

20

462 1711

idem

Kerckenbosch

19

867 1711

idem

Laerackers

1711 Pieter
Wullaert fs
Cornelis

Met Joanne Wullaert kreeg Pieter vijf kinderen, die allen in Vrasene
geboren werden:
1.6.1.1 Joos: (alias Jozef) kwam ter wereld op 17 februari 1706 en
trouwde in Vrasene op 2 maart 1734 een eerste keer met Anna
Maria Van Mieghem. Zij kregen geen kinderen en na haar dood
hertrouwde hij vrij laat in Vrasene op 4 oktober 1762 met de wel
meer dan 25 jaar jongere Maria Van Hove, die 70 jaar oud in
Meerdonk stierf op 31 mei 1800. Er is met dat laatste huwelijk wel
iets aan de hand geweest. Een maand eerder, op 3 september, trad
Maria Van Hove in de echt met Paulus Van Lokeren. De dag van
haar huwelijk met Joos Bryssinck werd dat eerste huwelijk
ontbonden. Wat de verklaring daarvoor is, weten wij niet. Een foute
inschrijving door de parochiepastoor? Een huwelijk dat niet
geconsumeerd werd? Maar hoe kon dan zo snel al een tweede
huwelijk gesloten worden? Wij zullen het wel nooit te weten komen.
Op 30 december 1735 daagt Joos ene Jan van de Voorde voor de
rechtbank om onbetaald gebleven vlas en een jaar pacht ten belope
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van zes pond te vorderen, als erfgenaam van Frans Van Mieghem,
zijn schoonvader, die op het Kyckverdriet overleden was 113.
Joos overleed in Vrasene op 16 september 1771 en dat was één
maand nadat zijn jongste zoon Petrus Joos geboren werd. Wij
vonden van hem geen staat van goed, wat mogelijk weer eens wijst
op minvermogendheid. Hier zij vermeld dat zijn tweede vrouw, Maria
Van Hove, negen maand later hertrouwde met de dertien jaar
jongere neef van Joos, die eveneens Joos heette (zie blz. 218). Het
leeftijdsverschil tussen haar twee mannen bedroeg dus zowat 38
jaar. Twee keer met dezelfde naam trouwen? We hopen dat het
leeftijdsverschil in de echtelijke sponde voor meer afwisseling
zorgde, zij het dat haar eerste man toch nog tien maand voor zijn
dood in staat was bij haar een kind te verwekken. Wij zullen
daarover maar verder niet speculeren. Zij en haar eerste echtgenoot
kregen in totaal drie zonen, allen geboren in Meerdonk bij Vrasene:
1.6.1.1.1 Jozef: werd geboren op 22 maart 1764 en trouwde
ook in Vrasene op 11 april 1807 met Sophie D’Hooghe. Hij
woonde aan de Margarietstraat 93 in Vrasene/Meerdonk.
Deze dagloner overleed er op 19 november 1829. Al hun
kinderen werden geboren in Vrasene, vijf dochters en een
zoon. Deze laatste stierf drie weken oud en dus kreeg
Jozef geen naamvoerende kleinkinderen. De naam in zijn
gezin werd onveranderlijk Bressinck gespeld:
(1) Anna Catharina : ° 23.11.1807 (2) Maria Josepha: ° 11.7.1809 + 18.5.1810. (3) Joanna Theresia:
° 17.5.1811 Zij trouwde achtereenvolgens op
24.1.1838 met Jozef Ferdinand Pieters en op
21.1.1852 met Xaverius Van Laere. (4) Anna Maria:
° 2.1.1814 en getrouwd in Vrasene op 17.7.1840
met Henricus August Nicolas. (5) Livina: °
15.11.1819. Gehuwd op 28.4.1847 met Pieter
Domien Van den Bossche. (6) Carolus Ludovicus:
° 22.1.1823 + 12.2.1823.

113
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1.6.1.1.2 Jan Frans: werd op 17 oktober 1766 in Meerdonk
geboren en overleed in Stekene op 26 september 1842. Hij
woonde in Stekene aan de Tromp 55, was landbouwer en
hield er een café op na. Hij was gehuwd met Rebecca
Goossens. Zij hadden geen kinderen.
1.6.1.1.3 Petrus Joos: zag het levenslicht in Meerdonk op
18 augustus 1771. In Vrasene trouwde hij op 2 juni 1795
met Maria Hulstaert (+ Vrasene 9.11.1831) en zij kregen zes
kinderen, van wie twee met naamvoerende nakomelingen
tot op heden. Deze arbeider legde er het bijltje bij neer in
Boom op Allerheiligen van het jaar 1830. Hun kinderen
werden allen geboren in Meerdonk bij Vrasene:
1.6.1.1.3.1 Bruno: aanschouwde het levenslicht op
7 september 1795. Deze man veroorzaakte een hele
ommezwaai in de geschiedenis van onze stam. Hij
trok immers naar Oostende, trouwde daar, bleef er
wonen en de zee werd onlosmakelijk met zijn
geslacht verbonden. De West-Vlaamse tongval van
Oostende zal er wel de oorzaak van geweest zijn
dat zijn naam en die van al zijn kinderen en
kleinkinderen veranderde tot Brissinck. Zijn vrouw
heette Rosalia Dufour. Ze trouwden op 26 augustus
1816. Hij overleed 88 jaar oud in Oostende op 27
januari 1884, niet zonder eerst zes kinderen verwekt
te hebben. Maar omwille van zijn vele
afstammelingen bespreken wij die later (zie blz.299).
1.6.1.1.3.2 Corneel: werd geboren in november
1796 en overleed vier maand oud op 24.3.1797.
1.6.1.1.3.3 Jan Frans: moet circa 1797 geboren
de
zijn. Wij vonden omtrent het einde van de 18 eeuw
geen doop- of geboorteakten in Meerdonk bij
Vrasene. Hij trouwde als werkman op 5.2.1823 in
Zandvoorde in de nabijheid van Oostende met
Joanna Clara Degroote (° Zandvoorde circa 1800
aldaar + 28.4.1855). Net zoals zijn broer Bruno,
hiervoor vermeld, verhuisde hij ook naar de kust.
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Jan Frans en Joanna Clara zetten negen kinderen
op de wereld. In een later hoofdstuk zullen wij dit
gezin behandelen (zie blz. 304). Hij overleed in
Zandvoorde op 1 april 1865.
1.6.1.1.3.4 Jozef: met wie wij opnieuw naar
Meerdonk bij Vrasene trekken, werd er geboren op
13.8.1800 en overleed in het nabijgelegen
Verrebroek op 30.1.1836. Hij woonde aan de
Blompot in Meerdonk. Hij trouwde in Vrasene op
5.6.1828 met Jozefa De Roeck met wie hij drie
kinderen kreeg: (1) Joannes ( ° Vrasene 16.9.1828
+ 26.12.1833). (2) Eduardus ( ° Vrasene 29.9.1831
+ 29.11.1831). (3) Theodorus ( ° Verrebroek
6.3.1834) over hem vonden wij geen inlchtingen.
1.6.1.1.3.5 Maria: werd geboren op 22.2.1802 en
woonde als arbeidster onder meer aan de Zandloper
in Meerdonk. Vermoedelijk slaat zij in dit verhaal een
rekord, want zij trouwde niet minder dan vier keer.
Successievelijk waren de (on)gelukkigen Pieter De
Block, Constant Pieters, Jan Frans Van Landeghem
en Karel Lodewijk Janssens. Ze stierf in Meerdonk
op 22.12.1869.
1.6.1.1.3.6 Jan: kwam 3.2.1805 ter wereld, maar
stierf drie en een half jaar oud als peuter op
10.9.1808.
1.6.1.2 Petrus: werd geboren op 9 oktober 1707, overleed in Kallo
op 12 september 1749 en werd twee dagen later begraven. Hij
trouwde op 5 juli 1732 in De Klinge met Joanna Van Bogaert (° ca
1703 + Kallo 4 juni 1747). Al hun kinderen werden in Kallo geboren.
Joanna stierf in het kraambed van haar zesde kind.
1.6.1.2.1 Dorothea: ° 3 juni 1733 + 2 mei 1742.
1.6.1.2.2 Brigitta: ° 18 oktober 1735. Ze trouwde drie keer.
1.6.1.2.3 Gillis Jakob: ° 13 maart 1738 en + 4 mei 1775.
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1.6.1.2.4 Petrus Jozef: ° 25 december 1740 + 21 juni 1745.
1.6.1.2.5 Joos: ° 14 februari 1743. Hij trad een eerste keer
in het huwelijksbootje in Vrasene op 26 mei 1772 met Maria
Van Hove (°ca 1730 + Meerdonk 31.5.1800). De
aandachtige lezer zal zich herinneren dat zij eerder al met
de veel oudere oom van deze Joos getrouwd was geweest
(zie blz. 215). Na haar dood in het jaar 1800 trad deze
tweede Joos, eveneens in Vrasene, op 8 april 1808 met
Maria Anna Vernimmen (° 1748) opnieuw in de echt. Zij
kregen een zoon Dominicus die in Meerdonk op 8
december 1775 geboren werd, maar wij konden over hem in
welk archief dan ook niets meer vinden.
1.6.1.2.6 N.N.: een jongetje, werd op 4 juni 1747 dood
geboren, wat, zoals hiervoor al vermeld, het leven aan de
moeder kostte.
1.6.1.3 Jan: werd daags na nieuwjaar in 1710 geboren, maar
overleed vier jaar later op 9 januari 1714.
1.6.1.4 Joanna Christina: geboren 12 juni 1712.
1.6.1.5 Maria: geboren 5 februari 1716.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Petrus Bryssinck (1.6.1)
Petrus Bryssinck (° ca 1664 + 1724 )
Joanna Wullaert (° 1674 + 1738 )
Joos Bryssinck (° 1706 + 1771 )
Anna Maria Van Mieghem
M. Van Hove (° ca 1730 + 1800 )
Jozef Bressinck (° 1764 + 1829 )
Sophie D'Hooghe
Anna Catharina Bressinck (° 1807 )
Maria J. Bressinck (° 1809 + 1810 )
Joanna Theresia Bressinck (° 1811 )
Anna Maria Bressinck (° 1814 )
Livina Bressinck (° 1819 )
Carolus Bressinck (° 1823 + 1823 )
Jan Frans Bryssinck (° 1766 + 1842 )
Petrus Joos Bryssinck (° 1771 + 1830 )
Maria Hulstaert (+ 1831 )
Bruno Brissinck (° 1795 + 1884 )
Corneel Bryssinck (° 1796 + 1797 )
Jan Frans Brissinck (°ca 1797 + 1865 )
Jozef Bryssinck (° 1800 + 1836 )
Maria Bryssinck (° 1802 + 1869 )
Jan Bryssinck (° 1805 + 1808 )
Petrus Bryssinck (° 1707 + 1749 )
J. Van Bogaert (°ca 1703 + 1747 )
Dorothea Bryssinck (° 1733 + 1742 )
Brigitta Bryssinck (° 1735 )
Gillis Jakob Bryssinck (° 1738 + 1775 )
Petrus Jozef Bryssinck (° 1740 + 1745 )
Joos Bryssinck (° 1743 + 1820 )
M. Van Hove (°ca 1730 + 1800 )
Dominicus Bryssinck (° 1775 )
Maria Anna Vernimmen (°.1748 )
N.N. Bryssinck (° 1747 + 1747 )
Jan Bryssinck (° 1710 + 1714 )
Joanna Christina Bryssinck (° 1712 )
Maria Bryssinck (° 1716)
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De nakomelingschap van
Michael Briessinck (1678-1730)

E

en volgende voorouder uit de reeks, opgesomd op bladzijde
141, is Michael Briessinck (1.6.2), alias Brissinck, broer van
de voorgaande Petrus. Deze Michael werd op 28 september
1678 in Kemzeke geboren. Hij trouwde op 6 september 1703 in
Vrasene met Lijsbet van de Voorde. Zij beviel in dezelfde parochie
van een zoontje Petrus (1.6.2.1) op 18 september 1703 ('t was dus
meer dan hoog tijd!), maar dat kind overleed nog dezelfde dag en
werd ‘s anderendaags begraven. Op 25 februari 1705 werd een
tweede zoontje geboren, dat eveneens Petrus (1.6.2.2) gedoopt
werd. De moeder stierf enkele dagen na deze laatste bevalling op 1
maart 1705. Haar tweede zoontje was helaas ook geen lang leven
beschoren en stierf drie jaar later op 5 februari 1708 en werd ‘s
anderendaags ter aarde besteld.
Op 3 mei 1705 hertrouwde Michael. Dat was wel bijzonder vlug,
amper twee maand nadat hij weduwnaar geworden was. Misschien
wou hij snel een moeder voor zijn pasgeboren zoontje. Zij heette
Josyne Vanlaer en het huwelijk werd eveneens voltrokken in
Vrasene. Hij woonde vanaf 1708 op een hofstede gelegen in de
Laerackers. Hij deelde die met ene Frans Janssens. In 1712 betrok
hij de hofstede waar zijn broer ook nog gewoond had en die hij met
dezelfde Pieter de Schepper (blz. 212) deelde. Wat hem bezielde
om in 1720 een “geruïneerde hof”, dat wil zeggen een ruïne van een
hoeve, te pachten, weten wij niet.
Voor zijn financiële problemen verwijzen wij naar het vorige
hoofdstuk, dat over zijn broer Pieter handelde. In de bundel (zie
115
voetnoot
) blijkt dat hij ook voor de jaren 1713, 1716 en 1718
voor venditiën 9 pond grooten, 9 schellingen en 9 penningen
verschuldigd was. Maar hij vorderde eveneens zijn aandeel in de
erfenis, nagelaten door de vrouw van Joos De Caluwe. Het valt
nogal redelijk op, dat hij in menig document samen met zijn broer
vermeld wordt.
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Zonder staat van goed mogen wij ervan uitgaan, dat hij volmaakt
onvermogend was. Of is het document verloren geraakt? De
hofsteden en de akkers die hij in Vrasene pachtte, kunnen als volgt
worden opgesomd 114
wijk
Valenbergh

akker

nr. Rd
van
komt van
tot afgestaan aan
10 315 1711 Joos de Caluwe 1727 Pieter Dhooghe

Valenbergh

29

704 1711

Heer vd Verre

Laerackers

de helft van 4
een hofstede
31

598 1712

Heer vd Verre

Laerackers
Augustijnen

Laerackers

de ½ van de 31
½ van een
hofstede
56

1729 Gillis de Caluwe
1730
91 1712 Joos de Caluwe 1727 Pauwels Luyckx

419 1706 Pieter van Laere 1708 Pieter van Lare

136

wezen van
Andries de Lee
idem

Augustijnen

23

434

Valenbergh

27

486 1706

Laerackers

45

56 1708

Augustijnen

4

94 1709

Kerckenbos

geruïneerde 28
hof
27

281 1720

Kerckenbos

hofstede

1727 Frans Janssens

Pieter
Haegeman
Carel Smet
armen pt
Pauwels
wed. Adriaen
Vaerendoncq

318

1712 Guilliaem
Weijaert
1712 Pieter Janssens

1730 Pauwels Luyckx
1729 Pauwels Luyckx

Ste
Agneeten
Cauters

75

305 1722

34

309 1722

Augustijnen

12

496 1722

Valenbergh

26

475 1722

Laerackers

20

592 1725

Cotte H

2

271 1727

Cotte H

1

118 1727

wezen Guille
Bolsens
wed. Engelbert
de Kimpe
Jkh Theodoor de
Jonghe
Peter Domien
Speeleman
Sr Pieter
Goossens
hoirs Hr Anthonij
Snouck
beggijntien
Pierssens

1729 Cornelis Maes
1730
1730 wed. Gilis van
Duijse
1727 Joos Janssens
1729 Pieter Dhooghe
1729 Louijs Buijse
1729 Pieter Janssens

Michael ontsliep in de Heer te Vrasene op 1 februari 1730.
114

R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene 383 f° 108 v° en 384 f° 175 v°
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Met Josyne Vanlaer kreeg hij volgende kinderen, die allen in
Vrasene ter wereld kwamen:
1.6.2.3 Josyne: werd op 14 maart 1707 geboren en trouwde
tweemaal: met Thomas De Prekel op 11 februari 1732 en toen die
op 30 december 1744 het hoekje omging, hertrouwde zij een jaar
later op 26 november 1745 met Petrus Roelant. Deze twee
huwelijken werden in Vrasene ingezegend. Haar sterftedatum
hebben wij niet teruggevonden.
1.6.2.4 Joos: werd op 3 april 1710 geboren. Nog steeds in Vrasene
sloot hij definitief de ogen op 7 december 1786. Hij trouwde er een
eerste maal met Isabella Durinck op 29 oktober 1735. Zijn broer
Corneel was een der getuigen. Zij kregen verschillende kinderen. Zij
zagen allen het levenslicht in Vrasene. Na de dood van zijn eerste
vrouw hertrouwde hij nog met Theresia Middernaght op 20 mei
1766. Zijn andere broer Pieter was daarbij een van de getuigen. Zij
overlijdt 20 jaar later op 6 maart 1786, zodat hij haar maar negen
maand overleefd heeft.
In een schriftelijk antwoord uit het jaar 1782 beweert landbouwer
Martinus Buijtaert, eveneens wonende in Vrasene, aan deze Joos
te veel betaald te hebben voor aflossing van rente en kapitaal op
een aangegane schuld.115 Het kapitaal betrof obligaties ten belope
van 200 Gulden. Joos eiste dat dit kapitaal zou gewaarborgd
worden met vier stukken land op de kouters. Martinus vond dat die
veel meer waard waren.
Land in eigendom scheen hij niet gehad te hebben, daarentegen
pachtte hij des te meer. Al dat pachtgoed lag op het “Groot Laer”, 116
dat in het westen van Vrasene lag. Vandaag is dat zelfs
overgeheveld naar het uiterste oosten van de deelgemeente SintGillis, dat tot Sint-Niklaas behoort. Zoals op bladzijde 212 reeds
gemeld, kunnen wij de oude figuratieve kaart van Vrasene niet
raadplegen. De oude nummering stemt niet overeen met die uit het
moderne kadaster. In elk geval wordt het grondstuk nummer 8 in de
115

R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene 4972 (uit dit stuk blijkt dat Joos niet schrijven kon, zelfs de
pen niet kon vasthouden om er een kruisje mee te plaatsen).
116
R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene 386 f°246 r°, 388 f°242 r° en 390 f°236 r°.
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Oostakkers ten oosten begrensd door de Calissestraete. De
Kalissestraat bestaat vandaag nog steeds en vormt ongeveer de
oostelijke grens van het Groot Laar. Of de toenmalige Oostakkers
de huidige Laarakkers zijn, kunnen wij niet met zekerheid zeggen.
Die Laarakkers liggen in het uiterste westen van het Vrasense
grondgebied tussen het Klein en het Groot Laar.
akker

nr.

Augustijnen

Rd

van

vorige pachter

tot

pachtheer
Gillis Heirman

Oostakkers
Oostakkers
Oostakkers

11 142½ 1742 Cornelis (zijn broer)
1785 Koopt van diens
weduwe de 2de helft
50 560 1743 Pieter Nonneman
8
444 1748 Mattheus Bauwens
9
424 1748 Mattheus Bauwens

Oostakkers

14

271

1749 Gillis Uyttenhauwe

Valenbergh

48

283

Augustijnen

29

440

Oostakkers

41

380

Valenbergh

45

497

1750 Frans Schoenmaecker 1779 Heer Joseph de
Francqueville
1752 Jan Petrus de Munck 1767 Jan Petrus de Munck
en vd Heer V.d. Verre
1757 Wed. Gillis de Rycke 1778 Nicolaes de
Vleeschauwer later
Gillis de Kimpe
1764 Gillis van der Jeught
1770 Heer Jan Baptiste Nijs
causa uxoris

Baert (StGillis)
Jan Vaerendonck
Jan Vaerendonck
1777 Heer Zaman

1.6.2.4.1 Joanna Maria: geboren op 14 september 1736
overleed zij, slechts enkele maanden oud, op 4 februari
1737.
1.6.2.4.2 Corneel: werd geboren op 7 februari 1738 en
overleed, zonder dat wij enig spoor van huwelijk of kinderen
vonden, op 17 januari 1794.
1.6.2.4.3 Josyne Maria: werd geboren 18 januari 1740, was
van beroep spinster en verliet dit aardse tranendal in
Lokeren op 1 december 1827. Zij kreeg van Petrus de
Maere op 29 april 1765 een onecht kind Petrus Joannes
Bryssinck. Toch trouwde zij later met deze Petrus de
Maere. Over dit kind vernamen wij verder niets, maar het is
niet uitgesloten dat het bij de geboorte al overleed, of
misschien werd het met naam en al door de vader
gewettigd.
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1.6.2.4.4 Jan Frans: geboren 14 mei 1742, maar
anderhalve maand oud gestorven op 1 juli van hetzelfde
jaar.
1.6.2.4.5 Petrus: had meer geluk. Hij werd geboren op 14
juni 1743 en overleed in Lokeren op 26 november 1827. Hij
was een gewone arbeider. Een eerste keer trouwde hij met
Dorothea Van Sterteghem en na haar vroege dood
hertrouwde hij op 3 november 1769 in Vrasene met Joanna
Maria Vernimmen. Zij kregen acht kinderen, van wie de
schrijfwijze van de familienaam om de haverklap verandert:
Bryssinck, Brissinck, Briessinck, Bressinck, van broer
tot zus, van vader tot kind. Zij werden allen in Vrasene
geboren:
1.6.2.4.5.1 Petrus Domien: geboren op 5.9.1770 en
36 jaar oud als metselaar overleden in Hulst in
Zeeuws-Vlaanderen op 28.4.1807. Dat was zeven
maand voor zijn laatste kinderen, een tweeling,
geboren werden. Waar hij trouwde, konden wij niet
achterhalen, maar dat deed hij alleszins met Joanna
Maria De Loos (° Graauw 1778 + Hulst 14.4.1811).
Petrus Domien kon minstens lezen en schrijven,
wat al veel meer was dan men van de vele andere
personen, opgesomd in dit overzicht, kan zeggen.
Zij kregen zes kinderen: (1) Joannes ° Hengstdijk
21.7.1798, die in Sint-Gillis-Waas trouwde met Maria
Seraphina Smet, in Kemzeke woonde en vier
kinderen kreeg, van wie geen enkele naamvoerders
naliet. (2) Donatus ° De Klinge 29.7.1803 en ° Hulst
23.10.1803. (3) Adriaan Frans ° Hulst 16.2.1805
zonder verdere gegevens, (4) Anna Maria ° Hulst
16.31806 + Hulst 3.9.1806, (5) Adrienne Hulst °
15.11.1807 + 8.3.1808 en haar tweelingbroer (6)
Jacobus die nog vier dagen eerder stierf.
1.6.2.4.5.2 Joos: werd geboren en gedoopt op
16.11.1772 en overleed in Sint-Pauwels op
11.12.1859. Hij trouwde met ene Maria Catharina
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Van Kerckhove, een spinster, maar zij bleven
kinderloos.
1.6.2.4.5.3 Joanna Catharina: werd geboren op
16.7.1774 en ‘s anderendaags gedoopt. Zij stierf
nog geen vier jaar oud op 16.3.1778.
1.6.2.4.5.4 Leander: kwam ter wereld op 12.8.1776.
Hij trouwde in Sint-Gillis-Waas op 24.10.1806 met
Anna Maria Maes. Zij kregen zeven kinderen die
allen in Vrasene geboren werden, maar die wij in
een van de volgende hoofdstukken zullen
behandelen (zie blz. 308).
1.6.2.4.5.5 Rosa Isabella: geboren op 3.1.1778 en
een maand oud overleden op 2 februari.
1.6.2.4.5.6 Aresius: geboren op 8.8.1779 en een
anderhalf jaar oud gestorven op 27.4.1781.
1.6.2.4.5.7 Gillis Frans: werd geboren op 4.2.1782.
Deze dagloner woonde aanvankelijk aan de
Weynstraat in Sint-Pauwels. Later was hij winkelier
in Sint-Niklaas, maar woonde vóór 1870 weer in
Sint-Pauwels, nu aan de Geinsteindestraat 13. Op
1.9.1815 trouwde hij met de dagloonster Florentina
Van Remoortere ( ° Sint-Pauwels 15.4.1781 aldaar
+ 18.2.1875). Hij overleed in Sint-Pauwels op
31.3.1870. Zij hadden drie kinderen die allen in SintPauwels het levenslicht zagen. (1) Martina °
1.11.1816 trouwde in Sint-Niklaas op 5.2.1840 met
de zwingelaar Theodorus Audenaert ( ° Sint-GillisWaas 7.5.1818). (2) Ivo ° 12.10.1818 over wie wij
verder geen inlichtingen gevonden hebben. (3) N.N.:
een doodgeboren jongetje ( ° en + 23.2.1822).
1.6.2.4.5.8 Helena: aanschouwde het levenslicht op
17 juni 1785 en stierf op 21 juli 1817. Deze
arbeidster - wie weet een bommoeder avant la lettre
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- kreeg twee onwettige kinderen en trouwde nooit.
(1) Petrus Joannes ° 3.5.1817 + 21.7.1817 en (2)
Rosalia ° 23.6.1820 die op haar beurt twee
onwettige dochters kreeg, Maria Catharina en
Amelie. Het moet in de familie gezeten hebben.
Veel later trouwde Rosalia als dienstmeid en
naaister toch nog met Petrus Van Hese op
18.9.1857 in Sint-Niklaas, waar zij woonde aan de
Vrouweneekhoek D265.
1.6.2.4.6 Jan Baptiste: aanschouwde het levenslicht op 14
februari 1743. Deze landbouwer woonde en werkte in
Verrebroek, waar hij definitief de ogen sloot op kerstavond
van het jaar 1812. Hij trad in de echt met Isabella Picavet ( °
Verrebroek 24.3.1753). Dat huwelijk werd in Verrebroek
gesloten op 1 februari 1780. Deze Isabella was de onwettige
dochter van Francisca Vereecke, geboren in november van
het jaar 1725. Haar natuurlijke vader heette Egidius (of
Gillis) Picavet. Deze was een achtenswaardig man in
Verrebroek, die getrouwd was en negen kinderen had. Twee
jaar na de geboorte van Isabella stierf zijn vrouw.
Het onwettige kind Isabella zou door het leven gaan als
Picavet. Toen ze trouwde, droeg ze die familienaam,
evenals bij de geboorte van haar tien kinderen tussen
november 1780 en februari 1795. Bij het huwelijk van haar
dochter Sophia Briessinck in mei 1817 wordt vermeld:
“Isabelle Picavet ne pouvant exprimer sa volonté étant
détenue pour démence dans une maison de réclusion des
foux et furieux à St.-Nicolas”. Isabelle was dement geworden
en droeg dus nog steeds de familienaam Picavet.
Maar in haar overlijdensakte van juli 1817, dus twee maand
later, wordt ze Vereecken genoemd en omschreven als de
onwettige dochter van Francisca: “L'an 1817 le 8 juillet à 11
h du matin ... est comparu Charles Behiels Directeur d'un
établissement des Insensés sis au petit coeur lequel nous a
déclaré qu'Isabelle Vereecken agée de 65 ans native de
Verrebroek, fille illégitime de Françoise née à ... décédée à
... veuve de Jean Baptiste Briessinck né à... décédé à
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Verrebroek, est décédée ce jourd'hui à 7 h dans la maison
du Directeur susdit sis au petit coeur de cette Ville ...” 117
Wij mogen daaruit besluiten dat Isabelle weliswaar officieel
te boek stond als Picavet, maar in het gezin of in de kring
van vrienden en kennissen Vereecken genoemd werd.
Pas op 25 februari 1834 werd in het geboorteregister van de
Burgerlijke Stand van Verrebroek een vonnis ingeschreven
als volgt: “... Expose avec respect Angeline Briessinck,
servante domiciliée à Kieldrecht que pour satisfaire à votre
jugement du vingt neuf janvier dernier, dument enregistré
déclaré exécutoire sur la minute ci-jointe, elle produit l'acte
de naissance de sa mère sub N° 6 et l'acte de mariage de
celle ci avec Jean Baptiste Briessinck père de l'expose
sub N°7; il resulte de cet acte de naissance que la mère de
l'exposante Isabelle Vereecken est réellement fille illégitime
de Françoise Vereecken, la déclaration faite par cette
dernière in partes doloribus qu' Egide Picavet était le père
de son enfant est cause que la mère de l'exposante a
toujours été connue sous le nom de Picavet....” 118
Zoals dat meer gebeurde werd Françoise (of Francisca)
Vereecken, tijdens de barensweeën hetzij door de pastoor,
hetzij door de vroedvrouw verplicht de naam van de vader
bekend te maken. Desnoods gebeurde dat onder de

117

Vert.: “Het jaar 1817 op 8 juli om 11 uur 's morgens ... is verschenen Charles Behiels
directeur van een instelling voor zwakzinnigen gelegen aan het Klein Hart die ons
verklaard heeft dat Isabelle Vereecken, oud 65 jaar, geboortig van Verrebroek, onwettige
dochter van Françoise geboren op ... overleden op ... weduwe van Jean Baptiste Briessinck
geboren op ... te Verrebroek, overleden is vandaag om 7 uur in het huis van de directeur
voornoemd gelegen aan het Klein hart van deze stad...”
118
Vert.: “Verzoekt eerbiedig Angeline Briessinck, dienstmeid woonachtig te Kieldrecht, dat,
om te voldoen aan uw vonnis van 29 januari laatstleden, naar behoren geregistreerd,
uitvoerbaar verklaard op de hierbijgevoegde minuut, legt de geboorteakte van haar moeder
voor onder nr 6 en de huwelijksakte van deze laatste met Jean Baptiste Briessinck, vader van
de verzoekster onder nr 7; uit de geboorteakte blijkt dat de moeder van de verzoekster Isabelle
Vereecken in werkelijkheid de onwettige dochter is van Françoise Vereecken, verklaring
afgelegd door deze laatste in partes doloribus (= tijdens de barensweeën) dat Egidius Picavet
de vader was van haar kind wat de reden was waarom de moeder van de verzoekster steeds
onder de naam Picavet bekend was...”
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dreiging, dat zij met een leugen naar de hel zou gaan, mocht
zij tijdens de bevalling er het leven bij inschieten.
De namenkwestie bleef Angelina Briessinck achtervolgen.
Zij was de jongste dochter van Isabella Picavet, ofte
Vereecken, die dan toch al 17 jaar tevoren gestorven was.
Ondanks de ongeletterdheid van de betrokkenen werd het
belang van die naam hoog aangeslagen. Welk onfris verhaal
werd in die familie blijvend verteld, zodat een kleindochter er
jaren later een gerechtelijk geding voor over had om een
naam, die zijzelf al niet meer voerde, te laten veranderen?
Enig juridisch belang had die naamsverandering bijgevolg
niet meer. Ging het om een misgelopen erfenis? Heeft
eerherstel voor een dierbare overledene hierbij een rol
gespeeld? Zat die dementie er voor iets tussen? Wie weet.
Maar wij kunnen met een gerust gemoed tot het besluit
komen, dat namen van groot belang zijn, tot de essentie van
de persoon behoren. Het is niet zonder belang op te merken
dat dit proces gevoerd werd net voor zij, 39 jaar oud, in het
huwelijk trad.
Terug naar Jan Baptiste, echtgenoot van de omstreden
Isabella. Samen hadden zij tien kinderen die allen in
Verrebroek geboren werden. Wij hebben de indruk dat geen
van hen naamvoerende nakomelingschap opgeleverd
hebben. Samengevat gaat het om de volgende personen:
1.6.2.4.6.1 Jozef August: ° 11.11.1780. Hij huwde
in Verrebroek op 17.1.1809 met Maria Theresia
Christe. Hij ging wonen in het dorp van Kieldrecht en
was daar veldwachter. Hij overleed er op 11.8.1845.
Zij hadden drie dochters.
1.6.2.4.6.2 Joos: ° 8.12.1781. Hij woonde in het
dorp van Verrebroek, was dagloner en trouwde met
Joanna Catharina De Nucker ( ° Beveren 1772). Zij
hadden twee dochters.
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1.6.2.4.6.3 Isabella: ° 2.4.1783 en + Kieldrecht
12.6.1825. Zij was gehuwd met Pieter Jan Melis ( °
Beveren 1770).
1.6.2.4.6.4 Peter Jan: ° 25.3.1785, maar over hem
vernamen wij verder niets.
1.6.2.4.6.5 Antonia: ° 13.8.1786 en op 14.8.1810
gehuwd met Jan Fr.Burm ( ° Houtenisse 3.10.1788).
1.6.2.4.6.6 Maria Theresia: ° 19.3.1788 en gehuwd
met Joannes Franciscus De Cauwer en + Kieldrecht
17.8.1819.
1.6.2.4.6.7 Jan: ° 25.9.1789 en verder tasten wij
over hem in het duister.
1.6.2.4.6.8 Gregorius: ° 7.1.1791 en + 5.2.1793.
1.6.2.4.6.9 Sofia: ° 2.12.1792. Zij is degene over wie
wij het hiervoor hadden met betrekking tot de
naamskwestie van haar grootmoeder. Zij huwde in
mei 1817 Philippus Vercruyssen, woonde aan de
Krekelmuit in Kieldrecht waar zij ook stierf op
30.5.1876.
1.6.2.4.6.10 Angela: ° 19.2.1795. Zij was dienstmeid
en trouwde 39 jaar oud in Kieldrecht op 12.3.1834
met Gillis Van Putte en stierf er op 1.4.1853. Zij was
het die, anderhalve maand vóór haar huwelijk, de
familienaam van haar moeder postuum wettelijk
deed veranderen.
1.6.2.4.7 Joanna Petronella: werd op 28 november 1748
geboren. Ze trouwde in Sint-Gillis Waas op 5 mei 1769 met
Jan Van Hoey. Ze ging aan de Kamerwijk te Sint-Gillis Waas
wonen. Ze overleed daar op 24 augustus 1808.
1.6.2.4.8 een zoontje: werd doodgeboren op 29 maart 1752.
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1.6.2.4.9 Victorius: werd geboren op 27 juli 1753. Hij
trouwde in Kieldrecht op 19 mei 1777 met Anna Maria
Paelman. Zij hadden vijf kinderen die allen in Kieldrecht
geboren werden, maar allemaal stierven zij zeer jong.
1.6.2.4.9.1 Paul: ° 19.4.1778 + 27.4.1778.
1.6.2.4.9.2 Jan Baptiste: ° 19.4.1778 + 21.4.1778.
Deze eerste twee waren dus tweelingen.
1.6.2.4.9.3 Anna Maria: ° 9.8.1779 + 2.5.1787.
1.6.2.4.9.4 Ivo Benedict: ° 29.9.1781 + 12.12.1786.
1.6.2.4.9.5 Sofia Dorothea: °21.2.1783 +24.3.1784.
1.6.2.5 Corneel: werd op 10 januari 1714 geboren en genoemd naar
zijn peter Corneel Van Doesselaer. Hij trad in de echt in Vrasene op
17 juli 1736 met Catharina Buijs. Corneel verwisselde het tijdelijke
met het eeuwige in Vrasene op 4 april 1775.
Zelf had hij geen land in eigendom, maar hij pachtte in totaal niet
minder dan 6260 roeden lands.119 En dat is wel heel veel. Het moet
hem normaliter geen windeieren gelegd hebben.
Hij kreeg met zijn vrouw zeven kinderen, die allen in Vrasene het
levenslicht aanschouwden, maar naamvoerende afstammelingen
brachten zij niet voort.
1.6.2.5.1 Jan Frans: ° 18.9.1737 + 18.10.1737.
1.6.2.5.2 Petrus Adriaan: ° 4.11.1738 + 24.5.1761.
1.6.2.5.3 Anna Catharina: ° 5.10.1741 + 24.10.1894 en X
19.6.1763 met Paul Frans Thielens.
1.6.2.5.4 Joanna Maria: ° 12.3.1744 + 4.1.1827 en X
30.6.1776 met Bruno Luijckx.
119
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1.6.2.5.5 Joanna Petronella: ° 30.9.1746 + 6.5.1761.
1.6.2.5.6 Isabella: ° 30.9.1751 + 26.12.1751.
1.6.2.5.7 Isabella Clara: ° 2.10.1752 + 28.12.1828 en X
19.8.1777 met Frans Windey.
1.6.2.6 Jan Baptiste: geboren op 11 april 1717, maar wij hebben
hem later nergens meer teruggevonden.
1.6.2.7 Jakob: geboren op 27 juli 1718 en ook van hem verder geen
nieuws. Stierven ze allebei jong en liet de pastoor na ze in de
begraafregisters op te schrijven? Mogelijk. Of vonden zij in militaire
dienst de dood? Misschien trouwde Jakob in Sint-Gillis-Waas op 7
mei 1739 met ene Josyne Maria Boel. Over de correcte identiteit van
deze Jakob moet ik toch enige twijfel laten./
1.6.2.8 Jan: geboren op 1 mei 1722 en vooreerst getrouwd in
Vrasene op 20 juli 1749 met Catharina Van der Jeught. Zij beviel
van een doodgeboren zoontje op 12 oktober 1750 en bezweek zelf
aan de gevolgen van die geboorte een week later op 19 oktober. Hij
trouwde een tweede maal in Nieuwkerken op 30 juli 1752 met
Joanna Benon, die in Bornem geboren was op 21 juli 1729. Zij
overleed in Vrasene op 5 januari 1809. Hijzelf was eerder al
gestorven op 19 juli 1800. Zij kregen in totaal zes kinderen, die allen
in Vrasene het levenslicht zagen.
1.6.2.8.1 Joanna Maria: geboren 17 mei 1753. Ze trouwde
met Dionysius Josephus Beugnies. Ze was spinster en ging
wonen in Sint-Pauwels aan de Botterstraat. Zij overleed er
op 14 juli 1830.
1.6.2.8.2 Petronella: geboren 5 november 1755 en 's
anderendaags gedoopt. Ze trouwde in Sint-Gillis-Waas op
10 oktober 1780 met Jakob Van Hese. Ze overleed in
Vrasene op 29 november 1787, maar dan als Anna, niet als
Petronella. Dat kon toen allemaal.
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1.6.2.8.3 Joos Corneel: deze eerste zoon werd geboren 7
november 1758 en stierf 27 januari 1841. Op 10 april 1793
trouwde hij in Sint-Pauwels met Joanna Maria Van
Kerckhove (+ 14.7.1822). Daar ging hij als landbouwer met
haar aan de Hoogstraat wonen. Vanaf 1839 vertoefde hij in
Sint-Niklaas in de Plezantstraat. Toch overleed hij in zijn
geboortedorp. Zij kregen zes kinderen, allen in Sint-Pauwels
geboren:
1.6.2.8.3.1 Anna Catharina: °18.6.1793 + 1.2.1817.
1.6.2.8.3.2 Karel Lodewijk: ° 1794 + 5.10.1822.
1.6.2.8.3.3 Augusta Sophia: ° 26.7.1795 en
getrouwd met Karel Van Remoortere, tenslotte +
25.2.1877
1.6.2.8.3.4 Maria Theresia: ° 3.7.1797 kreeg een
onwettig kind Maria Josepha op 24.3.1833 en
trouwde de dag na kerstdag van hetzelfde jaar met
Domien Frans Baert.
1.6.2.8.3.5 Petrus Frans: ° 21.11.1803 en X met
Isabella Theresia Smet op 28.10.1829. Hij stierf
3.10.1831. Zij hadden twee kinderen: (1) Joannes
Desiderius °24.3.1830 + 13.11.1876. Hij was
getrouwd met Maria Josepha Thoen en kreeg in
Sint-Niklaas zeven kinderen Petrus Augustinus (°
26.9.1859), Maria Theresia (° 28.1.1861), Ludovica
(° 25.1.1864), Jozef (° 2.4.1866), Fidelia (° 2.2.1870
+ 27.10.1872), Leonia (° 17.11.1872), en Emma (°
19.8.1875). (2) Maria Louisa ° 30.4.1831 en
trouwde twee keer, eerst met Jozef De Bondt en
daarna met Jakob Meyskens.
1.6.2.8.3.6 Jan Baptiste: °14.6.1808 en +21.1.1845.
Hij trouwde op 31.5.1839 met Constance Van
Belleghem. Ze kregen vier kinderen, die allen in
Stekene geborden werden: (1) NN ° 18.1.1840,
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maar dood geboren. (2) Aloysius ° 23.1.1841 +
5.3.1841. (3) Joanna Maria °20.1.1842 + 4.2.1862.
(4) Maria Coleta ° 23.9.1843.
1.6.2.8.4 Pieter Jan: aanschouwde het levenslicht op 20
maart 1762 en werd de dag daarop gedoopt. Hij stierf in
Sint-Pauwels op 13 november 1833. Op 8 november 1796
trouwde hij in Sint-Pauwels een eerste keer met Alexandrina
Antonia Van Camp. Zij stierf op 18 juni 1819. Hij was gaan
wonen aan de Kwakkel in Sint-Pauwels en na als arbeider
gewerkt te hebben, werd hij winkelier. Pas op 1 oktober
1831 hertrouwde hij, andermaal in Sint-Pauwels, met Sophia
Malfroid (° Belsele 20.6.1780). Zijn twee huwelijken bleven
kinderloos.
1.6.2.8.5 Gillis Jakob: werd geboren en gedoopt op 10
november 1765 en overleed in Sint-Niklaas op de laatste
dag van het jaar 1831. Op 7 januari 1796 trad hij in SintGillis-Waas in de echt met Maria Petronella Schelfhout, die
op nieuwjaarsdag in 1769 aldaar geboren was. Deze
arbeidster overleed op 25 januari 1832. Hij was eveneens
een arbeider en, zoals zovele anderen, ongeletterd. Ze
woonden aan de Spieveldhoek in Sint-Niklaas. Samen
hadden zij acht kinderen, over wie wij in een van de
volgende hoofdstukken meer zullen vertellen (zie blz. 311),
maar van het enige kind dat nog naamvoerende
ste
ste
afstammelingen tot in de 20 en 21 eeuw zal nalaten,
zullen de laatste overlevenden uiteindelijk in het Luikse
terechtkomen en Franstalig worden.
1.6.2.8.6 Joanna Catharina: werd geboren en gedoopt op 1
september 1769. Ze trouwde in Nieuwkerken op 21 februari
1792 met Jozef Venneman. Joanna Catharina overleed in
Sint-Niklaas op 5 juli 1850. In haar overlijdensakte staat
genoteerd dat zij 77 jaar werd. In waarheid werd ze maar 70
jaar oud.

233

Kinderen en kleinkinderen van Michael Bryssinck (1.6.2)
Michael Bryssinck (° 1678 + 1730 )
Elisabeth Van de Voorde (°ca 1676 + 1705 )
Petrus Bryssinck (° 1703 + 1703 )
Petrus Bryssinck (° 1705 + 1708 )
Josyne Vanlaer
Josyne Bryssinck (° 1707 )
Joos Bryssinck (° 1710 + 1786 )
Isabella Durinck
Joanna Maria Bryssinck (° 1736 + 1737 )
Corneel Bryssinck (° 1738 + 1794 )
Josyne Maria Bryssinck (° 1740 + 1827 )
Jan Frans Bryssinck (° 1742 + 1742 )
Petrus Bryssinck (° 1743 + 1827 )
Jan Baptiste Bryssinck (° 1746 + 1812 )
Joanna P. Bryssinck (° 1748 + 1808 )
N.N. Bryssinck (° 1752 + 1752 )
Victorius Bryssinck (° 1753 + 1783 )
Theresa Middernaght (+ 1786 )
Corneel Brissinck (° 1714 + 1775 )
Catharina Buijs (° ca 1715 )
Jan Frans Bryssinck (° 1737 + 1737 )
Petrus Adriaan Bryssinck (° 1738 + 1761 )
Anna Catharina Bryssinck (° 1741 + 1794 )
Joanna Maria Bryssinck (° 1744 + 1827 )
Joanna P. Bryssinck (° 1746 + 1761 )
Isabella Bryssinck (° 1751 + 1751 )
Isabella Clara Bryssinck (° 1752 + 1828 )
Jan Baptiste Bryssinck (° 1717 )
Jakob Bryssinck (° 1718 )
Josyne Maria Boel
Jan Briessinck (° 1722 + 1800 )
Catharina Van der Jeught (° ca 1725 + 1750 )
N.N. Briessinck (° 1750 + 1750 )
Joanna Benon (° 1729 + 1809 )
Joanna Maria Briessinck (° 1753 + 1830 )
Petronella Briessinck (° 1755 + 1787 )
Joos Corneel Briessinck (° 1758 + 1841 )
Pieter Jan Briessinck (° 1762 + 1833 )
Gillis Jakob Briessinck (° 1765 + 1831 )
Joanna C. Briessinck (° 1769 + 1850)
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De nakomelingschap van
Franchoijs Bryssinck (1670-1720)

E

en van de andere overgeblevenen uit de groep op bladzijde
141 was Frans, alias Franchoijs Bryssinck, geboren in
Tielrode op 23 september 1670 als zoon van Andries en
Elisabeth Vergauwen. In hoofdstuk VIII, bladzijde 109, stond hij
vermeld onder het nummer 2.4.6. Over zijn jeugd weten wij niets,
zoals dat meestal het geval is voor gewone mensen van het
platteland, maar uit de slotformule van de staat van goed van zijn
vader, die in juli 1693 overleed, vernemen wij, dat hij op dat ogenblik
- toen hij dus bijna 23 jaar oud was - niet meer in het ouderlijk huis
vertoefde, zelfs niet elders in Tielrode. Hij was “in dienste vande
heeren Staeten van Hollandt” (zie blz. 188). In die tijd, zoals wij al
eerder lazen, werd het Waasland, net zoals de rest van Vlaanderen,
door diverse legerbenden onder de voet gelopen. Frans is
vermoedelijk in dienst getreden van de protestantse Hollanders, die
de Franse koning Lodewijk XIV bekampten. Misschien mag ik hier
zelfs gewagen van zijn protestantse sympathieën, want natuurlijk
hadden deze krijgsverrichtingen ook een religieus bijsmaakje. Men
kon zich in die tijd wel veroorloven om in Vlaanderen protestant te
zijn, maar daardoor haalde men zich toch een hoop narigheid op de
hals. Zo was bijvoorbeeld trouwen als protestant onmogelijk en
inzake erfenisrechten werd men sterk benadeeld. Genoeg redenen
om dan maar omwille van zijn overtuiging het Hollandse kamp te
kiezen. Maar vooral merkwaardig is - omstreeks het jaar 1700 - de
terugkeer van Frans naar Tielrode, want hij blijkt dan getrouwd te
zijn met Jacoba Rousseau. En dat is een bijzonder bekende naam
bij de Franse Hugenoten, dat wil zeggen protestanten, die vanuit
Blois aan de Loire in Frankrijk de wijk naar Zwitserland en Duitsland
genomen hadden. Velen waren ook gevlucht naar Holland,
sommigen - ook een Rousseau - zelfs van daaruit naar Zuid-Afrika
om er voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie te gaan werken.
Die Franse Hugenoten liggen daar trouwens aan de oorsprong van
de befaamde Zuid-Afrikaanse wijnbouw. Zij waren Frankrijk
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ontvlucht, omdat zij als protestanten niet langer konden rekenen op
godsdienstvrijheid of op de verdraagzaamheid van de katholieke
overheden. Lodewijk XIV had immers op 18 oktober 1685 het Edict
van Nantes herroepen, waardoor alle verworven vrijheden voor de
protestanten in Frankrijk afgeschaft werden. Zij werden het
slachtoffer van een ware vervolging, die een uitwijking van wel meer
dan 200.000 Fransen teweeg bracht. Onder hen de familie
Rousseau uit Blois.
Zelfs al vonden wij tot op heden geen spoor van haar geboorte,
noch van haar huwelijk met Frans Bryssinck, toch zijn wij ervan
overtuigd, dat zij tot de gevluchte Hugenoten behoord heeft. Haar
voornaam Jacoba (Jacqueline in het Frans) was op dat ogenblik
ongebruikelijk in Tielrode en komt in onze stam van toen niet voor.
Dat Frans ook een protestantse overtuiging gekoesterd heeft, zou
uitstekend in dit hele verhaal passen. Onweerlegbare bewijzen
daarvoor hebben wij helaas niet. In elk geval zal het niemand
verbazen, dat vanaf zijn terugkeer in het katholieke Tielrode al zijn
kinderen toch katholiek gedoopt werden.
Toen Frans en Jacoba in Tielrode aankwamen, hadden zij al een
zoontje Frans, geboren omstreeks 1695 en dus genoemd naar zijn
vader, niet naar zijn grootvader Andries, die toen een paar jaar
eerder overleden was. Uit onvrede? Wie weet.
De staat van goed van Andries voorzag in de rechten van Frans,
maar of hij gekregen heeft wat hem toekwam, blijft maar de vraag.
Op 24 februari 1720 overlijdt Frans. Zijn vrouw Jacoba drie maand
later op 21 mei. Over de doodsoorzaak blijven wij helaas in het
ongewisse, maar zij laten zeven wezen na, tenzij de oudste net 25
geworden was. Een staat van goed werd niet opgemaakt, wat ons
doet vermoeden, dat er niet veel op te schrijven viel. Wel worden al
deze weeskinderen opgenomen bij verschillende broers. Van dan af
beginnen afwijkende schrijfwijzen van de familienaam voor te komen
zoals Bryssinckx, Brijssinck en Bressinck. Behalve de oudste
werden al de kinderen van Frans en Jacoba in Tielrode geboren:
2.4.6.1 Frans: zoals hierboven gezegd waarschijnlijk in de
Noordelijke Nederlanden geboren omstreeks 1695. Hij trouwt op 5
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mei 1726 in Tielrode met Maria Vercauteren (+ 1737), met wie hij
zeven kinderen krijgt. Hun familienaam wordt onveranderlijk als
Bressinck genoteerd en aangezien zij op diverse plaatsen geboren
werden, wijst dat op een groeiende mobiliteit van de Wase
plattelandsbevolking. En wie weet bleef van het Hollandse verleden
van zijn vader nog genoeg wrevel over om niet in Tielrode te blijven
wonen. Van 1750 tot 1775 werden ommestellinghen geheven op
gronden liggende in Haasdonk, terwijl hij in Nieuwkerken woonde
120
. Later ging die belastingplicht over op zijn zoon Pieter Jan.
2.4.6.1.1 Jan: werd in Sint-Pauwels geboren op 17 maart
1727 en 's anderendaags gedoopt. Hij trouwde in Hulst op 5
mei 1756 met Maria Francisca Van Ruijmbeke, die uit
Vrasene kwam. Dat huwelijk werd genoteerd in de registers
van de Hervormde Kerk, maar er werd uitdrukkelijk bij
vermeld dat zij beiden Rooms waren. Dat lijkt me voor die
tijd bijzonder tolerant. Deze emigratie naar Hulst doet ons
denken aan wat Frans, grootvader van deze Jan, deed net
voor het jaar 1700. Is er een verband? Wie weet. Ze kregen
zes kinderen, allen in Hulst geboren:
2.4.6.1.1.1 Petrus Joannes: geboren 7.11.1757 en
daar ‘s anderendaags gedoopt. Verder hebben wij
van hem geen spoor meer gevonden.
2.4.6.1.1.2 Emanuel: geboren op 11.10.1759 en
gehuwd in Hulst op 16.4.1780 met Apollonia
Annaert. Hij was achtereenvolgens voerman,
gewoon dagloner en ook tuinier. Zij waren eveneens
Rooms en staan vermeld in de boeken van de
Hervormde Kerk. Zij baarde drie kinderen. (1) Maria
Catharina (° 8.12.1781). (2) Ambrosius (°
31.12.1784) Deze werkbode en landbouwer woonde
aan de Langenbellingstraat 29 te Hulst. Hij trouwde
op 3.5.1807 een eerste keer met Adriana Johanna
van Loock (° ca 1787 + 30.7.1820), die hem
eveneens zeven kinderen schonk, van wie alle
zoontjes zeer vroeg overleden. Alleen hun oudste
120
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zoon Emanuel (° 11.2.1808 + Antwerpen 12.9.1830)
stierf in het militair hospitaal van Antwerpen als
de
ste
grenadier bij het 2 regiment van het 1 bataljon.
Was hij een slachtoffer van de Belgische revolutie?
Ambrosius hertrouwde in Hulst op 4.5.1821 met
Johanna Petronella de Kock (° ca 1788), maar met
haar kreeg hij geen kinderen meer. (3) Theodorus
(° 7.3.1791) van wie verder niets te vernemen viel.
Emanuel (de vader) trouwde een tweede keer met
Maria Josine Gillioen op 22.4.1797 met wie hij nog
eens vier kinderen kreeg. (4) Petronella Jacoba (°
24.2.1798 + 21.8.1859). (5) Emanuel (° 30.3.1799 +
28.4.1800). (6) Sophie (° 18.3.1801 + 22.5.1801).
(7) Petrus Jan (° 20.5.1802 + 21.7.1803). Deze
kinderen kregen geen van allen nakomelingen.
2.4.6.1.1.3 Petronella Jacoba: werd geboren op
3.3.1762. Zij trouwde in Hulst met Johannes Van
Fierenhout op 11.11.1792. Zij kwam als
broodbakster aan de kost en stierf in Hulst op
26.3.1827.
2.4.6.1.1.4 Francis Maurits: wij vonden zijn
doopakte niet, maar kunnen toch afleiden uit andere
akten, dat hij omstreeks 1764 moet geboren zijn. In
elk geval trouwde hij in Hulst op 14.12.1788 met
Pieternella Warrels, alias Waesens. Hier geldt
dezelfde opmerking omtrent hun Rooms geloof.
Pieternella was meerderjarig, dus wat ouder dan
haar bruidegom. Hij overlijdt in Hulst drie jaar later
op 28.9.1791. Hun zoon Antonius, die op 15.3.1789
geboren werd, heeft geen nakomelingen.
2.4.6.1.1.5 Theodorus: geboren op 18.7.1768 en op
3.6.1792 in Hulst in de echt getreden met Elisabeth
Buyens (° 3.6.1792 + 19.4.1814). Ook zij waren
Rooms, maar hun huwelijk werd toch opgetekend in
de boeken van de Hervormde Kerk. Zij woonden er
aan de Bierkaijstraat en hij was metselaar. Te
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Kemzeke trouwt hij een tweede keer op 2.6.1819
met Isabella Meul (° Kemzeke circa 1779). Wij
kennen
van
hen
geen
nakomelingschap.
Vermoedelijk is Theodorus de man die in Sint-Gillis
een stuk grond bezat dat gelegen was in de
Roodemoorpolder, sectie A nr. 303. De oppervlakte
was 43 roeden en het kadastrale inkomen bedroeg
25,37 frank. Hij genoot van een aftrek van 26
121
centiemen. In 1858 werd het verkocht .
2.4.6.1.1.6 Dominicus: werd geboren op 31.1.1773,
maar over hem vonden wij helaas geen verdere
gegevens.
2.4.6.1.1.7 Johannes: aanschouwde het levenslicht
op 5.10.1780. Hij trouwde in Hulst driemaal,
achtereenvolgens met Maria Elisabeth Dauw, later
met Anne Marie Triest en tenslotte met Petronella
de Rover. In totaal kreeg hij met hen vier kinderen.
Omdat zijn kinderen nog naamvoerende nakomelingschap hebben, veroorloven wij ons over hen pas
in hoofdstuk XI te berichten (zie blz. 321).
2.4.6.1.2 Frans: werd in Sint-Niklaas geboren op 23 januari
ste
1729 en de 24 gedoopt. Hij stierf 32 jaar oud op 29
november 1761 in Temse en werd daar op 2 december
begraven.
2.4.6.1.3 Anna Maria: zag, zoals het eerste kind, het
levenslicht in Sint-Pauwels en wel op 8 december 1730 en
de
werd er de 9 gedoopt. Zij trouwde in Haasdonk op 29 april
1759 met Jan Frans Keuninckx. In 1796 verkoopt ze de
grond waarop haar huis gestaan had, maar dat afgebroken
werd. Dat huis stond in de Steendonkstraat op het perceel
nummer 2055, groot 109 roeden 122 en terug te vinden op
het stratenplan van Temse, deelgebied Steendonkstraat, op
bladzijde 261. Zij verliet ons in Temse op 18 maart 1807.
121
122

Kadaster Sint-Gillis, artikel 101 (Archief Gent).
G.A.Temse, 101 f°57 r°.
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2.4.6.1.4 Philippus Jacobus: werd toch weer in SintNiklaas geboren op 1 mei 1732. Hij overleed er vijf maand
oud op 8 oktober van hetzelfde jaar.
2.4.6.1.5 Maria Josyne: werd 30 augustus 1733 in SintNiklaas geboren. Over haar vonden wij geen verdere
informatie.
2.4.6.1.6 Isabella Jacoba: ook geboren en gedoopt in SintNiklaas, maar dan op 27 februari 1735. Ze overlijdt op 8
december 1782 in Hulst, waar haar broer Jan trouwde en
gaan wonen was.
2.4.6.1.7 Joanna Coleta: nog altijd geboren in Sint-Niklaas
en er gedoopt op 30 april 1737. Zij trouwt er met Mathias
Delanghe op 28 juli 1759 en overlijdt er op 18 februari 1788.
Twee dagen later wordt zij begraven.
Na de dood van Maria Vercauteren trouwt Frans Bressinck een
tweede keer met Maria Anna Brijs op 10 januari 1738 in Haasdonk.
Van haar vader neemt Frans in 1739 de volgende stukken land in
Haasdonk over 123:
nr.

Rd

van

komt van

49

369

1739

Michiel Brijs

48

329

1739

idem

320

249

1739

idem

tot

afgestaan aan

1771 Wwe Reynaerts (Sint-Niklaas)

Maria Anna Brijs schenkt hem volgende kinderen die allen in
Haasdonk geboren werden:
2.4.6.1.8 Anna Catharina: werd geboren op 11 juli 1739 en
trouwde in Beveren met Jozef Van Dam op 2 november
1768. Ze was een spinster en ging in Kruibeke aan de
Kerkhoek wonen. Ze trouwde een tweede keer, ook in

123

R.A. Beveren, G.O.A.. Haasdonk 77 (Landboek) f° 12 r°.
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Beveren, met Bernard Durinck op 1 oktober 1774. Zij
overleed in Kruibeke op 30 januari 1820.
2.4.6.1.9 Joanna Francisca: werd geboren op 22
september 1741 en overleed er iets minder dan vier jaar oud
op 19 juni 1745.
2.4.6.1.10 Pieter Jan: die geboren werd op 13 maart 1746.
Hij overleed in Haasdonk op 12 augustus 1804. Hij was
eerst getrouwd met Joanna De Maeijer (° Ruisbroek ca 1747
+ Haasdonk 8.6.1776). Dat huwelijk werd op 12 mei 1772 in
Haasdonk voltrokken. Volgens de ommestellinghe van 1792
betaalde hij voor een totaal van 3 gemeten en 47 roeden
bijna drie pond grooten 124. Op 10 augustus 1774 komt
Pieter Jan voor op een lijst van “communicanten”, dat wil
zeggen een lijst van personen, die te communie mogen
gaan. Dus geen communicanten in de hedendaagse
betekenis van het woord. Hij komt daarop voor met twee
personen 125. En dat klopt. Hun eerste kind werd pas zes
dagen later geboren. Joanna De Maeijer schonk hem toen
een zoon:
2.4.6.1.10.1 Jan Baptiste: geboren op 16.8.1774.
Van beroep was hij wever. Hij trouwde in Haasdonk
op 30.4.1806 met Marie Thérèse Camerier
(°Haasdonk 10.12.1782 + Bazel 1.6.1848). Zij
woonden in Haasdonk, maar na zijn dood, op
18.12.1841, ging zijn vrouw in Beveren wonen. Over
hun kinderen kunnen wij pas in een later hoofdstuk
berichten (zie blz. 325).
2.4.6.1.10.2 NN.: De bevalling van een doodgeboren
zoontje kostte op 8.6.1776 aan de moeder het leven.
Al heel snel hertrouwde Pieter Jan met een dagloonster,
Anna Catharina Stoop. Dat huwelijk werd in Haasdonk op 10
februari 1777 gesloten. Zij stierf vóór 1816. Zij schonk hem
124
125

R.A. Beveren, G.O.A. Haasdonk 63.
R.A. Beveren, G.O.A. Haasdonk 53.
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vijf zonen en een dochter, die allen in Haasdonk het
levenslicht zagen:
2.4.6.1.10.3 Karel Jozef: geboren op 14.10.1777.
Hij stierf bijna 16 jaar oud op Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart in 1793.
2.4.6.1.10.4 Bernard: werd op 18.8.1780 geboren.
Hij overleed in Haasdonk als dagloner op 3.6.1810.
2.4.6.1.10.5 Petronella: de enige dochter, werd
twee jaar later op 26.10.1782 geboren.
2.4.6.1.10.6 Mattheus: zag het levenslicht op
11.6.1785. Hij overleed in Haasdonk op 19.4.1862.
2.4.6.1.10.7 Jakob: werd geboren op 13.9.1786. Hij
trouwde in Haasdonk op 20.11.1816 met Joanna
Van Schoore (° Haasdonk 1.10.1785 + 23.2.1840).
Hij kreeg wel meerdere kinderen, maar geen van
hen zorgde voor naamdragende nakomelingschap.
(1) een doodgeboren meisje (8.9.1817). (2) Sophie
(° 27.1.1819 + 29.4.1853). (3) Jozef (° 21.1.1820 +
23.2.1820). (4) Marie Josepha (° 24.12.1821) Zij
trouwde met Leander Hubrecht. (5) Carolus (°
15.12.1822 + 21.7.1824). (6) Anna Francisca (°
kerstdag 1823 + 17.4.1826). (7) Jozef (° 17.3.1825)
verder geen nieuws over hem. (8) nog een
doodgeboren meisje (° 2.10.1826). (9) Anna
Francisca (° circa 1828 + 17.6.1829).
2.4.6.1.10.8 Jan Frans: kwam op 16.4.1791 ter
wereld, maar stierf 13 jaar oud op 29.8.1804.
Op de hiervoor bij zijn zoon Pieter Jan vermelde lijst van
communicanten worden voor het gezin van Frans en Maria Anna
Brijs drie personen genoteerd. Vermoedelijk zijn dat hijzelf, zijn
vrouw en misschien zijn dochter Maria Josyne, over wie wij zo
weinig vernomen hebben. Of was die laatste persoon de meid of de
knecht?
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Hij overleed tenslotte in Haasdonk op 6 april 1784. In zijn
overlijdensbericht wordt zijn leeftijd geraamd op 90 jaar en dat was
niet eens een onnauwkeurige schatting.
2.4.6.2 Maria Catharina: werd op 15 september 1701 geboren. Ze
trouwde in Temse op 26 november 1736 met Frans Sterck. Ze
overleed daar ook op 5 december 1780.
2.4.6.3 Anna: werd geboren in Tielrode op 17 februari 1705. Zij
werd “filia devota”, d.w.z. kloosterzuster, en overleed in Elversele op
1 oktober 1794. Ergens werd zij Joanna Francisca genoemd.
2.4.6.4 Andries: aanschouwde het levenslicht in Tielrode op 9
september 1707 en werd twee dagen later gedoopt. Hij trouwde in
Temse op 11 mei 1741 met Isabella Smet (Temse ° 11.5.1741 +
2.12.1781). Het tijdelijke met het eeuwige verwisselde hij in Temse
op 5 december 1776.
Al vroeg in 1734 kocht hij aan de Elstraat de helft van een stuk
grond met hofstede van Pieter Van Wijnacker. Na diens overlijden
kocht hij van zijn weduwe de andere helft, zodat hij over de volledige
202 roeden kon beschikken.
Toen hij trouwde begon Andries langs de kant van zijn vrouw
enkele akkers te verwerven, die vlak naast zijn woning lagen. In de
jaren die daarop volgden, pachtte hij nog meer grond en kreeg hij
nog meer eigendom. De meeste stukken lagen wel nog steeds in de
buurt van zijn hofstede. Hij was dus kennelijk goed getrouwd. Een
overzicht van al dat onroerend goed vindt men in de tabel hierna en
voor de situering op het grondgebied van Temse verwijzen wij naar
het stratenplan van het deelgebied Steendonckstraat op bladzijde
261.
De eerste tabel vermeldt wat Andries in eigendom verworven had,
de tweede tabel wat hij pachtte. Het moet gezegd dat de
quoteboeken zodanig zijn opgesteld, dat niet van alles met 100 %
zekerheid kan gezegd worden wat precies eigendom en wat pacht
was.
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Eigendom
½ hofstede

nr
2128

Rd
101

vanaf
1734

komt van

½ hofstede

2128

101

1761

wed. Pieter Van Wijnacker
Guilliam Smet

akker

1432

257

1741

½ akker

2155

135½

1741

Guilliam Smet

½ akker

2155

135½

1741

Pieter Van Wijnacker

akker
nr Rd vanaf
pacht van
Waterlanden 2041 286 1742 broer v. Guilliam Smet
Putacker

2137 370 1742

Gillis Van Bogaert

2047 263 1746

wed. Jan Soetens

1450

t Wiltstuck

t Leen

1746

wed. Jan Soetens

2822 211 1747

Thomas Brauwers

2838

Thomas Brauwers

2021 402 1748

Guilliam Smet

2085 154

Guilliam Smet

2058 267

Guilliam Smet

1375 211 1751

Pieter Buijtaert

2056 405 1752

Pieter Brys

tot

Afgestaan aan

1752 Jan De Keersmaecker

Dat hij op 15-jarige leeftijd een wees werd en bij een oom werd
uitbesteed, heeft hem dus niet belet om eigendom te verwerven en
om met gepachte gronden een meer dan behoorlijk zelfstandig
boerenbedrijf uit de grond te stampen.
Andries en Isabella hadden vier kinderen die allen in Temse
geboren werden:
2.4.6.4.1 Jan: geboren op 3 september 1742 en een dag
later gedoopt. Stierf vijf en een half jaar later in Temse op 1
mei 1748.
2.4.6.4.2 Anna Catharina: werd op 4 februari 1744 geboren
en gedoopt. Zij trouwde op 6 juli 1773 in Temse met Jan
Petrus Stuer. Ze overleed in Temse op 18 april 1831.
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2.4.6.4.3 Jozef Franciscus: werd geboren en gedoopt op
18 maart 1748 en hij trouwde in Temse met Amelberga Van
Geyt op 19 januari 1773. Hij was landbouwer zoals de
meesten en ging in de Elstraat wonen. Een en ander kan
gevisualiseerd worden op het stratenplan van Temse op
bladzijde 261. Hij hield in eigendom het volgende onroerend
goed:
onroerend goed
nr
Hofstede
1371

Rd
126

vanaf
1785

tot

‘t Leen

1370

247

1785

hofstede

2160

231

1801 1808-1811

afgestaan aan

Francies van Gheyt

Hun huwelijk bleef gedurende 21 jaar kinderloos. Op 20
maart 1794 stierf Amelberga. Hij hertrouwde een eerste
maal met Anna Catharina Poppe eveneens in Temse op 19
mei 1795. Let wel, hij was dan al 47 jaar oud. Hij stierf in
Temse de dag voor Kerstmis 1828. Zij kregen zeven
kinderen, die allen in Temse het levenslicht zagen:
2.4.6.4.3.1 Jan Frans: geboren 24.2.1796. Hij
trouwt in Tielrode op 17.11.1815 met Anna Maria
Maes. Zijn nazaten bespreken wij later (zie blz.329).
2.4.6.4.3.2 Jan Baptiste: werd op 6.8.1797 geboren
en vóór 1807 overleden..
2.4.6.4.3.3 Joanna Theresia: kwam ter wereld op
16.10.1798.
2.4.6.4.3.4 Sofia Petronella: geboren op 23.6.1800,
maar vier jaar later overleden op 9.7.1804.
2.4.6.4.3.5 Maria Josepha: geboren op 16.8.1801.
Op oudejaarsavond 1838 schonk zij in Vrasene het
leven aan een onwettige zoon Frans. Deze trouwde
in Kieldrecht met Prudentia Wilssens. Zij woonden in
Kieldrecht aan de Ouden Arenberg. Hij was
dienstknecht, zij werkvrouw. Zij hadden twee
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kinderen: (1) Pharaïlda Hermelinda: ° Kieldrecht
13.4.1877. Haar prachtige naam belette haar niet
het tijdelijke voor het eeuwige in te ruilen één jaar
later op 24 april. (2) Edmondus: ° 1.4.1879 ook in
Kieldrecht, maar over hem geen verdere informatie.
2.4.6.4.3.6 Sofia: die geboren wordt op 2.4.1803.
2.4.6.4.3.7 Jozef: werd geboren op 5.10.1804. Deze
dagloner trouwde in Temse op 25.7.1827 met Anna
Van Hoeylandt. Zij woonden in de Steendonkstraat.
Zij lieten drie kinderen na: (1) Rosalie: ° 23.10.1827
en X in Temse met Carolus Van Der Jeught op
18.11.1857. Zij was gewoon huishoudster. (2) Karel:
° 26.3.1829. Hij trouwde in Sint-Niklaas met Maria
Ludovica Van Royen op 22.4.1863. Hij was tijdelijk
schaapherder en dienstknecht. In Sint-Niklaas
woonde hij in 1864 aan het Brugsken 365, in 1867 in
de Breedstraat van dezelfde stad. Zij lieten drie
kinderen na: Alfons Jozef (° 21.4.1864) Petrus
Nicolaes (°1.8.1867 +26.2.1871) Eduardus (°
26.8.1870 + 25.3.1871).
De vrouw van Jozef Franciscus, Anna Catharina Poppe,
overlijdt op 5 maart 1805. Hij trouwt een derde keer met
Isabeau Thérèse Van Hoyweghen (° 1768 + Temse
18.8.1833). Het huwelijk wordt in Bazel op 21 augustus 1805
ingezegend. Hij kon kennelijk niet wachten, al was hij dan al
57 jaar oud. Zij was al eens eerder getrouwd. Zij schenkt
hem nog twee kinderen:
2.4.6.4.3.8 Jan Baptiste: over wie wij later nog
zullen berichten (blz. 333).
2.4.6.4.3.9 Amelberga: geboren 29.7.1811 en
slechts enkele dagen later op 5.8 gestorven.
Jozef Franciscus overlijdt tenslotte in Temse, 80 jaar oud,
de dag voor Kerstmis in 1828. Zij overlijdt vijf jaar later.
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2.4.6.4.4 Maria Joanna: werd op 29 maart 1750 geboren en
's anderendaags gedoopt, maar zij overleed een goed jaar
oud op 20 juni 1751.
2.4.6.5 Jakob: werd geboren 14 november 1710 en twee dagen
later gedoopt. In 1741 baat hij in Temse een hofstede uit, groot 354
roeden, en een hofland, groot 253 roeden, beide gelegen aan de
Veldstraat. Niet ver daar vandaan aan de Lysbroeckstraet, die nu
Potaardestraat heet, pacht hij in 1744 de helft van twee stukken land
(de nrs. 1201 en 1202). De andere helft heeft hij in eigendom.
Waarschijnlijk stond daar nog een hofstede op, maar dat wordt niet
op de figuratieve kaart bevestigd. In 1752 worden hofstede en
hofland verkocht. De vier stukken land met de hofstede vindt men op
het stratenplan van Temse, deelgebied Potaardestraat op blz. 262.
Later worden nog een aantal stukken land vermeld in de boeken der
pointinghen, maar het is niet duidelijk of Jakob toen nog leefde 126.
2.4.6.6 Petrus: zag het levenslicht op 23 september 1713 en werd
een dag later gedoopt. Na de dood van zijn ouders werd hij als wees
opgenomen in het gezin van zijn oom Jakob Bryssinck (2.4.9), die
met Maria van Daele getrouwd was (zie blz. 110 en ook hierna). Hij
trouwde in Tielrode op 2 mei 1739 (ondertrouw op 18 april) met
Maria Anna Van Lare (° Elversele 16 oktober 1711 en + 13 mei 1792
in Temse). Hij stierf bijna 85 jaar oud in Tielrode op 8 april 1799 in
zijn woning aan de Ruisstraat. In zijn overlijdensakte staan wel een
aantal onmogelijke dingen en fouten. Zo is getuige Bernardus
Ringoet niet zijn schoonbroer, maar misschien de broer van zijn
schoonzus. Die heette dan weer Bernarda en dat is ook al weer
verdacht. Vervolgens wordt de andere getuige Jacobus Franciscus
Bryssinck, oud 39 jaar, als zijn broer vermeld. Dat kan hij met een
leeftijdsverschil van 47 jaar onmogelijk geweest zijn. Tenslotte
worden zijn ouders Jacobus en Maria Talboom genoemd. Ook dat
is niet correct. Maria Talboom was zijn schoonmoeder. De
ambtenaar van de burgerlijke stand had die dag niet veel zin, ofwel
kreeg hij informatie van twee onwetende getuigen of misschien
waren die allebei stomdronken. Vergeten wij tenslotte niet, dat buren
en vrienden van een 85-jarige meestal niet meer precies weten wie
wie was in zijn leven. Wie zal het zeggen? Petrus Bryssinck en
126

G.A.Temse 98 f° 12 r°.
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Maria Anna Van Lare hadden zeven kinderen, die allen in Temse
werden geboren:
2.4.6.6.1 Anna Catharina: van haar vonden wij alleen een
overlijdensbericht in Temse van 29 maart 1814. Zij moet
omstreeks 1741 in Temse geboren zijn. Zij was gehuwd met
Joos Staut.
2.4.6.6.2 Maria Amelberga: werd geboren op 14 oktober
1742, maar stierf tien dagen later.
2.4.6.6.3 Frans: werd geboren op 5 april 1744 en 's
anderendaags gedoopt. Hij trouwde in Tielrode op 9
september 1764 (ondertrouw op 30 augustus) met de
hoogzwangere Joanna Petronella Van de Perre (+ 13 april
1790). Hij was dagloner en stierf in het burgerlijk hospitaal
van Temse op 2 februari 1825. Hun vijf kinderen werden
allen in Temse geboren:
2.4.6.6.3.1 Petrus Jan: werd 5.11.1764 geboren en
gedoopt en stierf 19 jaar oud op 13.1.1784.
2.4.6.6.3.2 Joos alias Josse: geboren en gedoopt
op 27.1.1766. Als gewone dagloner trouwde hij ook
in Temse op 29.4.1788 met Regina Amelberga
Hemeleer (° Temse 2.10.1752). Zij was dus ruim 13
jaar ouder en voor haar was dit een tweede huwelijk.
Haar eerste man heette Jan Baptiste Van Royen.
Joos overleed in Bazel op 28.2.1836. Met hem
kreeg zij vijf kinderen, die allen in Bazel geboren
werden: (1) Amelberga (° 21.1.1789). (2) Petrus (°
20.4.1790 + 30.6.1840). (3) Sophia (° 31.7.1791).
(4) Henrica (° 6.6.1793 + 16.11.1795). (5) Lucia (°
28.11.1794) die op 23 mei 1811 in Bazel een
onwettige zoon baarde, Charles. Zij was zelf slechts
16 jaar oud. Haar kind stierf een paar dagen later
op 5 juni. Later trouwde ze met Frans Lauwereys.
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2.4.6.6.3.3 Anna Catharina: geboren circa 1768 en
overleden 23.5.1805. Ze was getrouwd met Petrus
Joannes Vercauteren.
2.4.6.6.3.4 Jozef: werd geboren en gedoopt op
18.10.1769. Hij was net zoals zijn broer dagloner,
meer bepaald landbouwer en woonde in de
Veldstraat en in de Oostbergstraat. Hij trouwde een
eerste maal in Temse op 20.11.1796 met Isabella
Van Kerschaever. Een tweede huwelijk sloot hij
eveneens in Temse met Joanna Cornelia Reyniers
op 24.2.1799. Hij overleed in Temse op 29.4.1818.
Na zijn dood trouwde zij op 29.10.1821 met Jan
Bryssinck (4.4.9.5.1.1), die slechts zeer verre
familie was van haar eerste echtgenoot. Zij kreeg
met Jozef tien kinderen over wie wij in een later
hoofdstuk zullen uitweiden (zie blz. 275 en 335).
2.4.6.6.3.5 Joanna Jacoba: werd geboren op
21.4.1771, maar stierf een goed jaar oud op
2.7.1772.
2.4.6.6.3.6 Elisabeth: werd geboren en gedoopt op
28.9.1775. Ze trouwde met Jan Baptiste Duerinck en
overleed in Temse 18.2.1855.
2.4.6.6.4 Jan Jakob: werd geboren op 9 en gedoopt op 10
oktober 1747. In Vrasene trad hij op 4 juli 1775 in de echt
met de zes maand zwangere Maria Francisca De Vos (°
Beveren 16 december 1747 en + Vrasene 27 september
1829). Van haar moeder hebben wij een staat van goed
gevonden. Zij heette Catharina Vergouwen en overleed op
14 mei 1781 in Beveren. Op blz. 291 kan men dat document
erop nalezen. Daaruit blijkt overigens dat haar ouders toch
niet helemaal onbemiddeld waren. Uiteindelijk erfde Maria
Francisca De Vos in de toenmalige guldens een nettobedrag
van meer dan 28 ½ gulden. Bedenk daarbij dat men voor
die som destijds ongeveer 32 meter lijnwaad kon kopen of
als men verkiest 15 zakken graan. Alleszins zijn ze van die
erfenis niet rijk geworden. Jan Jakob, die gemeenzaam Jan
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genoemd werd, overleed in Vrasene op 4 april 1805. Zij
hadden negen kinderen, die bijna allen in Vrasene geboren
werden:
2.4.6.6.4.1 Petrus Augustinus: werd geboren en
gedoopt op 15.10.1775. Hij was slechts zes jaar oud
toen hij in Beveren overleed op 18.4.1782.
2.4.6.6.4.2 Gillis: werd geboren op 5 en gedoopt op
6.1.1777. Hij woonde in Beveren aan de Nerenhoek
en was gewoon dagloner. Hij trouwde met
Constance Van Landegehem (° ca 1781 + Beveren
17.1.1867) en overleed in Beveren op kerstdag
1865. Zij kregen vier kinderen, die echter allen
zonder naamvoerende afstammelingen bleven: (1)
Maria (° 13.3.1815 + 26.9.1822). (2) August (°
11.10.1818). Hij trouwde met Paulina Van Acker,
maar bleef kinderloos. Hij was dienstknecht. (3)
Coleta (° 16.11.1821 + 5.2.1831). (4) Maria
Theresia (° 28.5.1824 + 12.11.1879). Ze was
gehuwd met Jan Baptiste Van de Velde.
2.4.6.6.4.3 Petrus Domien: werd op 14.7.1778
geboren en 's anderendaags gedoopt. Hij overleed
reeds op 12.9.1783.
2.4.6.6.4.4 Jozef: werd op 23.3.1780 geboren en
trouwde in Vrasene op 21.10.1812 met Joanna
Vereecken (° circa 1790 + 29.5.1863). Hij was een
dagloner en woonde eerst in Beveren aan de
Vliegenstal, later aan de Mosselbank in Vrasene. Hij
overleed in Vrasene op 23.5.1825. Ze kregen in
totaal acht kinderen, maar voor zover wij konden
nagaan, lieten zij geen naamvoerende afstamming
na die tot vandaag voortleefde: (1) Francisca (°
26.2.1813). Ze trouwde tweemaal, eerst met Fidelis
Van Mieghem en daarna met Fidelis Van de Vijver.
(2) Frederic (° 9.12.1814 + 8.11.1816). (3) François
(° 12.4.1816 + 25.2.1819). (4) Pierre (° 1.12.1817 +
2.3.1819). (5) Charles (° 25.4.1820). Trouwde met
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Maria Judoca Van de Voorde en kreeg negen
kinderen. (6) Cecilia (° 12.6.1821). (7) Fredericus (°
23.8.1823). (8) Barbara (° 28.3.1825). Zij kreeg
twee onwettige kinderen Juliana (° 3.10.1846 +
19.12.1847) en Marie Louise (° 23.12.1861). Dat is
wel al te gek, want in Vrasene op 4.5.1848 trouwde
ze met de arbeider Carolus Ludovicus Ghyselinck.
Die overleed 22.5.1860. Vergelijk deze twee datums
met de geboortedatums van de dochters. Getrouwd
werd ze niet zwanger, wel vooraleer en nadat ze
getrouwd was.
2.4.6.6.4.5 Jan Frans: was de enige die in Beveren
geboren en gedoopt werd. Dat gebeurde op
23.3.1782, maar hij overleed daar al op 19 juni van
hetzelfde jaar.
2.4.6.6.4.6 Petrus Augustinus: werd (wij keren
terug naar Vrasene) op 19.6.1784 geboren en
gedoopt. Hij woonde in Burcht onder meer aan de
Krabbenhoek, de Slijkhoek en het Fort. Hij was een
handarbeider en trouwde met Anna Rosa Achtergael
(+ 1822). Hij trouwde een tweede keer met
Francisca Goeman (° ca 1798 + 1867). In Burcht
sloot hij definitief de ogen op 22 april 1840. Later
komen wij terug op hen en hun kinderen ( blz. 346).
2.4.6.6.4.7 Digna: werd op 11.4.1786 geboren en
gedoopt. Ze trad in het huwelijk in Beveren op
9.11.1842 met Pieter Jan De Laet, een handwerker
met wie zij aan de Slijkhoek woonde. Ze was
aanvankelijk, zoals zovele andere jonge meisjes,
dienstmeid, later gewoon arbeidster. Ze stierf in
Burcht op 26.5.1859.
2.4.6.6.4.8 Modest: werd 14.11.1787 geboren. Zijn
huwelijksplannen met Joanna Theresia Van
Hooweghen werden afgeroepen in Beveren op
2.4.1815. Maar van een huwelijk is verder geen
spoor te bekennen en in de geboorteakte van een
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van zijn kinderen verklaart de ambtenaar van de
burgelijke stand, dat Modest en Joanna Theresia
niet gehuwd waren. In andere geboorteaktes worden
zij wél behandeld als wettelijk getrouwd. Eerst
woonden zij in Beveren aan den Bosch, dan aan de
Glazenleeuw. Hun kinderen bespreken wij vanaf blz.
353. Hij was een arbeider en overleed 25.9.1831.
Joanna Theresia hertrouwde met buurman Suys.
Haar kinderen kregen daardoor de bijnaam “die van
Suys”,
ofschoon
zij
allen
vanzelfsprekend
ste
Bryssinck heetten. Tot laat in de 20 eeuw wisten
haar achterkleinkinderen dat nog steeds te vertellen.
2.4.6.6.4.9 Bernardus: werd op 6.2.1789 geboren
en gedoopt. Hij overleed een goed half jaar oud op
18 augustus van hetzelfde jaar.
2.4.6.6.5 Maria: werd geboren op 4 en gedoopt op 5 oktober
1749. Zij huwde (ondertrouw op 28 mei 1787) in Tielrode op
8 juni met Jakob Frans Brijssinck (2.4.9.6.1), naar wie wij
verwijzen in een later hoofdstuk. Hij is dus een afstammeling
van Jakob 2.4.9 blz. 110. Hun beide paternele grootvaders
waren halfbroers, d.w.z. dat hun paternele overgrootvader
dezelfde was, maar niet hun overgrootmoeder. Die
overgrootvader was inderdaad twee keer getrouwd. Maria
stierf in Tielrode op 8 juli 1826. Zij kreeg vier kinderen, die
allen in Tielrode geboren werden en er ook stierven. Hun
nakomelingschap voert ons niet tot vandaag: (1) Petrus
Frans: ° 16.61788 + 4.3.1836. Hij was gehuwd met Lucia
Wagemans, woonde aan de Ruisstraat en kreeg op zijn
beurt drie kinderen, allen jong gestorven. (2) Joanna
Petronella: ° 21.2.1790 + 15.2.1791. (3) Regina
Amelberga: ° 31.3.1791 + 14.2.1792. (4) Jozef: °21.6.1793
+ 3.12.1819.
2.4.6.6.6 Isabella: werd op 5 april 1752 geboren en 's
anderendaags gedoopt. Ze overleed jong op 24 juli 1766.
2.4.6.6.7 Amelberga: werd geboren op 9 september 1754.
Ze was spinster en stierf in Tielrode op 17 april 1820.
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2.4.6.6.8 Domien: werd geboren op 15 juni 1757. Verdere
gegevens ontbreken.
2.4.6.7 Jan Baptiste: werd op 13 februari 1716 geboren. Op 1
augustus 1745 trouwde hij in Tielrode met Bernarda Ringoet (°
Tielrode 8.2.1722 + Elversele 11.7.1807). Hij overleed in Tielrode op
26 mei 1758. Zij kregen zes kinderen, die allen in Tielrode het
levenslicht zagen:
2.4.6.7.1 Amelberga: zij werd geboren op 8 en gedoopt op
9 juli 1745, maar stierf al een goede twee jaar later op 13
november 1747.
2.4.6.7.2 Maria Catharina: verging het al niet beter. Zij werd
geboren op 7 en gedoopt op 8 september 1746 en stierf
twee maand later op 17 november.
2.4.6.7.3 Petronella: werd geboren en gedoopt op 24
oktober 1747. Zij kondigde haar huwelijksintenties af op 30
januari 1773 en trouwde op 8 februari met Jan d'Haene. Zij
woonde in Elversele, meer bepaald in het dorp en was
landbouwster. Zij overleed in Elversele op 14 november
1822.
2.4.6.7.4 Jan Frans: werd geboren op 9 en gedoopt op 10
januari 1750 en overleed in Tielrode op 30 september 1781.
2.4.6.7.5 Jozef: werd geboren op 18 en gedoopt op 19
december 1752. Hij trouwde in Waasmunster op 9 april 1780
met Joanna Catharina Naudts (+ Sint-Niklaas 9.10.1815). Hij
woonde aanvankelijk in Waasmunster aan Ter Eecken en
was er herbergier. Hij verwisselde het tijdelijke met het
eeuwige in Sint-Niklaas op 17 augustus 1815. Ze kregen
samen tien kinderen, van wie de eerste vier in Waasmunster
geboren werden, de volgende zes in Sint-Niklaas. Ook zij
werden geconfronteerd met veel kindersterfte in hun gezin:
2.4.6.7.5.1 Maria: geboren op 2 en gedoopt op
3.2.1781. Ze werd in Waasmunster op kerstdag van
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het jaar 1783 begraven. Ze was de dag voordien
overleden.
2.4.6.7.5.2 Jan Frans: werd op 25.4.1783 geboren
en ook gedoopt. Op 27 april van het jaar daarop
stierf hij en werd een dag later begraven.
2.4.6.7.5.3 Maria Anna: werd 5.3.1785 geboren en
trouwde met Jozef André De Mol. Ze overleed in
Sint-Niklaas op 7.11.1844.
2.4.6.7.5.4 Carolus: werd op 18.5.1787 geboren en
gedoopt, maar stierf in Sint-Niklaas een jaar later op
2 augustus.
2.4.6.7.5.5 Petrus Jakob: was dus de eerste die in
Sint-Niklaas geboren en gedoopt werd. Dat
gebeurde op 11.9.1788. Hij werd schoenmaker en
woonde aanvankelijk aan Ter Eecken. Hij trouwde in
Sint-Niklaas op 2.12.1808 met de kantwerkster
Sophie Van den Berghe (° Sint-Niklaas 7.3.1784 +
13.5.1848). Ze kregen acht kinderen, over wie later
meer (zie blz.363). Na haar dood hertrouwde hij op
28.3.1849 met de bobijnster Joanna Francisca De
Potter (° Sint-Niklaas 1.6.1788 + 28.2.1861). Met
haar kwamen er geen kinderen meer. Hij overleed
op 12 april 1861 in Sint-Niklaas.
2.4.6.7.5.6 Rosalia: werd geboren en ook gedoopt
op 28.2.1790. Maar ook zij overleed een half jaar
later op 17 augustus.
2.4.6.7.5.7 Anna Francisca: werd op 23.4.1791
geboren en gedoopt. Verder geen spoor van
overlijden.
2.4.6.7.5.8 Maria Bernardina: werd op 9.7.1792
geboren en gedoopt. Zij kreeg vlak vóór haar
huwelijk in Sint-Niklaas op 1.2.1811 met Gommarus
Strijbol, werkman, een onwettig kind, vermoedelijk
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van hem: Jozef (° 9.1.1811 + 26.3.1865). Zij was
spinster en overleed 29.10.1863.
2.4.6.7.5.9 Judoca Carolina: werd geboren op 25
en gedoopt op 26.3.1794, maar weer overleed het
zoveelste kind een half jaar later op 27 oktober.
2.4.6.7.5.10 Anna Ludovica: werd geboren en
gedoopt op 27.9.1795. Zij trouwde in Sint-Niklaas op
18.12.1816 met Ludovicus Strijbol. Zij woonde aan
de Kalkstraat, was bobijnster en overleed op
12.2.1869.
2.4.6.7.6 Andries: werd geboren op 26 en gedoopt 27
februari 1755. Hij trouwde een eerste keer in Waasmunster
op 30 april 1784 met Theresia Depré (° Willebroek ca 1747
+ Elversele 22.1.1810). Na haar dood trouwde hij een
tweede keer, eveneens in Waasmunster op 20 september
1810 met de spinster Maria Francisca Van Weyenbergh (°
Opwijk ca 1761 + Elversele 19.1.1856). Hij woonde in
Sombeke, Dorp 68, en was herbergier. Hij stierf in Elversele
op 11 september 1850. Enkel uit zijn eerste huwelijk had hij
drie kinderen, die allen in Waasmunster geboren werden:
2.4.6.7.6.1 Jan: geboren op 27 en gedoopt op
28.3.1785. Hij trouwde met de spinster Sophie Van
Hoye (° circa 1781 + Elversele 12.10.1849). Hij was
bakker. Van zijn overlijden vonden wij geen spoor,
maar dat moet gebeurd zijn vóór 1841. Hij had vier
kinderen, allen in Waasmunster geboren: (1) Louisa
(°14.3.1805 + 17.11.1878). Ze trouwde met Andries
Hoens. (2) Karel Benedictus (° 12.2.1806 +
24.12.1884). (3) Anna Carolina (° 3.6.1807 +
11.8.1841).Ze was met Pieter Frans Smet gehuwd,
maar kreeg eerst een onwettige dochter Melanie,
die twee maand oud stierf. (4) Angeline
(°24.10.1808). Ook zij beviel van een onwettig kind
Carolus Ludovicus (° 21.4.1825), over wie verder
geen nieuws. Zij bleef ongehuwd als dienstmeid in
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Gent werken. Ze woonde er aan de Bleekersdijk en
overleed er op kerstdag van het jaar 1887.
2.4.6.7.6.2 Maria Bernardina: geboren en gedoopt
op 9.10.1786. Zij ging een huwelijk aan met
Marcellus De Loose en overleed in Hamme op
3.11.1821.
2.4.6.7.6.3 Anna: geboren op 26 en gedoopt op
27.1.1788. Ze beviel van een onecht kind: Maria
Judoca (° Waasmunster 22.8.1808). Een tijd later
trouwde ze met Joannes Josephus Albert.
2.4.6.8 Philippina: werd geboren als laatste dochter van Frans
Bryssinck en Jacoba Rousseau op 21 en gedoopt op 22 februari
1718. Zij stierf net geen twaalf jaar oud in Tielrode op 19 november
1729. Haar ouders stierven dus twee jaar na haar geboorte. De
wezen van Franchois en Jacoba Rousseau werden bij familie
uitbesteed. Of dat liefdevol verliep, zullen wij nooit te weten komen,
maar enkelen deden het in het latere leven niet slecht.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Frans Bryssinck (2.4.6)
Frans Brijsinck (° 1670 + 1720 )
Jacoba Rousseau (+ 1720 )
Frans Bryssinck (° ca 1695 + 1784)
Maria Vercauteren (° 1700 + 1737)
Jan Bressinck (° 1727 + 1807 )
M. Van Ruijmbeke (° 1732 + 1806 )
Petrus Joannes Bryssinck (° 1757 )
Emanuel Bryssinck (° 1759 + 1836 )
Petronella Bryssinck (° 1762 + 1827 )
Francis Brijssinck ( ° 1764 + 1791 )
Theodorus Bryssinck (° 1768 + 1848 )
Dominicus Bryssinck (° 1773 + 1833 )
Johannes Bryssinck (° 1780 + 1845 )
Frans Bressinck (° 1729 + 1761 )
Anna Maria Bressinck (° 1730 + 1807 )
Philippus Jakob Bressinck (° 1732 + 1732 )
Maria Josyne Bressinck (° 1733 )
Isabella J. Bressinck (° 1735 + 1782 )
Joanna Coleta Bressinck (° 1737 + 1788 )
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Maria Anna Brijs
Anna C. Bryssinck (° 1739 + 1820)
Joanna F. Bryssinck (°1741 + 1745 )
Pieter JanBryssinck (° 1746 + 1804 )
J. De Maeijer (° ca 1747 + 1776 )
Jan B. Bryssinck (° 1774 + 1841 )
N.N. Bryssinck (° 1776 + 1776 )
Anna Catharina Stoop (° 1777 + vóór 1816 )
Maria Catharina Brijssinck (° 1701 + 1780 )
Anna Brijssinck (° 1705 + 1794 )
Andries Brijssinck (° 1707 + 1776 )
Isabella Smet (° 1709 + 1781 )
Jan Bryssinck (° 1742 + 1748 )
Jozef F. Bryssinck (° 1748 + 1828 )
Amelberga Van Geyt (° 1773 + 1794 )
Anna Catharina Poppe (+ 1805 )
Jan Frans Bryssinck (° 1796 + 1868 )
Jan Baptiste Bryssinck (° 1797 + vóór 1807 )
Joanna Theresia Bryssinck (° 1798 )
Sofia P. Bryssinck (° 1800 + 1804 )
Maria Josepha Bryssinck (° 1801 )
Sofia Bryssinck (° 1803 )
Jozef Bryssinck (° 1804 )
Isabeau Thérèse Van Hoyweghen (° 1768 + 1833 )
Jan Baptiste Bressinck (° 1807 + 1868 )
Amelberga Bryssinck (° 1811 + 1811 )
Maria Joanna Bryssinck (° 1750 + 1751 )
Jakob Brijssinck (° 1710 )
Petrus Brijssinck (° 1713 + 1799 )
Maria Anna Van Lare (° 1711 + 1792 )
Anna Catharina Brijssinck (° circa 1741 + 1814 )
Maria A. Bryssinck (° 1742 + 1742 )
Frans Bryssinck (° 1744 + 1825 )
Joanna Van de Perre (+ 1790 )
Petrus Jan Bryssinck (° 1764 + 1784 )
Joos Bryssinck (° 1766 + 1836 )
Anna C. Bryssinck (° circa 1768 + 1805 )
Jozef Bryssinck (° 1769 + 1818 )
Joanna J. Bryssinck (° 1771 + 1772 )
Elisabeth Bryssinck (° 1775 + 1855 )
Jan Jakob Bryssinck (° 1747 + 1805 )
Maria Francisca De Vos (° 1747 + 1829 )
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Petrus A. Bryssinck (° 1775 + 1782 )
Gillis Bryssinck (° 1777 + 1865 )
Petrus D. Bryssinck (° 1778 + 1783 )
Jozef Bryssinck (° 1780 + 1825 )
Jan Frans Bryssinck (° 1782 + 1782 )
Petrus A. Bryssinck (° 1784 + 1840 )
Digna Bryssinck (° 1786 + 1859 )
Modest Bryssinck (° 1787 + 1831 )
Bernardus Bryssinck (° 1789 + 1789 )
Maria Bressinck (° 1749 + 1826 )
Isabella Bryssinck (° 1752 + 1766 )
Amelberga Bryssinck (° 1754 + 1820 )
Domien Bryssinck (° 1757 )
Jan Baptiste Brijssinck (° 1716 + 1758 )
Bernardina Ringoet (° 1722 + 1807 )
Amelberga Bryssinck (° 1745 + 1747 )
Maria C. Brijssinck (° 1746 + 1746 )
Petronella Brijssinck (° 1747 + 1822 )
Jan Frans Brijssinck (° 1750 + 1781 )
Jozef Brijssinck (° 1752 + 1815 )
Joanna C. Naudts ( + 1815 )
Maria Bryssinck (° 1781 + 1783 )
Jan Frans Bryssinck (° 1783 + 1784 )
Maria Anna Bryssinck (° 1785 + 1844 )
Carolus Bryssinck (° 1787 + 1788 )
Petrus J. Bryssinck (° 1788 + 1861 )
Rosalia Bryssinck (° 1790 + 1790 )
Anna Francisca Bryssinck (° 1791 )
Maria B. Bryssinck (° 1792 + 1863 )
Judoca C. Bryssinck (° 1794 + 1794 )
Anna L. Bryssinck (° 1795 + 1869 )
Andries Brijssinck (° 1755 + 1850 )
Philippina Brijssinck (° 1718 + 1719)
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De gearceerde rechthoekjes geven bij benadering de plaats aan
de
waar in de 18 eeuw de gronden en hofsteden van de Bryssinck
familie zich bevonden.
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De nakomelingschap van
Lieven Bryssinck (1683-1725)

H

ij was de jongste zoon van Charel (3.8) en Anna Duerinck
(bladzijde 121) en meteen van hen de enige die kinderen en
kleinkinderen naliet, die zijn familienaam konden voortzetten.
Lieven (3.8.5.) werd op de laatste dag van 1683 geboren en op
nieuwjaarsdag van 1684 gedoopt. Hij trouwt in Vrasene op 9
november 1710 met Anna Maria Poppe (+ Vrasene 21.1.1720).
Volgens het Tielrodese landboek van 1724 bezit hij in totaal 805
roeden land. Uiteindelijk zal hij het tijdelijke met het eeuwige
verwisselen in Haasdonk op 17 januari 1725. Na de dood van zijn
vrouw wordt op 23 maart 1720 in handen van de stadhouder van het
Land van Waas en ten overstaan van de schepenen in de
Vierschaar de voogdij over zijn kinderen toegewezen aan Jan
Wijnacker en Baudewijn Poppe 127. Die voogdij wordt van Baudewijn
Poppe overgedragen op Frans Schelfaut, zoon van Frans, op 11 mei
1722 128 . Na de dood van Lieven zelf wordt Cornelis Maes op 27
januari 1725 voogd over de wezen 129 en hij wordt op 10 september
1735 door Jozef Bollaert, zoon van Guilliam, opgevolgd 130.
Lieven krijgt één zoon en drie dochters, die allen in Tielrode
geboren werden:
3.8.5.1 Andries: werd 6 oktober 1711 geboren en pas twee dagen
later gedoopt. Van zijn overlijden hebben wij in de parochieregisters
geen spoor gevonden, maar uit de landboeken kunnen wij afleiden
dat hij vóór 1758 moet gestorven zijn. Hij trouwde omstreeks 1739
met Elisabeth Bollaert maar ook van dat huwelijk konden wij in de
parochieregisters geen spoor vinden, zodat wij in het ongewisse
blijven omtrent de plaats waar dat precies gebeurde.
127

R.A. Beveren, G.A.O. Tielrode 92 f° 95.
Ibid. f°106.
129
Ibid. f° 121.
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R.A. Beveren G.O.A. Tielrode 93 f° 11.
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In Vrasene aan de Cauterstraete had hij een paar stukken land en
een hofstede in eigendom, vrij van alle leenheerlijke banden 131:
nr. Roeden

vanaf

Cotte E (met hofstede)

wijk

35

330

1746

Jan D'hooghe

komende van

Cotte E
Cotte E

36
38

457
519

1746
1748

Jacobus Luyckx

Cotte E is een kadastrale wijk in Vrasene. Na 1766 pacht zijn vrouw
nog verschillende akkers.132
Andries en Elisabeth krijgen verschillende kinderen. De oudste
zoon wordt in Haasdonk geboren, alle anderen in Vrasene:
3.8.5.1.1 Guilhelmus: geboren 28 november 1740 en als
vrijgezel overleden in Vrasene op 17 december 1806.
3.8.5.1.2 Frans Antoon: werd geboren en gedoopt op 18
oktober 1742. Hij overleed in Nieuwkerken-Waas op 24 juli
1824. Hij trouwde in Kruibeke op 23 november 1773 met
Josyne Maria Abbeel. Geen van hun drie kinderen was een
lang leven beschoren: (1) Isabella (° 2.1.1777 + 2.10.1789)
(2) Guilielmus (° 8.8.1779 + 26.9.1779) (3) N.N. een
zoontje (° en + 26.10.1780).
3.8.5.1.3 Jozef: geboren 16 november 1744 en een dag
later gedoopt. Hij overlijdt ongehuwd op 10 juli 1775.
3.8.5.1.4 Maria Cecilia: geboren 28 december 1746 en de
dag daarna gedoopt. Zij sterft ongehuwd op 26 februari
1791.
3.8.5.1.5 Petrus Jan: geboren en gedoopt op 9 april 1750.
Hij overleed in Vrasene op 21 april 1813. Hij was
landbouwer en trouwde vrij laat, toen hij bijna 52 jaar oud
was. Het huwelijk werd voltrokken in Stekene op 2 januari
1802. Zijn vrouw heette Anna Maria Van Vlierberghe (°
131
132

R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene, 386 f°208 v° en 388 f° 203 v°.
R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene, 390 f° 210 r°.
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Stekene 1.3.1774 + Vrasene 4.1.1857). Zij was dus 24 jaar
jonger en overleefde hem nog bijna 44 jaar. Zij woonden in
Vrasene aan de Cauterstraete en kregen nog zeven
kinderen. Die worden echter later besproken (zie blz. 367).
Van zijn moeder erfde hij de eerste drie posten uit het
hiernavolgend overzicht. De andere verwierf hij in de loop
der jaren zoals vermeld.133
wijk

nr. Rd

van

komende van

Cotte E (met
hofstede)
Cotte E
Cotte E

36 457 1746 zijn moeder
38 519 1748 zijn moeder

Cotte E

44 429 1766 door koop van Jacobus Verbeke

Cruijenaers

33 451 1777 Andries Verschelden

tot

naar

35 330 1746 zijn moeder

Cotte E

62 385 1780 pacht van Petrus T.Van Goethem

Colckt

58 427 1793 door koop van Frans J. de Rycke

Cotte E

37 685 1795 door koop van Jan B. Droogbroeck

1795 Jan Bapt.
Droogbroeck
1788 Pieter Mets

3.8.5.1.6 N.N.: op 3 februari 1753 werd een zoontje
geboren, dat door de vroedvrouw in aller ijl moest gedoopt
worden, want het stierf onmiddellijk.
3.8.5.1.7 Ferdinand: geboren en meteen gedoopt op 19
september 1754, maar al overleden op 3 februari 1755.
3.8.5.2 Elisabeth: geboren op 21 oktober 1713 en een dag later
gedoopt. Verder vonden wij niets meer over haar.
3.8.5.3 Joanna: geboren op 21 en gedoopt op 22 januari 1716. Ze
trad met Jozef Bollaert in het huwelijk in Haasdonk op 20 februari
1735 en overleed er op 29 oktober 1786.

133

R.A. Beveren, G.O.A. Vrasene 391 f° 217 r°
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3.8.5.4 Anna Catharina: werd geboren op 25 en gedoopt op 26 mei
1718, maar was wat onfortuinlijker en goed anderhalf jaar later stierf
zij op 9 december 1719.

Kinderen en kleinkinderen van Lieven Bryssinck (3.8.5)
Lieven Brijssinck (° 1683 + 1725 )
Anna Maria Poppe (+ 1720 )
Andries Brijssinick (° 1711 )
Elisabeth Bollaert
Guilhelmus Bryssinck (° 1740 + 1806 )
Frans Antoon Bryssinck (° 1742 + 1824 )
Jozef Bryssinck (° 1744 + 1775 )
Maria Cecilia Bryssinck (° 1746 + 1791 )
Petrus Jan Bryssinck (°1750 + 1813 )
N.N. Bryssinck (° 1753 + 1753 )
Ferdinand Bryssinck (° 1754 + 1755 )
Elisabeth Brijssinck (° 1713 )
Joanna Brijssinck (° 1716 + 1786 )
Anna Catharina Brijssinck (° 1718 + 1719)
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De nakomelingschap van
Frans Bryssinck (1693-1767)

A

ls wij het lijstje op bladzijde 141 verder aflopen, ontmoeten we
tot slot deze tweede Frans (4.4.9) (zie blz. 134). Zijn naam
wordt ook wel eens als Francis Brijsinck gespeld. Hij kwam
in Tielrode ter wereld als zoon van Joos en Anna Verlee op 5 maart
1693. Hij werd 's anderendaags boven de doopvont gehouden.
Wanneer hij in Temse trouwt op 26 augustus 1710 valt ons meteen
zijn jeugdige leeftijd op. Hij is immers pas 17 jaar oud. Zijn bruid
Anna Annens is dan al 26½ jaar. Zo zie je maar. Zij werd inderdaad
op 31 januari 1684 in Temse geboren en gedoopt. Dispensatie en
drie roepen waren dan ook onvermijdelijk. En toch wordt hun eerste
kind pas elf maand later geboren. Dus was er geen sprake van een
gedwongen huwelijk. Was de verliefdheid tussen die twee dan zo
groot, dat zij niet meer konden wachten? Hierna zal blijken dat Anna
Annens, die cijnsplichtig was aan de Sint-Baafsabdij van Gent, een
goede partij was en misschien was het huwelijk gearrangeerd.
Anna Annens overlijdt in Temse op 31 mei 1732. Zij hebben in totaal
in Temse negen kinderen op de wereld gezet. Hij sterft 35 jaar later,
nog steeds in Temse, op 29 augustus 1767. Hij is nooit hertrouwd.
Nog zo'n teken van onverwoestbare liefde? Of had hij er zijn
bekomst van? Wie zal het zeggen?
Zij woonden in Temse aan de Rupelmondestraat, toen ook
Dweerschstraete genoemd, in de boerderij op perceel nummer
2942. Wij verwijzen daarvoor naar het stratenplan van Temse op
bladzijde 263. Zijn schoonvader, Engelbert Annens, liet hen op
slechts de helft van deze hofstede wonen, die in totaal op 245
roeden land was gebouwd. De andere helft ging naar Joos Vast.
Onze Frans boerde goed in zijn leven en dat kunnen wij zonder
meer afleiden uit de hoeveelheid grond die hij pachtte. Dat blijkt ook
uit de Staet van Goede van zijn vrouw, waarvoor wij naar de bijlagen
op bladzijden 284 e.v. verwijzen.
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In de buurt van de Rupelmondestraat, waar hij dus woonde, lagen,
goed gegroepeerd rond zijn hofstede, de volgende landerijen die hij
in pacht nam:
akker
(½) hofstede

nr
Rd
van
pacht van
tot
afgestaan aan
2942 122½ 1711 Engelbert Annens 1751 Pieter Jan Foubert

(½)

2943 244½ 1711 Engelbert Annens 1739 Francies Annens

(½)

2943 244½ 1740

de Stapacker

2949

365

1711 Engelbert Annens 1740

Joos De Volder

2306

409

1711 Engelbert Annens 1737

Joos De Volder

2332

151

1711 Engelbert Annens 1737

Joos De Volder

tussen
Landmolenstraat
en de grens met
Steendorp
de Stappaert

2568

516

1711 Engelbert Annens 1741 Francies Annens

2937

349

1711

Jan Rooms

de Slabbaert

2938

324

1716

Joos De Volder

2310

512

2308

516

1711 Engelbert Annens 1739 Joos De Volder
later van de wezen
Jan Vereecken
1717 Hendrik Broodts 1751 Pieter Jan Foubert

2832

284

Dry Vierendeelen 2861

242

Dry Vierendeelen 2862
Steentjen

2971

Francies Annens 1754 Pieter Jan Foubert

1752 Pieter Jan Foubert
1740

Gillis Buytaert

1719 Gillis V. Wijnacker 1739
later gekocht
1731 Ambroos Buytaert 1750

Frans De
Keersmaecker
Joos Smet

213

1731 Ambroos Buytaert 1750

Joos Smet

235

1745

Adriaen
V.Nuyffelen

Nicolaes Smet

1752

Van zijn schoonvader kreeg hij nog drie stukken grond in pacht die
elders in Temse lagen, onder meer de Braeckacker (nrs. 184 en 185
groot 646½ roeden) aan de Laerstraet. In 1736 gingen die dan weer
over op ene Jan Van Velde. Deze Laerstraet heet nu Laagstraat, het
resultaat van volksetymologie.
Zij kregen dus negen kinderen:
4.4.9.1 Petrus: wordt op 23 juli 1711 geboren en gedoopt. Hij trouwt
een eerste keer op 5 mei 1740 in Hamme met Barbara Segers. Hij
kocht een woning aan de Smesstraat, maar de helft van het
grondstuk komt in handen van de weduwe van Joris D’hondt, die in
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1752 met zijn schoonbroer Jan Seghers trouwt 134. Op het algemene
stratenplan van Temse op bladzijde 260 vindt men de juiste plek van
dat huis aangegeven met een gearceerd rechthoekje. Of Petrus
daar ook woonde, is niet helemaal duidelijk, want hij trouwt telkens
in Hamme en al zijn kinderen worden in Hamme geboren. Natuurlijk
kan zijn vrouw gewild hebben om telkens in haar geboortedorp te
bevallen. Op zijn naam vonden wij verder geen pachtgronden of
gronden in eigendom terug. Zij kregen elf kinderen:
4.4.9.1.1 Maria Francisca: werd op 13 februari 1741
geboren en een dag later gedoopt. Ze trouwde in Temse op
5 september 1769 met Jan Frans Van de Reviere. Ze stierf
in Elversele op 30 januari 1789, maar haar naam werd
verkeerdelijk als Maria Anna genoteerd.
4.4.9.1.2 Catharina: geboren en gedoopt op 1 december
1742. Trouwde in Hamme met Joos Van Cauwenbergh op
20 april 1773. Ze stierf 22 februari 1785.
4.4.9.1.3 Joanna Isabella: geboren en gedoopt 25 april
1744. Ze overleed in het burgerlijk hospitaal van Temse op
10 december 1822. Er bestaat van haar een onverklaarbare
overlijdensakte in Hamme op 28 juni 1746.
4.4.9.1.4 Joanna Francisca: geboren en gedoopt 21 april
1746. Trouwde in Tielrode op 7 mei 1771 met Balduinus Van
de Reviere. Verder vonden wij over haar geen gegevens.
4.4.9.1.5 Josyne Clara: geboren en gedoopt 7 juni 1748 en
in Elversele overleden op 1 augustus 1822. Zij trouwde
eveneens in Elversele op 5 mei 1771 met Joos Frans De
Graeve.
4.4.9.1.6 Petrus Jan: geboren en gedoopt 27 mei 1750.
Deze dagloner, die in de Akkerstraat in Temse woonde,
heeft wel afstammelingen die de familienaam verder
uitdragen naar de toekomst. Hij trouwde in Temse op 19 mei
1778 met Amelberga Vercauteren (+ Temse 17.8.1827). Hij
134
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overleed in Temse op 1 maart 1824. Zij kregen niet minder
dan zeven kinderen die allen in Temse geboren werden:
4.4.9.1.6.1 Petrus Jan: geboren en gedoopt op
5.4.1779, maar hij stierf vier jaar oud op 8.6.1783.
4.4.9.1.6.2 Joanna Maria: op 24.8.1780 geboren en
gedoopt, maar zij overleed slechts een goede twee
maand oud op 3 november van hetzelfde jaar.
4.4.9.1.6.3 Jozef: geboren op 6.1.1782 en de dag
daarop gedoopt. Hij trouwde op 6.6.1804 in Vrasene
met Susanna Leocadie Hoefmans. Hij installeerde
zich als schoenmaker en woonde te Vrasene in de
Pastorijstraat. Uiteindelijk stierf hij in Nieuwkerken
op 28.6.1855. Over hun kinderen berichten wij nog
later (zie blz.371).
4.4.9.1.6.4 Sophia: geboren en gedoopt 26.4.1784
en tamelijk jong op 10.9.1805 als kantwerkster in
Temse overleden.
4.4.9.1.6.5 Petrus Joos: geboren en gedoopt
5.9.1785 en overleden op 2.12.1786.
4.4.9.1.6.6 Coleta: geboren 2.4.1790 en een dag
later gedoopt. Zij trouwde in Temse op 6.2.1828 met
Pieter Jan Verheyen. In Temse in de Akkerstraat 60
had ze een winkel. Ze stierf op 30.7.1866.
4.4.9.1.6.7 Maria Amelberga: werd 22.9.1791
geboren, 's anderendaags gedoopt, maar ze stierf al
op 14.12 van hetzelfde jaar.
4.4.9.1.7 Joanna Theresia: geboren en gedoopt 28 mei
1752 en drie uur later reeds overleden.
4.4.9.1.8 Maria Philippina: geboren en gedoopt 6 juni 1753
en overleden in Elversele op 27 maart 1830. Na de
traditionele drie roepen trouwde zij in Waasmunster op 17
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februari 1789 met Jan Baptiste Verschelden. Zij was een
spinster en woonde in Elversele aan de Lagenaardeweg.
4.4.9.1.9 Anna Catharina: werd 14 februari1756 geboren en
gedoopt. Ze overleed in Elversele 32 jaar oud op 12 februari
1789. Zij was in Sint-Niklaas gehuwd op 17 november 1778
met Jan Frans Puijsseleer.
4.4.9.1.10 Andries: werd geboren en gedoopt op 20 oktober
1758, maar overleed een dag later. De pastoor noteerde
verkeerdelijk dat het kind 2 maand oud was. Dat kan
natuurlijk, wanneer hij die begrafenis pas later ging
opschrijven en zich toen alle details niet meer precies
herinnerde. Ofwel was het een simpele verschrijving.
4.4.9.1.11 Frans Xaverius: geboren en gedoopt 29
november 1759 en ook gauw overleden op 11 februari 1760.
Na de dood van zijn vrouw wordt de hiervoor genoemde hofstede in
1763 verkocht aan ene Judook Smekens. Petrus hertrouwde
immers in Hamme op 3 mei 1762 met Joanna Verlysen. Maar met
haar kreeg hij geen kinderen meer.
Tijdens de laatste jaren van zijn leven moet hij terug naar Temse
gekeerd zijn, alwaar hij het meer dan eens al te bont maakte.
Daarvan getuigt volgende klacht die de baljuw aan de heren
schepenen richtte:
“Alsoo t'onser kennisse gecomen is dat pieter Brijssinck wederom
soodanig cranck sinnig is, dat hij niet alleen veele schandaelen en
brutaele stoornissen daegelijcx en is doende selfs tot in de kercke,
maer dat het grootelijcx te vreesen is dat hij malheuren sal
veroorsaecken, om waerinne te voorsien en de gemeene ruste te
conserveren is geresolveert van hem brijssinck bij provisie te
collocqueren binnen de prochie van geil, en welcke oncosten daer
aen clevende men sal voldoen uijt de penningen aen hem
toecomende, en als die g'evacueert zijn sal men desselfs onderhout
r
bringen tot laste van het dome, commiterende den h bailliu om hem
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tot geil te doen transporteren en over de geseijde costen
t'accorderen.” 135
Wij konden niet achterhalen of hij daadwerkelijk naar Geel
verbannen werd. Alleszins stierf hij 27 juni 1782 in Temse.
4.4.9.2 Jan Baptiste: werd geboren en boven de doopvont
gehouden op 8 februari 1713. Hij trad in Tielrode in het huwelijk op 3
februari 1742 met Catharina Duerinck (° ca 1700 + Tielrode
1.6.1780). Kinderen kregen zij niet en hij overleed in Tielrode op 5
april 1781. Beiden werden in de kerk begraven en dat wijst erop dat
zij helemaal niet onbemiddeld waren en een zeker aanzien genoten.
Dit huwelijk verdient het om familiaal even gesitueerd te worden.
Catharina (alias Joanna) Duerinck was eerder al getrouwd geweest
met de in 1741 gestorven Gillis (4.2.7.), over wie wij hiervoor
schreven in hoofdstuk VIII, bladzijde 130. Deze Gillis was de zoon
van de broer van de grootvader van Jan Baptiste. Dat is eventjes
ingewikkeld. Korter gezegd Gillis was de zoon van een grootoom.
Hun overgrootvader Jan (4.) was dus dezelfde man (zie ook
bladzijde 123). Uit de nummering kunnen wij afleiden, dat Jan
Baptiste een generatie verder zit dan Gillis, maar dat is niet te
verwonderen, aangezien de vader van Jan Baptiste, te weten
Frans (4.4.9.) slechts 17 jaar oud was, toen hij trouwde. Voor wie
het wat aanschouwelijker wil hebben, raden wij aan zelf een
schemaatje te tekenen. Met de nummering van d'Aboville moet dit
niet al te moeilijk zijn. Belangrijk is deze constructie natuurlijk niet,
maar wij wilden er toch even de aandacht op vestigen. Tenslotte zijn
uit geen van de twee huwelijken van Catharina Duerinck
nakomelingen gesproten, die de familienaam tot op heden hebben
kunnen doen doorleven.
4.4.9.3 Maria Bernarda: werd op 17 maart 1715 geboren, maar
overleed 13 jaar oud op 21 mei 1728.
4.4.9.4 Angelus Gabrielis: werd op 15 december 1716 geboren en
kreeg de dag daarop zijn engelachtige naam boven de doopvont.
Onnodig te vragen hoe gelovig zijn ouders waren om een dergelijke
naam te verzinnen. In een van de quoteboeken vonden wij zijn
135
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vernederlandste voornaam Engelgabriël. Ga met zo’n naam door
het leven… Hoe zijn familie en zijn vrienden hem door de week
noemden, vertellen de oude dossiers ons niet. In 1755 blijkt hij een
hofstede te pachten van Pieter Foubert. Dat huis lag aan de
Swertstraat die nu Landmolenstraat heet (in het bijna uiterste oosten
van Temse zie blz. 260) onder het nummer 2532 en het
grondperceel was 93 roeden groot 136. Hij trouwde in Temse op 29
juni 1748 met Joanna Maria De Smet. Ze kregen vijf kinderen van
wie de eerste vier in Bazel geboren werden:
4.4.9.4.1 Joanna Catharina: geboren 7 en gedoopt op 8
februari 1750. Ze stierf in het burgerlijk hospitaal van Temse
op 15 januari 1826. Ze trouwde in die parochie op 8 januari
1788 met Bernardus Rinckhout. In haar overlijdensakte staat
weliswaar dat ze ongehuwd was, maar dat is manifest fout.
4.4.9.4.2 Anna Francisca: geboren 30 en gedoopt op 31
mei 1751, maar jong gestorven op 9 januari 1769 in Temse.
4.4.9.4.3 Jan Frans: geboren op 3 en gedoopt op 4 januari
1753. Hij stierf als kleuter in Temse op 23 november 1755.
4.4.9.4.4 Amelberga: geboren 4 en gedoopt 5 juli 1754. Ze
trouwde in Temse 18 mei 1779 met Benedictus Vernimmen.
4.4.9.4.5 Bernardina: dit laatste kind werd niet in Bazel, wel
in Temse geboren op 27 en gedoopt op 28 januari 1757.
Twee en een half jaar later stierf ze daar ook op 9 juli 1759
en werd er de dag daarna begraven.
4.4.9.5 Brigitta Godelive: werd zoals al de andere kinderen van
Frans en Anna Annens in Temse geboren. Dat was op 18 oktober
1718. Van haar overlijden vonden wij geen spoor. Zij erfde de
cijnsplicht van haar moeder. Maar ongehuwd wordt zij van een
zekere Jakob Van Herreweghen zwanger en bevalt op 28 augustus
1743 van een onwettig kind. Een vijftal jaar later zal Brigitta
Godelive in Temse met Petrus De Volder trouwen, om precies te
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zijn op 12 maart 1748, maar met hem krijgt zij geen kinderen meer.
Dat voornoemde onwettig kind is:
4.4.9.5.1 Jan Jakob: Hij krijgt een rijke schare
nakomelingen. Hij werd in Temse geboren op 28 augustus
1743 en overleed in Tielrode op 20 februari 1797. In normale
omstandigheden hadden al zijn kinderen natuurlijk allemaal
de naam Van Herreweghen moeten dragen, maar het lot
heeft daar anders over beslist. Jan Jakob trouwde in Temse
op 23 september 1764 met Elisabeth Van Perre. Zij kregen
zes kinderen:
4.4.9.5.1.1 Jan: werd in Temse geboren op
23.6.1766. Deze dagloner was ongeletterd. Hij
trouwde in Elversele op 20.9.1791 met Bernardina
Rotthier (+ Temse 24.12.1820). Wij behandelen hun
nageslacht in een later hoofdstuk (zie blz. 375). Op
29.10.1821 hertrouwt hij met Joanna Cornelia
Reyniers (° Puurs 28.4.1774 + 24.11.1854), die al
tien kinderen had van Jozef Bryssinck (2.4.6.6.3.4)
(zie blz.250 en 335). Dat is natuurlijk nog verre
familie, maar dan wel zeer ver. Vijf tot zes
parentaties opwaarts hebben zij dezelfde Andries
Bryssinck en Elisabeth Van Bogaerde als
voorouders. Dat zullen zij zelf zeker niet meer
geweten hebben. In elk geval krijgt Jan met deze
Joanna Cornelia Reyniers geen kinderen meer. Hij
verliet het aardse tranendal in Temse op 31 maart
1840.
4.4.9.5.1.2 Maria Anna Francisca: geboren en
gedoopt in Temse op 29.3.1768. Zij sterft drie
maand oud op 24.6.
4.4.9.5.1.3 Maria Amelberga: wordt in Sint-Niklaas
op 20.4.1770 geboren en de volgende dag gedoopt.
Zij overlijdt echter enkele dagen later op 2.5.1770.
4.4.9.5.1.4 Jozef: heeft al niet meer geluk. Hij wordt
geboren in Sint-Niklaas op 20.8.1772 en een dag
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later gedoopt. Hij sterft nauwelijks een jaar oud op
5.8.1773.
4.4.9.5.1.5 Petrus Antonius: geboren in SintNiklaas op 6.7.1774 en de dag nadien gedoopt. Hij
werd schippersgast en woonde in Rupelmonde in de
Oeverstraat (sectie B349), later in de Berkelstraat.
Op 1 november 1799 trouwde hij in Rupelmonde
met Francisca Josephina Payen (° Moerbeke ca
1778 + Rupelmonde 29.11.1867). Hij krijgt met haar
een dochter Jolinde, van wie de familienaam
Bressinckx gespeld wordt. Hij overlijdt in
Rupelmonde op 5.5.1827. Zijn vrouw heeft hem dus
met 40 jaar overleefd.
4.4.9.5.1.6 Anna Carolina: geboren in Tielrode
7.3.1781 en 's anderendaags gedoopt. Zij overlijdt in
Temse elf jaar oud op 16.7.1792.
4.4.9.6 Joos Domien: hem vergaat het snel. Geboren 2 augustus
1720. Gedoopt 3 augustus. Overleden 24 uur later, dat is op 4
augustus.
4.4.9.7 Joanna Amelberga: wordt een goed jaar later op 26
augustus 1721 geboren. Zij trouwt in Temse op 28 maart 1749 met
Petrus Foubert. Ook zij erft van haar moeder een cijnsplicht.
4.4.9.8 Domien Joos: de voornamen achterstevoren helpen hem
niet echt veel langer in leven te blijven. Hij wordt geboren op 16
oktober 1723 en sterft zes maand later op 17 april 1724.
4.4.9.9 Joos: is eveneens onfortuinlijk, want geboren en gedoopt op
18 maart 1728, sterft hij twee maand later op 17 mei.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Frans Bryssinck (4.4.9)
Frans Brijsinck (° 1693 + 1767 )
Anna Annens (° 1684 + 1732 )
Petrus Bryssinck (° 1711 + 1782 )
Barbara Segers
Maria F. Bryssinck (° 1741 + 1789 )
Catharina Bryssinck (° 1742 + 1785 )
Joanna I. Bryssinck (° 1744 + 1822 )
Joanna Francisca Bryssinck (° 1746 )
Josyne Clara Bryssinck (° 1748 + 1822 )
Petrus Jan Bryssinck (° 1750 + 1824 )
Amelberga Vercauteren (+ 1827 )
Petrus Jan Bryssinck (° 1779 + 1783 )
Joanna M. Bryssinck (° 1780 + 1780 )
Jozef Bryssinck (° 1782 + 1855 )
Sophia Bryssinck (° 1784 + 1805 )
Petrus Joos Bryssinck (° 1785 + 1786 )
Coleta Bryssinck (° 1790 + 1866 )
Maria A. Bryssinck (° 1791 + 1791 )
Joanna T. Bryssinck (° 1752 + 1752 )
Maria P. Bryssinck (° 1753 + 1830 )
Anna C. Bryssinck (° 1756 + 1789 )
Andries Bryssinck (° 1758 + 1758 )
Frans X. Bryssinck (° 1759 + 1760 )
Jan Baptiste Bryssinck (° 1713 + 1781 )
Maria Bernarda Bryssinck (° 1715 + 1728 )
Angelus Gabrielis Bryssinck (° 1716 )
Brigitta Godelive Bryssinck (° 1718 )
Jan Jakob Bryssinck (° 1743 + 1797 )
Elisabeth Van Perre
Jan Bryssinck (° 1766 + 1840 )
Maria Bryssinck (° 1768 + 1768 )
Maria A. Brissinck (° 1770 + 1770 )
Jozef Bryssinck (° 1772 + 1773 )
Petrus A. Bryssinck (° 1774 + 1827 )
Anna C. Brijssinck (° 1781 + 1792 )
Joos Domien Bryssinck (° 1720 + 1720 )
Joanna Amelberga Bryssinck (° 1721 )
Domien Joos Bryssinck (° 1723 + 1724 )
Joos Bryssinck (° 1728 + 1728)
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De nakomelingschap van
Gillis Briessinck (1706-1777)

R

echtstreeks afkomstig van Waasmunster (zie bladzijde 144)
komt de laatste voorouder, Gillis Briessinck (W1.1.6.7.), aan
de beurt. We vertelden ook al dat deze Gillis in Grembergen
geboren werd op 15 juni 1706 uit Petrus en Anna Boone. 's
Anderendaags werd hij gedoopt. Als gewone arbeider woonde hij in
Eksaarde in de Oosteyndestraat. Hij was immers in die parochie op
26 juni 1742 getrouwd met Cornelia De Maesschalck. Hij overleed er
op 22 juli 1777. Zij kregen acht kinderen, van wie de eerste twee in
Grembergen, al de anderen in Eksaarde geboren werden:
W1.1.6.7.1 Pieter: geboren circa 1743 en overleden op 2 mei 1824.
Hij was als “landsman”, d.w.z. landbouwer, bij zijn ouders blijven
inwonen.
W1.1.6.7.2 Judocus: geboren en gedoopt op 5 februari 1745 en
kennelijk ook als vrijgezel in Eksaarde overleden op 9 juli 1821.
W1.1.6.7.3 Anna Livina: geboren en gedoopt op 10 november
1746. Zij overleed ook al ongehuwd op 3 november 1791 en werd
twee dagen later begraven.
W1.1.6.7.4 Maria Elisabeth: geboren en gedoopt op 5 augustus
1749. Over wat er daarna met haar gebeurde hebben wij geen
gegevens meer gevonden.
W1.1.6.7.5 Joanna Maria: geboren en gedoopt op 13 maart 1751.
Zij trouwde in Eksaarde op 22 mei 1776 met Jakob Taelman. Ze
overleed nog steeds in Eksaarde op 4 augustus 1803.
W1.1.6.7.6 Jan Baptiste: op 3 september 1753 werd hij geboren en
meteen gedoopt. Hij trad in het huwelijk in Eksaarde op 6 november
1804 met Joanna Maria Vandriessche ( Eksaarde ° ca 1770 en +
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7.6.1856). Hij ging in de Kerkstraat wonen en overleed er op 20
augustus 1820. Zij hadden volgende kinderen die allen in Eksaarde
geboren werden:
W1.1.6.7.6.1 Dominica: geboren 24 januari 1806.
W1.1.6.7.6.2 Hendrik: geboren 30 maart 1807 en de dag
daarop overleden.
W1.1.6.7.6.3 Victoria: geboren 4 november 1808. Ze huwde
in Eksaarde op 25 november 1835 met Norbertus
Schelfhaut. Ze woonde als landbouwster aan het
Oosteyndeken. Later verhuisde ze naar Sinaai aan de
Kernemelkstraat. Daar stierf ze op 17 februari 1880.
W1.1.6.7.6.4 Petrus: geboren 8 september 1809 en jong
overleden op 7 augustus 1832.
W1.1.6.7.6.5 Francies: werd geboren 10 maart 1812. Hij
trouwde een eerste keer in Eksaarde op 16 mei 1838 met
Henrica Vandenhende. Hun kinderen worden in een volgend
hoofdstuk besproken (zie blz. 383). Na haar dood
hertrouwde hij op 16 september 1846 met Pieternelle De
Meuleneire (°15 februari 1806 + wsch Eksaarde 1851). Uit
dat huwelijk werd één levenloos zoontje geboren. Francies
woonde in Eksaarde aan het Oosteinde en was landbouwer.
Hij overleed in Eksaarde 1 november 1848.
W1.1.6.7.6.6 Sophie: geboren 7 januari 1813 en al
overleden op 23 april 1815.
W1.1.6.7.6.7 Ursula: geboren 27 januari 1815. Ze trouwde
op 3 juli 1847 met Louis De Cock. Ze woonde eveneens
aan het Oosteinde en was landbouwster.
W1.1.6.7.7 Godeliva: geboren en gedoopt 31 juli 1755 en
ongehuwd in Eksaarde overleden 6 juli 1825.
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W1.1.6.7.8 Gillis: geboren en gedoopt op 4 juni 1758 en 40 jaar oud
ongehuwd overleden op 14 augustus 1798. Hij werd de dag daarop
begraven.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Gillis Briessinck
(W1.1.6.7)
Gillis Briessinck (° 1706 + 1777 )
Cornelia De Maesschalck
Pieter Briessinck (° ca 1743 + 1824 )
Judocus Briessinck (° 1745 + 1821 )
Anna Livina Briessinck (° 1746 + 1791 )
Maria Elisabeth Briessinck (° 1749 )
Joanna Maria Briessinck (° 1751 + 1803 )
Jan Baptiste Briessinck (° 1753 + 1820 )
Joanna Maria Vandriessche (°1770 + 1856 )
Dominica Briessinck (° 1806 )
Hendrik Briessinck (° 1807 + 1807 )
Victoria Briessinck (° 1808 + 1880 )
Petrus Briessinck (° 1809 + 1832 )
Francies Briessinck (° 1812 + 1848 )
Henrica Vandenhende (° ca 1819 + 1846 )
Clémentine Briessinck (° 1839 )
Petrus Briessinck #1020 b.16 Jun 1840
Amandus Briessinck (° 1841 + 1916 )
Carolus Briessinck (° 1842 + 1843 )
Charles Louis Briessinck (°1844 + 1846 )
Marie Louise Briessinck (° 1845 + 1846 )
Marie Lévine Briessinck (° 1846 )
Pieternelle De Meuleneire (° 1806 +1851 )
NN Briessinck (° 1849 + 1849 )
Sophie Briessinck (° 1813 + 1815 )
Ursula Briessinck (° 1815 )
Godeliva Brissinck (° 1755 + 1825 )
Gillis Briessinck (° 1758 + 1798)
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Nabeschouwingen:
Opvallend is alleszins dat het aantal onwettig geboren kinderen in
de
het begin van de 19 eeuw sterk toenam. Al vanaf de jaren 17601770 begon dat fenomeen op te vallen, maar allicht was dat nadien
ook te verklaren door de afnemende invloed van de clerus en door
de inwerking van het gedachtegoed van de Franse revolutie, dat
door de sansculotten in onze streken verspreid werd. Daarentegen
werd zeker nog niet aan gezinsplanning gedaan, aangezien een
kinderrijk gezin veeleer regel dan uitzondering was. Anderzijds lieten
hygiëne en gezondheidszorg nog veel te wensen over, zoals blijkt uit
de bijzonder hoge kindersterfte.
de

Doorheen de 18 eeuw lijkt nagenoeg de hele Bryssinck-stam
de
ernstig verarmd te zijn. Van de opvallende welgesteldheid in de 14
de
tot in de 17 eeuw, toen ze vele burgerlijke ambten bekleedden en
vrij veel eigendom bezaten, was niet veel meer overgebleven.
Ongeletterdheid was de regel en slechts enkelen gaven blijk van
de
enige intellectuele vorming. In het begin van de 19 eeuw zijn de
meesten onder hen slechts landbouwer-dagloner, sommigen
klompenmaker of dienstbode. De enkele iets beter gesitueerden
staan achter de toog van een kroeg of verdienen hun brood als
winkelier. Hierna zullen we onderzoeken of hun sociale status in de
de
loop van de 19 eeuw verbetert.
Dit is wellicht ook de plaats om uit een boekbespreking een passage
over te nemen uit een werk van de Nederlandse historicus Kees Van
Strien137, die een beeld schetst van drie welstellende reizigers die
met een koets doorheen het Land van Waas reden in het jaar 1778.
Die drie waren de Fransman Louis Desjobert en de Engelsen
Elisabeth Percy en William Bennet. Dit uittreksel hangt een mooi
beeld op van hoe het Land van Waas er in die tijd moet uitgezien
hebben.
“Na een kort verblijf in Gent reisde men verder naar Brussel of
Antwerpen. Deze laatste route, grotendeels een zandweg, werd
ervaren als een regelrechte ramp. De bomen langs de weg waren in
137

Kees Van Strien, De ontdekking van de Nederlanden, Spectrum, Utrecht 2001.
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1778 nog niet zo hoog want in de oorlog van 1744-1748 hadden de
Fransen alles omgehakt. Nu waren ze om en om geknot. De
landerijen bleven gelukkig even fraai: één grote tuin. Desjobert had
niet gedacht dat fijne zandgrond zo vruchtbaar kon zijn. Er groeide
veel vlas en boekweit, en de tarwe stond zes voet hoog. De
witgekalkte huisjes met groene luiken en schuiframen zagen er
allemaal even vrolijk uit. Bij de deur zaten vrouwen en kinderen
gezellig te spinnen. Wel wat anders dan de schamele krotten op het
Engelse platteland waar de mensen nauwelijks behoorlijke kleren
hadden en honger leden!
Paarden werden gewisseld in Lokeren en in Sterreken, iets voorbij
Sint-Niklaas. Toen op deze route een wielas brak, merkte William
Bennet dat postiljons (rode laarzen, geel uniform en een posthoorn
aan een rood lint over de schouder) te allen tijde kozen voor
snelheid. Toen zijn passagiers begonnen te schreeuwen, keek hij
even om, bekruiste zich, maar maakte geen aanstalten te stoppen.
Pas toen iedereen uit de wagen gesprongen was hield hij eindelijk
stil. Elizabeth Percy kreeg de schrik van haar leven toen ze bij het
wegrijden plotseling tegen een lijk aankeek. Het rad naast de galg
was ook in gebruik. Misschien een struikrover, maar volgens Essex
waren de wegen overdag zo veilig dat zelfs een kind met een beurs
vol goud niet bestolen werd. Na een rit die acht tot elf uur kon duren,
kwamen de vermoeide reizigers eindelijk aan bij het veerhuis aan
het Vlaams Hoofd, een klein fort recht tegenover Antwerpen.” 138
Een andere tekst is minstens even verhelderend. Hij werd
geschreven door een Duitse landbouwdeskundige, J. N. H. Von
de
Schwerz. Aan het einde van de 18 eeuw reisde hij doorheen
Vlaanderen, inzonderheid door het Land van Waas, om daarna een
boek uit te geven, waarin hij zijn bevindingen neerschreef: 139
“De landelijke gebouwen in het Land van Waas schijnen mij de
eenvoudigste en gemakkelijkste te zijn van alle boerenwoningen der
Nederlanden. Daarbij zijn zij weinig kostbaar. Schuren, stallen, de
wagenschop zijn doorgaans van hout en met planken opgetimmerd.
De woning alleen is van baksteen, rein en gemakkelijk, van
138
139

Uittreksel gekozen door Nico Van Campenhout.
Vertaald en geciteerd in R.Colaes, Landelijk Temse, blz. 148.
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regelmatig verdeelde vensters voorzien. Zij staat merendeels op den
achtergrond van een grooten met gras bezaaiden hof. De twee of
drie andere hoevegebouwen liggen er rondom zonder regelmaat,
echter op behoorlijke afstand van malkaar. Geen enkel paalt aan
een ander, maar tusschenruimte scheiden ze, en dit alles wordt
omsloten door een geschoren haag van dorenstruiken en palmhout.
Een licht hekken wijst de ingang aan. Het uitzicht van het pachthof is
even landelijk en aangenaam, als het bewonen ervan heilzaam en
gezellig moet zijn.
Het schaarhout dat een akker omringt, bestaat meestal uit
elzenhout, de bomen uit eiken, wilgen, beuken, platanen, witte en
zwarte populieren. Het gebruik van het schaarhout hoort de pachter
toe, de bomen aan de eigenaar. Al deze bomen en struiken geven
het Land van Waas doorgaans het uitzicht van een woud, omdat,
behalve de omplantingen der akkers, alle straten en wegen beplant
zijn met bomen, zodat men te allen kante enkel dubbele rijen ziet.
Het land is met het aanwenden van oneindig veel arbeid en mest
netjes in percelen ingedeeld en draagt met kracht en weelde
overvloedige oogsten van rogge, haver, aardappelen en
voederbeten, de gebruikelijke vruchten van de lichte grond. Veld en
weide, bos en landouw, hekkens en kanten, groenten- en fruittuinen,
daartussen de talrijke huizekens, de overal om hunne kerktorens
liggende dorpen met ontelbare, arbeidzame mensen, dat is wat het
land schoon maakt.”
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BIJLAGEN bij Hoofstuk IX
A° 1732:
Bij het overlijden van Anna Annens,
vrouw van Frans Bryssinck (4.4.9) (blz. 269)
R.A.Beveren : G.O.A. Temse, 295 f° 292 e.v.
Staet ende Inventaris van goede in baeten ende commeren ende bevonden ten
sterfh(uyse) van Anna Annens fa Engelbert verweckt bij Anna Brusschaert overleden
binnen de burght ende heerl(lijkheid) van Temsche den 29sten meije 1732: z(aliger)
m(emo)rie achtergelaeten hebbende vijf kinderen met naemen P(iete)r out geworden
XXJ jaeren Jan out geworden XIX jaeren Engel Gabriel out geworden vijftien jaeren
Brigitta out thien jaeren staende wettigh huwel(ijk) van voors(eyde) overledene
verweckt met Frans Bryssinck f(ilius) Joos geprocrieert bij Anna Marie Verlee, houder
gebleven ten selv(en) sterfh(uyse) die desen staet is maekende van allen de
immeuble ende meublen actien ende crediten midtsg(ade)rs commeren ofte schulden
van achterdeel ten voors(creven) sterfh(uyse) bevonden geene vuijt gesteken nochte
gereserveert ten aldernaesten ende claersten als hij den selv(en) heeft connen
gegaederen ende is presenterende aen Dominicus Brijssinck oom paterneel ende Jan
Frans Annens oom materneel ende Beede wettel(ijk) staende vooghden vande
voors(eyde) kinderen om over hun overgedraeghen te worden aen mijne heeren
burgem(eeste)r als oppervooghden inder manieren naer volgende
Immeubel goet is overledene gecompeteert hebbende bij vercavelinghe ten
sterfh(uys)e van Anna Brusschaert haere moeder ende oversulcx dese kinderen
toecomende met den last van s’hauders tocht volghens costume
Te weten een stucklants groot ontrent de seven hondert roeden genaemt den
drijstraet acker gelegen inden lantmeulenwijck opde prochie van Temsche oost
P(iete)r de volder fs Joos suijt gillis de volder west de blint straete ende noort d’hoirs
Adriaen de Wree suijver ende onbelast behoudens s’heeren cheijns ende dat de
overledene over meerder werde van cavel moeste toegeven aen Joos Annens mede
erfgenaem ten voors(eyt) sterfh(uys)e acht en veertigh pon(den) groo(te)n die noch
niet betaelt en is waer over jaerlijkcx voor intrest moet betaelt worden aenden selven
Joos Annens twelf guldens tsjaers voorts moest sij oock daer over toeleghen aen
Gillis Annens jongman is overledenen ten wiens sterfh(uys)e opden 29sten 9ber
1731: is gemaeckt staet van goede met het slot vande liquidatie daer achterstaende
is blyckende dat over den selv(en) toelegh niet meer en moet worden betaelt dan
seven ponden derthien schell(ingen) twee grooten en vijf deniers aen Frans Annens
aen wien de sel(ve)n somme byde voors(eyt) liquidatie is aengelijt waer over aen hem
intrest moet gegeven worden ses schell(ingen) gr(oote)n ts’jaers sulckerwijs dat het
voors(eyt) stucklants belast is met de voors(creve) toeleghen van cavel, sijnde dit
stucklants gebruijckt bij desen sterfh(uys)e
Voorders is d’overledene oock erfachtigh gestorven vuijt een deurgaende vijfde paert
in een stucklants achtergelaeten byden voors(eyt) Gillis Annens gelegen binnen dese
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prochie van Temsche teghens het peirde kerckhof oost... suijt de broeck straete west
de selv(e) straete ende noort P(iete)r Cleempoel, den voors(eit) Gillis toecomen
hebben ten sterfh(uys)e van sijne moeder in pachte gebruijckt bij Engelbert Annens
ten advenante van twintigh guldens ts’jaers
Immeuble goederen staende huwel(ijk) vande conjoncten geconquesteert ende
bydien den houder ende sijne kinderen toecomende elck totter helft
Item een stucklants groot ontrent een gemet gelegen binnen dese prochie van
Temsche inden cattebrugh wijck oost den armen van Temsche suijt de .... weese van
Gillis Brijs west Joos Vast ende noort den sel(ven) in coope verckreghen van
Guill(iam) van Wijnacker causa uxoris super ende onbelast behoudens s’heeren
cheijns ende overweghen
Item noch een stucklants groot ontrent 400 R(oeden) genaemt den dreef acker
geleghen op het sel(ve) Temsche inden Lijsenbroeck wijck oost de Blint straete suijt
d’hoirs van Joos de Graef west en noort dhoirs van Adriaen de Wree in coope
v(er)creghen van Frans de Stobbelair causa uxoris synde dit ende het voorgaende
stuck gebruijckt bij desen sterfh(uys)e, ende beyde suijver ende onbelast
Ghereede deelsaeme baeten tusschen den houder ende sijne kinderen half ende half
Alvooren is door Joos ende Gillis de Volder opden.... 1732: ten overstaen ende
appaijsemente vande houder ende vooghden gepresen allen de vervoetheijt saet
labeur dricht ende canthaut synde op ende in allen de landen bij desen sterfhuijse
gebruijckt t’ samen ter somme van een en veertigh pon(den) twaelf schell(ingen)
gr(oote)n
XLI lb XIJ sch gr.
Item de vervoetheijt inden hoveniershof ende het stroijt ende mest t’ saemen
gepresen ses pon(den) sesthien schell(ingen) acht grooten
Vj lb XVJ sch VIIJ gr
De verckens gepresen gepresen (sic) een pont derthien schell(ingen) en vier grooten
dus
J lb XIIJ sch IIIJ gr
Item de coeyen, renders ende calveren tsamen ter somme van sesthien pon(den)
derthien schell(ingen) vier gr(oote)n
XVJ lb XIIJ sch IIIJ gr
Item de peerden waegens ploege eeghden ende allen het ghone het perde getreck
raeckt tsamen gepresen vierentwintigh pon(den gr(oote)n
XXIV lb gr
Item het hoije gepresen een pont derthien schell(ingen) en vier gr(oote)n
J lb XIIJ sch IIIJ gr
Item het hout met de schelfboomen
IIIJ lb X sch gr
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Item allen het ijserwerck dienende tot de labeurderije als spaeden vorcken riecken,
voorders allen het ander ijserwerck potten tanghe roosters
Item allen het coperwerck, tain gelijerde werck aerde werck boter vat cuijpen tonnen
schraegen taeffels bancken stoel kassen schapraeyen couffers balance uijssel
geweegte zeijle graensacken wannen vleesch boter bier serwetten hammelaeckens,
slaeplaeckens saergien beddens hooftpuluen cleederen ende lijnwaet ende van
overledene ende de houder ende voorders generaele ende speciaele allen ende een
jeghen de andere meubilairen van huijsraet ende andere roerende goederen ende
effecten ten huijse ende hove bevonden gheene vuijtgenomen nochte gereserveert
hoedaengh ende van wat natuer die souden mogen sijn (: uyt gesteken s’houders
rauwcleet:) tsamen gepresen ter somme van neghenenveertigh pon(den) twaelf
schellingen en ses grooten
XLIX lb XIJ sch VI gr
S(omm)a tsamen vande voorenstaende gereede deelsaeme baeten beloopt een
hondert sesenveertigh pon(den) elf schell(ingen) twee grooten dus
JCXLVJ lb XJ sch gr
Vuijt staende baeten ende crediten tusschen den houder ende sijne kinderen gemeen
Inden eersten is Joos Gheens schuldigh over een jaer lantpacht verschenen
kerst(avond) 1731: seven pon(den) thien schell(ingen)
VIJ lb X sch gr
Item is Gillis de meersman schuldigh over peirdewerck de somme van vijf pon(den)
twelf schell(ingen) gr(oote)n
V lb XIJ sch gr
Item Joos Janssens is schuldich over peerdewerck neghenthien schell(ingen)
gr)oote)n
XIX sch gr
Item Frans de Keersmaecker twaelf schell(inge)n gr
XIJ sch gr
Item Joos de Volder is schuldigh over peerdewerck twee pon(den) drij schell(inge)n
en acht grooten
IJ lb IIJ sch VIIJ gr
Item is Jan Bapt Vernimmen schuldigh over peerdewerck de somme van twee
pon(den) negen schell(inge)n thien gr(oote)n
IJ lb IX sch X gr
S(omm)a tsamen vande voorenstaende vuijtstaende baeten beloopt neghenthien
pon(den) vijfthien schell(inge)n en acht grooten dus
XIX lb XV sch VIIJ gr
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Commeren ofte schulden van achterdeel tusschen den houder ende sijne kinderen
gemeen
Eerst staet dit sterfh(uys) schuldigh aen Ingelbert Annens over een jaer lantpacht
verschenen kerst(avond) 1732: de somme van sesthien pon(den) derthien
schell(inge)n vier gr(oote)n
XVI lb XIIJ sch IIIJ gr
Item aen Franchoijs Annens over een jaer lantpacht verschenen kerst(avond) 1732:
de somme van
X lb gr
Item aen Ambrosius Buytaert over een jaer lantpacht verschenen kerst(avond) 1732:
VI lb gr
Item aenden Eerw(eerde)n heere Jan Bapt Boodts pastor in Haesdonck over een jaer
lantpacht verschenen als de voorgaende
VI lb gr
Item aen Joos de Volder over een jaer lantpacht verschenen als vooren
XIIJ lb VJ sch VIIJ gr
Item staet te betaelen aen S(eigneu)r Bernardus Lauwereijs ontfangher der prochie
van Temsche over prochie lasten van den jaere 1731: tsamen de somme van
XXIIJ lb VIIJ sch IIJ gr
Item aen Jan de Cock over leveringe van ijserwerck de somme van
IJ lb XIJ sch VIIJ gr
Item aen Jan van Mervenne waegemaecker voor aerbeytsloon ende leveringe van
hautewerck de somme van
J lb gr
Item aen Jan Vereecken ende Jan Frans van Mieghem over lantpacht verschenen
kerst(avond) 1732: de somme van
V lb gr
S(omm)a tsamen vande voorschr(even) commeren ofte schulden van achterdeel
beloopt vierentachtigh ponden nullo schell(inge)n en elf groo(te)n dus
IIIJXXIIIJ lb 0 sch XI gr
Recompense die de weesen aenden houder moeten doen ter causen als volght
Te weten heeft den houder vuijt den hoofde van syne ouders gecompeteert een
deurgaende vierde paert (: wanof de ander drij paerten hebben toegecomen syne
mede hoirs vande sel(ven) sijne ouders:) in seker stucklants gelegen opde prochie
van Thielrode twetl(yck) staende huwel(yck) vanden houder met de voorge(noemde)
overledene is verkocht aen Jan van de Velde fs P(iete)rs voor de somme van een
hondert tweeentnegentich pon(den) grooten waer van de houder voor sijn
voorn(oemde) vierde paert heeft geproffiteert de somme van achtenveertigh ponden
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grooten dan also daer vuyt betaelt is aen Brigitta Bryssinck de somme van thien
pon(den) acht schell(inge)n en vier gr(oote)n, so veel sij van desen houder moeste
hebben over toelegh van cavel gemaeckt ten sterf(huys)e van voors(eyt) hunne
ouders den XV en junij 1725: van dies de weesen oock conter recompense souden
moeten hebben soo blijft noch de somme van sevenendertich pon(den) neghen
schell(inge)n en acht gr(oote)n waer van den houder totter helft moet recompense
genieten dus
XVIIJ lb XIIIJ sch X gr
voorts wort te kennen gegeven dat d’overledene moeste geven aen haeren broeder
Gillis Annens de somme van tweeendertich pon(den) gr over toelegh van cavel waer
van staende huwel(yk) is gequeten tot vierentwintig pon(den) ses schell(inge)n
neghen groo(te)n seven deniers vuijt de liquidatie gemaeckt ten sterfh(uys)e vande
selve Gillis Annens vande meubelaire de welcke tusschen dese conjoncten gemeen
waeren hier vooren bij het eerste (capitel=onleesbaar) twee breeder vermelt dus
alhier voor dhelft
XIJ lb IIJ sch IIIJ gr IX dnrs
S(omm)a tsamen vande recompense beloopt de somme van XXX lb XVIIJ sch IJ gr
iX dnrs
Funeraellien ende doodt schulden ten laste vande weesen alleen
Alvooren wort alhier gebrocht
ter somme van vijf pon(den) ses schell(inge)n en acht grooten soo wel den houder
betaelt heeft over de kercken rechten waslicht doodt kiste grafmaecker etc. comt over
d’helft als synde betaelt vuijt de penninghen tusschen den houder ende syne kinderen
gemeen
IJ lb XIIJ sch IIIJ gr
Item staet te betaelen aen Dominicus Brijssinck over tractement gegeven aen s’
overledens vrienden ende gebueren opde vuijtvaert de somme van seven pon(den)
twee schell(inge)n vijf groo(te)n en ses deniers dus
XIJ lb IJ sch V gr VI drs
S(omm)a tsamen vande funeraellien ten laste vande weesen alleen bedraeght negen
ponden vyftien schell(inge)n negen gr(oote)n en ses drs dus
IX lb XV sch IX gr VI drs
Licquidatie int cort van desen staet
Inden eersten de gemeene gereede meubelairen baeten gebrocht bij het derde
capittel beloopen de hondert sessenveertigh pon(den) elf schell(inge)n en twee
gr(oote)n, ende de vuytstaende baeten vermelt bij vierde capittel bedraegen
negenthien pon(den) vijfthien schell(inge)n en acht gr(oote)n comt alsoo t’samen ter
somme van een hondert sessen t’sestigh ponden ses schellinghen en thien grooten
dus
CLXVI lb VI sch X gr
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Ende de commeren ofte schulden van achterdeel gebrocht bij het vijfde capittel
beloopen ter somme van vier en t’achentigh ponden nullo schell(inge)n en elf
gr(oote)n dus
IIIJXXIIIJ lb 0 sch XI gr
Dus meer gemeene baeten dan commeren ter somme van twee=entachentigh
pon(den) vijf schell(inge)n en elf gr(oote)n dus
IIIJXXIIIJ lb V sch XI gr
De welcke gedeelt in twee tusschen den houder ende sijne kinderen comt ten proffyte
van elck ter somme van een en veertigh pon(den) twee schell(inge)n elf gr(oote)n en
ses drs dus
XLI lb IJ sch XI gr VI drs
Bijdien de weesen moeten hebben gelijcke eenenveertigh ponden twee schell(inge)n
elf grooten en ses deniers dan daer op afgetr(ocken) eerst dertigh ponden achthien
schell(inge)n twee gr(oote)n en negen deniers over de recompense die de weesen
aen den houder moeten doen gebrocht bij het sesde capittel ende negen pon(den)
vijfthien schell(inge)n neghen gr(oote)n en ses deniers over de funerailien ten laste
vande weesen alleen gebrocht bij het sevenste ende leste capittel ende alsoo tsamen
veertigh pon(den) veerthien schell(inge)n nullo groo(te)n en drij deniers dus rest noch
baete ten proffijte vande voorse(it) weesen tsamen ter somme van achthien
schell(inge)n elf groo(te)n en drij deniers dus
XVIIJ sch gr IIJ drs
Dit onder protestatie van non prejuditie van t’recht van den houder vande weesen
voor schult aen te rekenen dhelft van het ghone den houder niet soude connen
recouvreren vande openstaende baeten gebrocht bij het vierde capittel in dese
liquidatie voor absolute baete begrepen dat de weesen oock schuldigh blijven eerst
acht en veertigh ponden groo(te)n aen Joos Annens ende seven ponden derthien
schell(inge)n twee groo(te)n en vijf deniers aen Frans Annens beyden over cavel
rente gesproten over den toelegh van cavel breeder vermelt bij het eerste capittel
ar(ticl)e prima van desen staet als niet mede gerekent synde inde voorenstaende
liquidatie dus alhier ...
Aldus bij staete gestelt ende geinventarieert midtsg(ade)rs geliquideert onder alle
voordere behoorel(yke) protestatien als naer costume desen vijthienden september
1732: ende waeren ond(ertekent) Frans Brijssinck, Dominicue Brijssinck, M:Fr:
Annens
Opmerking: Het valt op dat in de aanhef van deze Staet van Goede gezegd wordt, dat
Anna Annens vijf kinderen had. Toch worden er maar vier met name genoemd. Dat
verklaart waarom volgende correcie van belang is. Anna Annens heeft feitelijk het
leven geschonken aan negen kinderen, maar vier van hen stierven vóór hun moeder.
De jongste, Joanna, die in de Staet van Goede bij naam vergeten werd, was op dat
ogenblik 12 jaar oud. Ze was al 23 jaar oud toen het volgende document werd
opgesteld.
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A° 1744:
Aanvulling bij de vorige Staet van Goede:
R.A.Beveren - G.O.A. Temse nr 298 f° 220 v° en f° 221 r°
Aen mijne heeren Burghem(eester) ende Schepenen der burght ende heerel(lykheit)
van temsche als oppervooghden
Supplierende verthoont reverentelijck Frans Brijssinck als vader ende vooght over
syne alnoch minderjaerige weese Joa(nna) Brijssinck geprocrieert bij wijlent Anna
Annens dat aen deselve weese is competerende een vyfde paert, dies de andere
paerten toecommen aen haere voljaerighe suster en broeders in een stuck landts
gelegen op Baesel int Oostbroück oost mijn heer Vande Poele suyt Brigitta Brijssinck
haer ex(ce)le(nte) vrouwe van Temsche op hün verstarven met de doodt van
Ingelbert Annens s’weesen gootvader materneel welck stück landts s’weesens
voljaerighe süster ende broeders beneffens dese süpplt over de voors(eit) sijne
weese püblicqüelijck met het doen vande ordre kerckgeboden hebben verkocht het
welck int regard der voorn(oemde) weese sonder Ue(dele) heeren prealabel
authorisatie niet en vermagh te gebeüren is oorsaecke den supplt hem keert tot
Ue(dele) voorn(oemde) heeren
De selve biddende believe gedient te wesen considererende de redenen voors(ei)t
den supplt te authoriseren omme over ‘s weesens vyfde paert in het voors(ei)t stück
landts uyt erfven te gaen ende den cooper ofte lesten verkooper daer inne te laeten
goeden ende erfven als mede om s’weesens coop penninghen onder syne quitt(anti)e
te ontfanghen mits de selve binnen corten tijdt aenleggende en emploijerende tot het
coopen van soüffisante renten ofte diergelycks t’welck doende etc. Waeren
ond(erteken)t Francies Brijssinck Philippus Jacques Reijnaerts (=notaris)
Appointement
Burghem(eeste)r ende Schepenen als oppervooghden voor soo veelen hün aengaet
authoriseren den supplt in desen vermelt, omme over s’weesens vyfde paert in desen
genarreert uyt erfven te gaen voor juge competent ende de coopers daer inne te
laeten goeden ende erfven mitsg(ade)rs de penninghen daervan provenierende onder
zyne quitt(anti)e te ontfanghen mits binnen corten tijde de selve somme aen te leggen
ofte te emploijeren tot het coopen van souffisante renten
actum in vierschaere desen 7en jan(ua)ry 1744 als greffiers was ond(erteken)t Egidius
Philippus Gheylinck (=griffier)
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A° 1781:
Bij het overlijden van Catharina Vergouwen vrouw van Pieter de Vos
(vader van Maria Francisca de Vos X Jan Jakob Bryssinck
2.4.6.6.4) (blz. 246) :
R.A. Beveren - G.O.A. Beveren nr 53 f° 211 e.v.
Staet ende Inventaris in baeten ende commeren bleven ende bevonden ten sterfh.
van wijlent Catharina Vergouwen fa Petri ende van Catharina Van Raemdonck,
overleden binnen de prochie van Beveren op d’heerelijkhede Van Rasegem op 14
meij 1781 S:M: welken Staet aldus maekt Pr de Vos weduwâer ende houder bleven
ten voorn sterfhuijse den zelv overgevende aen Pr Augustinus de Vos soo over zijn
zelven als in qualiteijt van voogd benevens Judocus Vergouwen insgelykx in qualiteijt
van voogd over Rosa Isabella de Vos eenige minderjaerige dogter alsmede aen
Jacobus de Vos, Joannes Bryssinck in huwelijk met Marie Françoise de Vos,
mitsgaders Gillis de Couwer thuwel(yck) hebbende Barbarina de Vos ende Marie
Theresia de Vos alle zes kinderen bij de voorseijde overledene agtergelaeten ende
met desen houder verwekt, ende aldien representerende ider eenen zesden
hoofdstaek ten gemelden sterfh. ten fine overgedraegen ende gerepresenteert te
worden aen mijne heeren leenmannen ende Schepenen der burggravije van Zillebeke
ende vrije heeren van Stasegem ende Massene als oppervoogden vande voorn.
eenige minderjaerige weese omme te liquideren sluyten ende arresteren als naer
costume, breeder ende inde manieren hier naer verclaert
Doende alhier te observeren dat desen houder met de overledene voor het aengaen
van hunlieder huwelijk geen contract antinuptuit en heeft gemaekt, bij dien dat desen
sterh. te reguleren doet ingevolge het dispositif der costume vanden lande van Waes
alhier locael tgone is dienende voor
Mrie
Wordende alhier insgelx te kennen gegeven dat dese overledene geene vaste
goederen ten huwelijk en heeft gebragt nogte staende dies met desen houder
geconquisteert soo dat alhier niet anders te bringen en doet als
ie Capitele
Gereede meubelaire ende andere deelsaeme baeten ten desen sterfh. bevonden zoo
volgt
1
Alvoren word alhier gebragt de somme van een honderd agt en twintig gûls (=
guldens) en viertien stuijs (= stuivers) coûrt zoo vele bedraegt het import der
contante penningen, op den 28 Julij 1781, dag van het doen der prijsije ende het
scheeden der gemeensaemhede, ter presentie van dhoirs ende voogden overtelt,
dies de zelve
f 128-14-0
2
Item comt alhier in baete de somme van twee guldens coûrt zoo vele comt te
bedraegen den prijs van een tange, brander vuurschup, hangijser, rooster,
vleeschriek, ende vischpsaen (sic) gepresen ende geëstimeert benevens de voordere
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meubelaire effecten hier naer geëxpresseert, door Jacobus Van Walle ende
Passchier Andries als experte daer toe gedenomeert, dien de voorseijde somme van
f 2-0-0
3
Item, over de weerde van een ijseren coustoir dry ijsere potten ende twee strijkijsers
tot
3-0-0
4
Item, gepresen een saege beetels siggels ende enig oud ijser werk, zamen op 1-0-0
5
Item, over den prijs van eenen marremiet theemoor, pannecandelaer, lampe, ende
dhelft van eenen waschketel tot tien guldens dus
10-0-0
6
Item, over de weirde van een boter ende melkcuijpe ende alle het aerdewerk zamen
op
f 6-0-0
7
Item, over den prijs van alle het geleijrde werk ende aerde potten tot
6-0-0
8
Item over den prijs van alle de theine lepels ende fourchetten, theepot, peperdoose,
blicken gieter ende lanterne op
f 4-0-0
9
Item over de weirde van eenen casten, bedde, sargien, vier paer laekens ende eenen
hoed zamen tot elf gûls dus
11-0-0
10
Item over den prijs van een beddecoetse met het bedde sargien ende laekens op
7-0-0
11
Item over de weirde van negen en vijftig ellen lijnwaet à f 0-11-0 d’elle comt
32-9-0
12
Item gepresen twee caskens ter somme van
2-0-0
13
Item over de weirde van een beddecoetse sargien ende laekens op
2-8-0
14
Item twee tafels met de stoelen op
3-0-0
15
Item over den prijs van twee heemers, met den saladecorf op
1-4-0
16
Item over de weerde van twee cuijpen met eenig lijn, pee ende raepzaet tzamen tot
negen guldens , dus
9-0-0
17
Item, over den prijs van het zeijl vijftien graen sacken met twee wannen tzaemen tot
dertig gûls dus
30-0-0
18
Item, over de weirde van eenig tarwe met de graenmaete tot twelf gûls dus
12-0-0
19
Item, over den prijs van eenig vlasch tot elf guldens elf stuijs dus
11-11-0
20
Item over de weirde van alle den turf tot tien guldens en agt stuijs dus
10-8-0
21
Item over den prijs van alle het brandhout tot twintig guldens dus
20-0-0
22
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Item over de weirde van alle het stroij kimpstecken (?) ende lemen (?) zamen tot
veertien guldens dus
14-0-0
23
Item den prijs van een repe met bancke eenige schelfboomen, twee swingelberdens,
eenen trogge, waschcuijpe, vleeschcuijpe ende twee cordewaegens tzamen op twelf
guldens dus
12-0-0
24
Item een leeder, vorcke, Riek ende mesthaeken op
2-0-0
25
Item over de weirde van alle het mest inden put tot agt guls dus
.
8-0-0
26
Item over den prijs van een graenseefde, lijnzaet ende cafseefde, tot zes guldens,
dus
6-0-0
27
Item, drij pieken met een zeijsel op
.
1-10-0
28
Item, den prijs van twee bijlen, zes spaeijen ende twee capmessen tot zes guldens
dus
f 6-0-0
29
Item over den prijs van eenen huivegeer (?) haegschier ende twee ijsere weggen 211-0
30
Item gepresen een balance met eenen eijsel tot
1-10-0
31
Item over de weirde van twee coeijen twee calveren ende twee verkens zamen ter
somme van een honderd negen guldens dus
109-0-0
32
Item over den prijs van een half gemet... met den aerbeijt van spitten t’zamen
vijfentwintig guldens dus
25-0-0
33
Item over de weirde van een half gemet claveren tot agtien guldens dus
18-0-0
34
Item over den prijs van vier honderd Roeden cooren benevens alle het canthout ende
scheir op de troncken mitsgaders vervoethede, labeur ende voorder pagters regt
bevonden in ende op het land competerende den heere prost van puijvelde tzamen
ter somme van zeventig guldens coûrt dus
f 70-0-0
35
Item gepresen twee honderd Roeden cooren met de vervoethede canthout labeur
ende voorder pagters regt bevonden op ende in het land competerende de vrouwe
douarière Annez de Sillebeke zamen ter somme van negen en dertig guldens dus
39-0-0
36
Item, gepresen op het zelve land een plek haever met claveren benevens de
vervoethede zamen op zeven en dertig guldens dus
37-0-0
37
Item, gepresen op het voorse land een pleck claveren benevens de vervoetheijt,
canthout ende scheir op de broucken, zamen op zeven en dertig gulden dus 37-0-0
38
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Item, gepresen een gemet cooren met vier honderd en vijftig Roeden geirste,
canthout ende tronckrijs mitsgrs vervoethede bevonden op ende in het land
competerende Sieur de Rop tot agtenzeventig gls, dus
78-0-0
39
Item de weirde van alle de aertappels, aerbeyt van spitten, vervoethede canthout
ende tronck rijs bevonden op ende in het hofland zamen tot zeventien guldens dus
f 17-0-0
40
Item, over den prijs van een gemet boonen ende lijnzaet benevens de vervoethede
bevonden op ende in het land competerende den voorseijden heere prost van
puijvelde gelegen in beveren polder zamen tot agt en viertig gûls dus
48-0-0
41
Item over de weirde van zes hinnen met den haen
1-16-0
42
Doende alhier niet te bringen voor de weirde van de cleederen ende lijnwaet van
d’overledene nog te de gone vanden houdere gemerkt die van d’overledene tusschen
dese erfgenaeme zijn verdeelt ende met gemeen consent jegens de gone vande
houder gecompenseert soo dat dese alhier alleenlijk is dienende voor
Mrie
De baeten hier voren gebragt ende den houde rmet sijnen consent aengerekent
beloopen zamen tot
f 842-0-0

ije Capitele
Gemeene commeren ende lasten ten desen sterfhuijse bevonden soo volgt
1
Alvoren is men schuldig aenden ontfanger der prochie van Beveren over de
ommestellinge vanden jaere ougst ende ontblootinge 1700 eenen tagentig tot zestien
gûls en elf stuys dus
f 16-11-0
2
Item, is men schuldig aende Vrouwe Douariere Annez de Sillebeke de somme van
zeventig guldens over twee jaeren landpagt t’leste staende te verschijnen Kersavondt
1700 eenen tagentig dus
70-0-0
3
Item aenden heere Prost van Puijvelde over een jaer landpagt staende te verschijnen
Kersavond 1700 eenen tagentig tot tweeënviertig guldens dus
42-0-0
4
Item, aen Sieur N: de Rop de somme van vierenviertig guldens over twee jaeren
landpagt, tleste van dien staende te verschijnen Kersavond voorseijd, dus
f 44-0-0
5
Item, is men schulidg over twee maenden beestiael regt gerekent tot het scheeden de
gemeensaemhede, dus
1-4-0
6
Item, over het regt maelderije
1-10-0
7
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Item betaelt naer het scheeden der gemeensaemhede aenden ontfanger der phie van
Beveren over de ommestellinge vanden jaere ougst ende ontblootinge 1700 tagentig
tot zestien gûls elf stuys dus
16-11-0
8
Item betaelt naer het scheeden der gemeensaemhede alsvoren aen Jan Bte Van
Goethem de somme van twee en viertig gûls over een jaer huijshuere verschenen pa
meij 1700 eenen tagentig, dus
42-0-0
9
Item is men schuldig over de rate huijshuere gerekent tot date van het scheeden der
gemeensaemhede tot zeven gûls, dus
7-0-0
10
Item betaelt aen Sieur Jaq Spiessens over vijf jaeren helst winninge tleste
verschenen augst 1781 tot vierentwintig gûls, dus
f 24-0-0
11
Item, betaelt aen Passchier Andries over aerbeijtsloon tot
3-6-0
12
Item, betaelt aen aerbeijt van weven de somme van agt guldens en zeventien stuys
dus
8-7-0
13
Item, betaelt aen Judocus de Westelinck over leveringe van bier tot agtien gûls en vijf
stuys dus
18-5-0
14
Item is men schuldig aenden notaris over het stellen ende zegel deser benevens de
voordere besoignen ten desen sterfhuijse gedaen zamen
9-10-0
De gemene schulden bij het voorstaende Capitele geroert monteren ‘t zamen
f 304-14-0
iije Capitele
Doodschulden ende funeralien van d’overledene bij dhoir allen te doogen staende als
naer costume: dan gemerkt de zelv betaelt zijn met gemene penningen worden die
alhier maar tot d’helft uijtgesteken soo volgt
1
Alvoren heeft men betaelt aenden heere pastor ende coster dezer prochie over hunne
regte ter begraefenisse ende uijtvaert van d’overledene over dhelft tot
4-14-6
2
Item aenden coster over het maeken ende leveren van het waschligt
4-7-0
3
Item over het gebruijk van het baercleet ten dage van d’uijtvaert
0-17-6
4
Item aenden organist ende blaeser over hunne diensten ten dage van d’uijtvaert tot
0-7-6
5
Item, aenden kerkbailliu over syne regten tot
0-16-0
6
Item, over het maeken ende leveren vande doodkiste tot
2-0-0
7
Item aenden lijkster
1-1-0
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8
Item over eene tonne bier aende gebueren betaelt naer het scheiden der
gemeensaemhede tot
8-0-0
9
Item over ende in redemptie van het beste catheijl tot agtien gûls viertien stuys dus
9-7-0
10
Item, aenden sergeant over sijnen dienst ten dage van d’uijtvaert tot
f 0-10-0
11
Item over d’acte voogdije tot
1-11-0
12
Item, over de regten van d’heeren leenmannen Schepenen ende griffier in’t
overbringen ende affirmeren deser tot
2-16-0
Item, aenden griffier over de registrature ofte pond gelt tot
4-16-0
De doodschulden hiervoren vermelt ten eersten tot ende met de 10e article beloopen
tot
32-0-6
Ende degone de weesen alleene raekende beloopen tot

9-3-0

iiije Capitele
Recompense in profijte vanden houder tot laste van d’hoirs, soo volgt
Den houder geeft alhier te kennen dat op hun als hoirs ten sterfhuijse van wijlent
Joosijne Brusselman overleden tot Melsele is gedevolveert een paert ende deel in
eenige gronden van erven degone staende huwelyk zijn vercogt ende wanof hij over
zijn paert ende deel suijverlijk heeft genoten ende geproffiteert eene somme van
vierendertig guldens en zeven stuys waervan hij tot’er heflt recompense moet
genieten bedraegende over de zelve helft
f 17-3-6
De recompense in proffyte vanden houder ten laste van dhoirs hiervoren vermelt
beloopt par soij
f 17-3-6
ende degone ten volgenden capitele gebragt ten laste vanden houder monteert tot
f 7-0-0
Dus rest ten laste van dhoirs te liquideren ter somme van

10-3-6

iVe Capitele
contro recompence in (in) proffijte van d’hoirs tot laste vanden houder, soo volgt
In ordre van welke word alhier gebragt een somme van viertien guldens soo vele
staende huwelijk is ontvangen ter causen het paert ende deel deze overledene
gecompeteert hebbende uijt den hoofde van haere ouders in eene plek weijland
degone staende huwelijk is vercogt geworden dus alhier te recompenseren tot
f 7-0-0
Somma par soij

f 7-0-0
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Corto Liquidatie
De gemeene baeten hier voren gebragt ten eersten capitele ende den houder met
sijnen consente aengerekent beloopen zamen tot
f 842-1-0
Dan alsoo de gemeene commeren ende lasten vermelt ten tweeden capitele ende
den houder insgelijkx met zijnen consente aengerekent maer en monteren tot
304-14-0
Blijkt dat de baeten de zelv excederen ter somme van

537-6-0
(sic: moest zijn 537-7-0)

Wesende in tweeën voor den houder ende de hoirs ider tot
268-13-0
(resic: moest zijn 268-13-6)
Bij dien soude de voorseijde erfgenaemen moeten hebben tot twee honderd agt en
zestig gulden en dertien stuys wanof gededuceert eerst tot f 32-0-6 over de funeralien
hier voren gebragt art.1 tot ende met 10, alsmede tot f 10-3-6 over de recompense
thunnen laste gebragt capitel iiij naer aftrek vande contre recompense vermelt
capitele 5 die zamen tot f 42-4-0 ende rest maer suijver tusschen hun te verdeelen tot
f 226-9-0
Wesende in sessen voor ideren hoir tot

f 37-14-10

Gevolgentlijk zoude de voornoemde weese voor haer zesde paert int voorens slot van
liquidatie moeten hebben tot f 37-14-10 nemaer daer van gecoort tot f 9-3-0 over de
funeralien hiervoren gebragt articlen 11, 12 en 13 en compt aen haer zuijverlijk te
goed ter somme van
f 28-11-10
Aldus desen Staet geformeert mitsgaders geliquideert gesloten ende gearresteert
onder alle gewoonlyke protestatien ende onverletheden als naer costume desen 4
xbre 1781, zynde hier an geannixeert eenen zegel van zes stuy(ver)s voor de
liquidatie, ende waeren ond(erteken)t Pieter de Vos met een mercq x Pieter de Vos,
Judocus Vergouwen, Jacobus de Vos, Joanna Jacoba Bressinck ende Barbarina de
Vos beijde met een mercq.
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GLOSSARIUM BIJ DE BIJLAGEN (zie ook blz. 205)
breeder
bydien
conjoncten
conter recompense
contract antinuptiut
deelsaeme
devolveren
dricht
geconquesteerd
het beste catheil
overweghen
recouvreren
redemptie
schelfboom
souffisante
Suppl(ea)nt
tocht
toegeven
toelegh
uijssel, eijsel
uyt gesteken
voljaerigh
vyt erfven gaen
weg
werde

grondiger, uitvoeriger
bovendien
de gehuwden
tegen vergoeding
voorhuwelijks contract
verdeelbare
verkrijgen door overlijden
bewerking van bouwland
verworven
het beste stuk uit de erfenis
bestemd voor de heer
controleren, nazien
recupereren
vrijkoop
plank, legplank
voldoende
plaatsvervangend aanvrager
vruchtgebruik
geld opleggen, bijpassen
opleg
gewicht bij een weegschaal?
uitgenomen, behalve
meerderjarig
uit de erfenis lichten
wig
waarde
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HOOFDSTUK X

De 19de eeuw
Aan de Vlaamse kust

A

ansluitend bij het vorige hoofdstuk beginnen wij met Bruno
Brissinck (1.6.1.1.3.1) die we op bladzijde 216 vernoemden.
We herhalen dat hij al vroeg vanuit Meerdonk bij Vrasene
vertrok naar Oostende en daar op 26 augustus 1816 trouwde met
Rosalia Dufour. Een tijdlang vertoefden zij in Duinkerke, want zijn
eerste twee kinderen werden daar geboren. Hij kwam ter wereld in
1795, werd stokoud en overleed in de koningin der badsteden op 27
januari 1884. Zij kregen zes kinderen:
1.6.1.1.3.1.1 Maria Theresia: werd geboren in Duinkerke op 4
oktober 1823. Zij trouwde in Oostende op 25 maart 1845 met Jan
Frans Bousse en overleed in Oostende op 7 januari 1888.
1.6.1.1.3.1.2 Jan Baptiste: werd ook geboren in Duinkerke op 3
augustus 1825. Hij was aanvankelijk kuipersknecht, later
kolenhandelaar en hij trouwde in Oostende op 25 april 1855 met
Adelaïda Ludowyka Denys (Oostende ° 9.2.1831 + 10.3.1904)). Hij
woonde aan de Koninklijkestraat 28 en overleed eveneens in
Oostende op 13 januari 1913. Ze kregen niet minder dan twaalf
kinderen die allen in Oostende geboren werden:
1.6.1.1.3.1.2.1 Hermania Maria: werd als onwettige dochter
geboren op 28 september 1853. Zij werd pas op de dag van
het huwelijk van haar ouders gewettigd.
1.6.1.1.3.1.2.2 Ludovica Maria: twee jaar later geboren op
13 augustus 1855 en één jaar oud overleden op 27 oktober
1856.
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1.6.1.1.3.1.2.3 Mathildis Carolina: verging het nauwelijks
beter. Ze kwam ter wereld op 12 juni 1856 en stierf nog
geen volle drie jaar oud op 21 april 1859.
1.6.1.1.3.1.2.4 Melanie Rosalia: werd geboren op 3 oktober
1857 en stierf toch ook nog jong als drieëntwintigjarige op 5
juli 1881.
1.6.1.1.3.1.2.5 Hortensia Clementina: deze vijfde dochter
op rij werd geboren op 26 augustus 1859 en overleed op 24
mei 1880. Zij was gehuwd met Carolus Jacobus Vermeulen,
een dienstoverste bij de buurtspoorwegen.
1.6.1.1.3.1.2.6 Augustus Constantinus: werd geboren op
15 november 1861. Hij trad op 27 april 1886 eveneens in
Oostende in het huwelijk met Ludovica Joanna Maria
Hallemeesch ( + Oostende 10.11.1924) en stierf op 1
september 1934. Zij hadden een zoon en een dochter die
hun hele leven in Oostende verbleven: (1) Theodorine
Victorine: ° 1.4.1882 en + 15.2.1962. Op de dag van het
huwelijk der ouders wordt dit laatste kind gewettigd en
erkend. (2) Ludovicus Augustus: ° 3.6.1888 en X
13.11.1909 met Angèle Espérance Huysseune en tenslotte
+ 30.7.1971. Hij was stoker bij het Zeewezen en
oorlogsvrijwiller tijdens de eerste wereldoorlog.
1.6.1.1.3.1.2.7 Ludovicus Alphonsus: kwam op 27 april
1864 ter wereld, werd matroos bij de staatsmarine en
trouwde in Oostende op 26 januari 1889 met Maria Ludovica
Helsen (° Oostende 15.2.1869). Hij stierf op 5 februari 1940
en had maar één zoon: Eugenius Ludovicus: ° 5.3.1889 en
+ 13.6.1889 en die dus maar drie maand in leven bleef.
1.6.1.1.3.1.2.8 Eugenius Emilius: kwam ter wereld op 1 juli
1866 en werd smid. Hij trouwde de dag na nieuwjaar in 1892
met Euphrasia Pelagia Vandenbussche (° Eernegem
20.12.1869). Hij overleed op 26 juli 1961. Zij kregen zeven
kinderen, allen in Oostende geboren en gestorven, tenzij
anders vermeld: (1) Irma: ° 28.12.1892 en tweemaal
getrouwd, met Armand Gaever en daarna met Florentius
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Standaert. (2) Eugène Emiel: ° 20.4.1894 en + 28.2.1973.
Hij was officier werktuigkundige ter lange omvaart en
getrouwd met Marie Alfreda Jeanne Pose, een dame uit
Madagaskar. (3) Camiel: ° 3.6.1895 en tragisch aan zijn
eind gekomen als machinist op zee op 21.6.1949 nadat zijn
schip op een mijn uit de tweede wereldoorlog gelopen was.
Hij was getrouwd met Lucia Ekkebus. (4) Arthur Robert: °
2.12.1896 en in Burcht overleden. (5) Julius Emiel: °
7.3.1898 en + in Ruisbroek 1.10.1962. Hij was getrouwd met
Irma Cesarine Verhaeghe. (6) Frans Eugenius: ° 7.6.1903
en + 29.8.1904. (7) Frans Eugène: ° 30.5.1905 en +
19.4.1979. Kennelijk werd hij naar zijn pas overleden
broertje genoemd. Hij was directeur bij de reinigingsdienst
van de stad Oostende. Hij huwde tweemaal, met Rachel
Pankoek (3.9.1935) en daarna met Angèle Vandergucht
(29.6.1961). Tenslotte ging hij ter ziele in Oostende op
19.4.1979.
1.6.1.1.3.1.2.9 Carolus Alphonsus: geboren op het feest
van de onnozele kinderen in het jaar 1867 en al snel
overleden op 22 april 1871.
1.6.1.1.3.1.2.10 Theodorine Victorine: werd op 5 april 1869
geboren en trouwde in Oostende op 9 mei 1888 met Carolus
Alphonsus Herkens, een stoomwerktuigkundige, die aan het
eind van de eerste wereldoorlog op 16 september 1918 te
Hakim Milford in Groot-Brittannië overleed.
1.6.1.1.3.1.2.11 Alphonsus Ludovicus: zag het levenslicht
op 31 oktober 1870 en trouwde met Emma Lottefiere. Hij
overleed in Oostende op 15 januari 1909. Ze kregen twee
kinderen: (1) Julianus Alphonsus: ° 15.2.1894, +
3.12.1937 en X met Marie Van Eesen 26.1.1925. (2) Lydia
Joanna Juliana: ° 31.5.1900.
1.6.1.1.3.1.2.12 Clementina Philomena: werd geboren op
15 maart 1871 en stierf op 15 januari 1909. Zij huwde met
de stoker (NMBS) Honorius Renatus Delepierre.
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Voor de volgende kinderen van Bruno Brissinck moest de ooievaar
tot in Oostende vliegen:
1.6.1.1.3.1.3 Rosalia Melanie: werd op nieuwjaarsdag van 1834
geboren en overleed als dienstmeid in Oostende op 14 januari 1868.
Zij beviel in Brugge in de Waelsestraat 72 van een onwettig kind:
1.6.1.1.3.1.3.1 Florent Pieter: ° 28.4.1866 en + in de
Schaerestraat 32 in Oostende op 25.6.1867.
1.6.1.1.3.1.4 Eugenie Nathalie Victorine: werd op 9 oktober 1835
geboren, trouwde niet minder dan drie keer met achtereenvolgens
Gustaaf Thibaut, August Versturme en Edward Campus. Tenslotte
overleed zij op 22 augustus 1915.
1.6.1.1.3.1.5 Barbara Maria: werd op 5 mei 1838 geboren. Zij
trouwde in Oostende op 16 december 1867 met Adolphus Juliaan
Eastman. Op dezelfde dag, precies tien jaar later, overleed ze in
hetzelfde Oostende.
1.6.1.1.3.1.6 Karel Lodewijk: kwam op 25 oktober 1841 ter wereld
en werd als stuurman ter lange omvaart ook een man van de zee.
Hij trouwde op 10 juli 1861 met Sophie Marie Krelly. Hun vier
kinderen lieten geen naamvoerende afstammelingen na:
1.6.1.1.3.1.6.1 Oscar: ° 5.8.1864 + 23.1.1867.
1.6.1.1.3.1.6.2 Theodorine: ° 13.11.1865 + 23.1.1867.
1.6.1.1.3.1.6.3 Theodorine Sophie: ° 8.4.1867.
1.6.1.1.3.1.6.4 Alida Felicia: ° 13.5.1870 + 18.8.1873.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Bruno (1.6.1.1.3.1)
Bruno Brissinck (° 1795 + 1884 )
Rosalia Dufour
Maria Theresia Brissinck (° 1823 + 1888 )
Jan Frans Bousse
Jan Baptiste Brissinck (° 1825 + 1913 )
A. Denys (° 1831 + 1904 )
Hermania Maria Brissinck (° 1853 )
Ludovica M. Brissinck (° 1855 + 1856 )
Mathildis C. Brissinck (° 1856 + 1859 )
Melanie Rosalia Brissinck (° 1857 + 1881)
Hortensia Clementina Brissinck (° 1859 + 1880)
Augustus C. Brissinck (° 1861 + 1934 )
L. Hallemeesch (+ 1924 )
Ludovicus Brissinck (° 1880 + 1971 )
Theodorine Brissinck (° 1882 +1962 )
Ludovicus A. Brissinck (° 1864 + 1940 )
Maria L. Helsen (° 1869)
Eugenius Brissinck (° 1889 + 1889 )
Eugenius E. Brissinck (° 1866 + 1961 )
E. Vandenbussche (° 1869)
Irma Brissinck (° 1892 )
Eugène E. Brissinck (° 1894 + 1973 )
Camiel Brissinck (° 1895 + 1949 )
Arthur Robert Brissinck (° 1896 )
Julius E. Brissinck (° 1898 + 1962 )
Frans E. Brissinck (° 1903 + 1904 )
Frans E. Brissinck (° 1905 + 1979 )
Carolus A. Brissinck (° 1867 + 1871 )
Theodorine Victorine Brissinck (° 1869 )
Alphonsus L. Brissinck (° 1870 + 1909 )
Emma Lottefiere
Julianus Brissinck (° 1894 + 1937 )
Lydia Joanna Juliana Brissinck (° 1900 )
Clementina Brissinck (° 1871 + 1909 )
Rosalia Melanie Brissinck (° 1834 + 1868 )
Eugenie Brissinck (° 1835 + 1915 )
Barbara Maria Brissinck (° 1838 + 1877 )
Karel Lodewijk Brissinck (° 1841 )
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Net zoals zijn broer uit het begin van dit hoofdstuk trok Jan Frans
(1.6.1.1.3.3) als jongeman naar de kust, weg van Meerdonk bij
Vrasene. Op bladzijde 216 vertelden we reeds waarom wij zijn
geboorte niet beter kunnen dateren dan circa 1797. Hij vestigde zich
niet in Oostende, wel vlakbij in Zandvoorde, waar hij trouwde met
Johanna Clara Degroote (° Zandvoorde circa 1800 aldaar +
28.4.1855). Hij was werkman, zij landbouwster. We herhalen dat zijn
huwelijk voltrokken werd op 5 februari 1823. In 1841 vertrok hij naar
Stene en hij overleed in Zandvoorde op 1 april 1865. Zij kregen dus
negen kinderen, die allen in Zandvoorde geboren werden:
1.6.1.1.3.3.1 Jan Frans: zag het levenslicht op 24 februari 1824,
trouwde in Stene bij Oostende in 1848 met Theresia Leveke. Hij
overleed in hetzelfde dorp op 26 september 1858. Zijn beroep was
koemelker! Op het eerste gezicht zou men daaruit kunnen afleiden,
dat de verhuis van zijn vader naar de Vlaamse kust niet al te veel
welvaart had opgeleverd. Hij was in elk geval ongeletterd, want hij
kon zelfs zijn naam niet schrijven. Zij hadden vijf kinderen, allen in
Stene bij Oostende geboren:
1.6.1.1.3.3.1.1 Carolus Ludovicus: werd geboren op 21
maart 1849. Hij trad in het huwelijk met Florentina Eugenia
Eerebout (° Bredene 10.10.1848) die in Bredene overleed.
Hij hertrouwde op 27 juni 1878 met de bijna 52-jarige Maria
Ludovica Hullebusch. Zij was de weduwe van ene Carolus
Napoleon Eerebout. En haar tweede man was toen slechts
29 jaar oud! Men kan zich daar vragen bij stellen, maar wie
zijn wij om daar de wenkbrauwen bij te fronsen? De zoon
van Carolus en van Florentina Eerebout heette Augustus
Edmondus en werd vermoedelijk op 17 juni 1875 in
Bredene geboren. Hij stierf zes maand later op 14
december. Florentina was op dat ogenblik al overleden. Drie
jaar later hertrouwde Carolus, maar bleef van dan af
kinderloos.
1.6.1.1.3.3.1.2 Augustus Edmundus: op 23 mei 1850
geboren en als landbouwer getrouwd met Egenia Heyse op
14 februari 1867 te Oudenburg en let wel: hij was toen nog
maar 16 jaar oud. Zij was in Ettelgem geboren. Tijdelijk
hadden ze een dienstmeid en een knecht tewerk gesteld. Zij
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overleed 14 augustus 1913. Hij had al eerder in Stene het
tijdelijke voor het eeuwige ingeruild op 9 december 1910. Zij
kregen slechts één dochter Maria Theresia, ° 21.2.1904.
Die trouwde op 8.11.1930 met Eduard Catellion, een
zeekapitein. Zij woonden ooit nog in Bredene.
1.6.1.1.3.3.1.3 Henri Joseph: geboren op 9 oktober 1851.
Hij huwde een eerste keer met Theresia Regina Eerebout (+
24.1.1881). Het bleef helemaal in de familie, want zij was
een zus van de hiervoor vermelde Florentina Eugenia. Twee
broers trouwden dus met twee zussen. Zij kregen één
dochter Espérance (° 21.12.1878 + in het Godshuis van
Oostende 12.5.1900). Opvallend is toch dat Henri Joseph
handtekent met Brijssinck, ofschoon aan de kust de hele
familie al geboekstaafd stond als Brissinck. Minder dan een
jaar na het heengaan van zijn eerste vrouw huwt hij een
tweede keer in Stene op 8 november 1881 met Virginie
Castelein en dit keer verwekt hij niet minder dan twaalf
kinderen: (1) Nathalie: ° Stene 25.5.1882 + Stene 4.5.1945.
Zij hield een winkel en was getrouwd met Casimir De
Bruycker, een koopman uit Eeklo. (2) Leon Frans: ° Stene
10.1.1884 + Stene 8.11.1934 was tweemaal gehuwd: met
Emerentie Devriendt van wie hij scheidde en met Rosalie
Depree. (3) Michel Ludovicus: ° Stene 10.8.1885 was
gehuwd met Honorine François (° Zandvoorde 9.7.1887) die
hem vier kinderen schonk. Voor zover ons bekend hadden
die geen nakomelingen. (4) Jules Camille: ° Stene
22.10.1887. Deze smid trouwde in Oostende op 20.6.1908
met Irma Chaffart met wie hij zes kinderen kreeg, vijf
dochters en één zoontje, dat echter maar anderhalve maand
in leven bleef. (5) Jan Jozef: ° Oostende 10.1.1890 + ook in
Oostende 15.4.1965. Hij was stoker. Zijn vrouw heette
Magdalena Duchenet. Zij schonk hem vier kinderen, zodat
de naam bestendigd bleef. (6) Augustus Carolus: °
Oostende 7.8.1892. (7) Hélène Marie: ° Oostende
18.3.1895. (8) Ester Hélène: ° Oostende 8.8.1897 + aldaar
15.12.1943. (9) Augusta Maria: ° Stene 3.12.1899 +
Oostende 6.6.1922. (10) Medard Achille: ° Stene 28.6.1902
+ Oostende 13.8.1967. (11) Sylvie Rosalie: ° Stene
18.8.1903 + Stene 21.2.1929. (12) Richard Medard: °
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Stene 3.3.1905 + Oostende 9.12.1977. Hij was gehuwd met
Angèle Missiaen. Zij hadden een zoon Marcel Maurits.
Het gezin van Henri Joseph vertrekt op 26 januari 1909
naar Oostende. Toch sterft hij in Stene op 18 juni 1917 in
volle oorlogstijd.
1.6.1.1.3.3.1.4 Silvie Rosalie: werd geboren op 19 augustus
1854. Zij huwde een eerste keer met Charles Houwenaeghel
een tweede keer met Ludovicus Josephus Devriendt.
1.6.1.1.3.3.1.5 Nathalie Sophie: geboren op 8 juni 1856 en
twaalf jaar oud gestorven op 22 december 1868.
1.6.1.1.3.3.2 Hindrica Francisca: werd geboren op 17 juli 1825 en
overleed ook in Zandvoorde bij Oostende op 24 november 1828.
1.6.1.1.3.3.3 Anna Theresia: werd geboren 20 december 1826. Op
1 maart 1848 vertrok ze naar Veurne, vervolgens in 1852 naar
Westkapelle. Ze trouwt met Petrus Ludovicus Debel en woont later
aan de Haspelstraat in Gent. Ze overlijdt in Gent in de
Wondelgemstraat op 4 oktober 1885.
1.6.1.1.3.3.4 Barbara Josepha: werd geboren op 23 februari 1829
en 25 jaar oud overleed ze in Oostende op 23 september 1854.
1.6.1.1.3.3.5 Rosalia: werd geboren op 22 augustus 1830. Zij
vertrok naar Oudenburg op 2 mei 1848 en trouwde twee keer, op 29
augustus 1852 met Philippe Leveke, daarna op 2 december 1858
met Charles Willems.
1.6.1.1.3.3.6 Leopoldus Franciscus: werd geboren op 13 mei 1833
en stierf zes dagen later als een engeltje.
1.6.1.1.3.3.7 Ludovica Rosalia: werd geboren op 20 april 1835 en
werd kleermaakster. Ze trouwde met Ludovicus De Klerck en ging in
Gent wonen waar zij op 28 juni 1867 overleed.
1.6.1.1.3.3.8 Petrus Jacobus: werd geboren op 25 september 1838
en overleed bijna 15 jaar oud op 13 juli 1853.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jan Frans Brissinck
(1.6.1.1.3.3)
Jan Frans Brissinck (° ca 1797 + 1865 )
Joanna Degroote (° ca 1800 + 1855 )
Jan Frans Brissinck (° 1824 + 1858 )
Theresia Leveke
Carolus Ludovicus Brissinck (° 1849 )
Florentina Eerebout (° 1848 )
Augustus Brissinck (° 1875 + 1875 )
Maria Ludovica Van Hullebusch (°ca 1826 )
Augustus E. Brissinck (° 1850 + 1910 )
Egenia Heyse ( + 1913 )
Maria Theresia Brissinck (° 1904 )
Henri Joseph Brissinck (° 1851 + 1917 )
Theresia Regina Eerebout (+ 1881 )
Espérance Brissinck (° 1878 + 1900 )
Virginie Castelein
Nathalie Brissinck (° 1882 + 1945 )
Leon Frans Brissinck (° 1884 + 1934 )
Michel Ludovicus Brissinck (° 1885 )
Jules Camille Brissinck (° 1887 + 1908)
Jan Jozef Brissinck (° 1890 + 1965 )
Augustus Carolus Brissinck (° 1892 )
Hélène Marie Brissinck (° 1895 )
Ester H. Brissinck (° 1897 + 1943 )
Augusta Marie Brissinck (° 1899 + 1922)
Medard A. Brissinck (° 1902 + 1967 )
Silvie R. Brissinck (° 1903 + 1929 )
Richard M. Brissinck (° 1905 + 1977 )
Silvie Rosalia Brissinck (° 1854 )
Nathalie S. Brissinck (° 1856 + 1868 )
Hindrica F. Brissinck (° 1825 + 1828 )
Anna Theresia Brissinck (° 1826 )
Barbara Josepha Brissinck (° 1829 + 1854 )
Rosalia Brissinck (° 1830 )
Leopoldus F. Brissinck (° 1833 + 1833 )
Ludovica Rosalia Brissinck (° 1835 )
Petrus Jacobus Brissinck (° 1838 + 1853 )
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HOOFDSTUK XI

De 19de eeuw
in het Land van Waas
(en ook nog elders)

de

D

it hoofdstuk behandelt de afstammelingen die in de 19 eeuw
in het Land van Waas bleven wonen. De meesten zijn daar
gebleven omwille van de nog steeds geringe mobiliteit en de
gehechtheid aan familie en voorvaderlijke boerengrond. Toch is
Rumoldus om den brode naar Wallonië vertrokken (blz. 312) en
Sixtus vond op zijn beurt de weg naar Oostende (blz. 317), maar
zijn naamvoerende afstammelingen bleven daar niet. In de tweede
helft van deze eeuw zijn onze naamgenoten natuurlijk verder
uitgezwermd, zelfs tot in Noord-Frankrijk, meer bepaald in Rijsel. Zij
komen allen aan bod in de volgorde van hoofstuk IX:
1.6.2.4.5.4 Leander: kwam als zoon van Petrus en Joanna Maria
Vernimmen ter wereld op 12 augustus 1776 en stierf op 28 juni 1830
(zie ook blz. 225). Hij was een eenvoudige arbeider en woonde in
Vrasene aan het Grootlaar. Hij huwde op 24 oktober 1806 in SintGillis-Waas met de arbeidster Anna Maria Maes ( ° Sint-Gillis
10.7.1780 + Vrasene 29.5.1851), die toen al van hem in verwachting
was. Zij kregen zeven kinderen, allen geboren in Vrasene:
1.6.2.4.5.4.1 Regina: werd geboren op 24 februari 1807 en
is gestorven op 30 juni 1877. Deze werkvrouw trouwde op
31 augustus 1847 in Vrasene met Antoon Debreuck.
1.6.2.4.5.4.2 Ide: werd geboren op 22 januari 1810 en kreeg
op 30 december 1842 een onwettige zoon Ferdinandus. Ze
kwam aan de kost als landbouwarbeidster en trouwde veel
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later op middelbare leeftijd in Vrasene op 13 mei 1861 met
Pieter Debreuck. Zij woonde op het Groot Laer. De
onwettige zoon Ferdinandus trad in het huwelijk op
20.10.1871 in Kemzeke met Isabella Fidelia (de) Meurechy,
die toen al een onwettige dochter had: (1) Joanna Maria de
Meurechy. Dat kind werd bij het huwelijk gewettigd.
Vermoedelijk was het ook wel van hem. Zij kregen daarna
nog vier kinderen: (2) Juliana Floranda: ° 17.2.1872 te
Kemzeke. De volgende kinderen werden allen in Sint-GillisWaas geboren. (3) Edward: ° 9.1.1874 en X 25.1.1899 in
Gent met Euphrasia Leoncie Vercruyssen (° Maldegem
2.8.1867) Hij was voerman, zij een naaister. Hij woonde
eerst in Sint-Niklaas, daarna aan de Dierentuindreef in Gent.
(4) Mathildis: ° 25.5.1876. (5) Florent: ° 4.3.1879. Of de
twee zoons trouwden en nog kinderen kregen, hebben wij
niet verder willen onderzoeken, maar het behoort wel tot de
mogelijkheden.
1.6.2.4.5.4.3 Rumold: werd geboren op 7 december 1811
en overleed in Vrasene 15 maart 1873. Deze werkman trad
in het huwelijk in Vrasene op 17 november 1846 met ene
Virginia Luyckx ( ° Vrasene 21.5.1809). Zij woonden aan de
Cauterstraat in Vrasene. Zij was ook een arbeidster. Zij
kregen vijf kinderen, die allen in Vrasene geboren werden en
er helaas ook bijzonder jong stierven: (1) Frans: ° 2.2.1847
+ 20.2.1847. (2) Philomena: ° 4.8.1848 + 10.1.1850. (3)
Philomena: ° 14.2.1850 (dat was één maand na de dood
van haar gelijknamige zusje) + 26.8.1851. (4) Regina: °
28.4.1851 + 2.11.1852. (5) Frans: ° 11.2.1854. Over deze
laatste vernamen wij verder niets meer.
1.6.2.4.5.4.4 Petrus Jozef: geboren 3 januari 1815 en
negentien jaar oud ook in Vrasene overleden 29 juni 1834.
1.6.2.4.5.4.5 Cecilia: geboren 11 augustus 1820 en een
goede zeventien jaar oud gestorven 5 april 1838.
1.6.2.4.5.4.6 Seraphina: geboren op 11 augustus 1820 en
getrouwd op 18 mei 1853 met Charles Janssens (° Vrasene
29.11.1816) . Zij was dienstmeid.
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1.6.2.4.5.4.7 Dominica: kwam ter wereld op 24 november
1825 en stierf op 27 juli 1874. Zij huwde op 12 maart 1851
met August Van Hove (° Nieuwkerken 14.8.1824). Zij was
arbeidster.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Leander Bryssinck
(1.6.2.4.5.4)
Leander Bryssinck (° 1776 + 1830)
Anne Maes (°1780 + 1851 )
Regina Bryssinck (°.1807 + 1877 )
Antoon Debreuck (°1820 )
Ide Bryssinck(° 1810 )
Ferdinandus Brissinck (°1842 )
Isabella F. Meurechy(° 1843 )
Joanna Meurechy (alias Brissinck?)
Juliana Floranda Brissinck (° 1872 )
Edward Brissinck (° 1874 )
Mathildis Brissinck (° 1876 )
Florent Brissinck (° 1879 )
Pieter Jozef Debreuck (° 1813 )
Rumold Bryssinck (° 1811 + 1873 )
V. Luyckx (° 1809 + voor 1873 )
Frans Bryssinck (° 1847 + 1847 )
Philomena Bryssinck (° 1848 + 1850 )
Philomena Bryssinck (° 1850 + 1851 )
Regina Bryssinck (° 1851 + 1852 )
Frans Bryssinck (° 1854 )
Petrus Jozef Bryssinck (° 1815 + 1834 )
Cecilia Bryssinck (° 1820 + 1838 )
Seraphina Bryssinck (° 1820 )
Charles Louis Janssens (° 1816 )
Dominica Bryssinck (° 1825 + 1874 )
August Van Hove (° 1824 )
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Op bladzijde 233 bespraken we 1.6.2.8.5 Gillis Jakob Briessinck
en zijn vrouw Maria Petronella Schelfhout. Ze kregen acht kinderen
die op diverse plaatsen in het Land van Waas het levenslicht zagen:
1.6.2.8.5.1 Jakob: kwam ter wereld in Sint-Niklaas op 7 december
1795, maar overleed al dezelfde dag.
1.6.2.8.5.2 Carolus Ludovicus: werd eveneens in Sint-Niklaas
geboren op 22 december 1796 al vonden we zijn geboorteakte niet.
In volle overgangsperiode van het Ancien Régime naar de Franse
tijd is dat niet verwonderlijk. Hij bleef ongeletterd en kwam aan de
kost als stokers- en metselaarsknecht, zelfs als wever. Hij was dus
een man van verschillende stielen en ook van verschillende
adressen. Hij verhuisde wel een paar keer en woonde aan de
Vrouweneekhoek 272, aan de Driekoningen, op Godschalk, in de
Plezantstraat, opnieuw aan de Vrouweneekhoek maar dan op
nummer 244, in de Lepelhoek 79 en tenslotte op Tereecken,
allemaal in Sint-Niklaas. Hij was ook een man van verschillende
vrouwen, want hij trouwde wel drie keer. Een eerste keer deed hij
dat in Nieuwkerken-Waas met Francisca Vercauteren (° circa 1796)
op 16 september 1819. Met haar kreeg hij negen kinderen van wie
de eerste twee in Nieuwkerken, de volgende in Sint-Niklaas geboren
werden:
1.6.2.8.5.2.1 Coleta: aanschouwde het levenslicht op 17 juli
1820. Ze verdiende de kost als bobijnster in de
textielindustrie en trouwde in Sint-Niklaas op 12 mei 1841
met Emanuel Jan Goris.
1.6.2.8.5.2.2 Maria Judoca: werd geboren op 23 maart
1822. Verder vernamen we niets meer over haar.
1.6.2.8.5.2.3 Clara: werd op 25 november 1824 geboren en
werd, zoals haar zus, bobijnster. Vóór ze trouwde kreeg ze
een onwettige dochter Maria Louisa (° Sint-Niklaas
15.6.1844). Ze woonde op Driekoningen en trad in het
huwelijk op 28 januari 1846 met Jacobus Hanssens.
1.6.2.8.5.2.4 Theresia: kwam op 30 juni 1827 ter wereld en
stierf vijftien jaar oud op 26 januari 1843.
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1.6.2.8.5.2.5 Rumoldus: deze eerste zoon werd geboren op
6 juli 1829. Hij trok naar Wallonië en ging uiteindelijk in
Seraing bij Luik wonen. Hij was kennelijk om den brode naar
het Waalse industriebekken verhuisd en kwam er aan de
kost als metselaar en grondwerker. Dat metselen had hij
wellicht van zijn vader geleerd. Zijn zonen evenwel vonden
later allen hun weg naar de koolmijnen in het Luikse. Hij
trouwde in Seraing op 13 november 1856 met Rosalie
Vanooteghem (° Ruiselede 6.6.1831). Er waren heel wat
Vlamingen naar de mijnstreek getrokken en wellicht bleven
die in den beginne elkaar opzoeken, zodat aanvankelijk
huwelijken onder Vlamingen niet zo verwonderlijk waren. Hij
overleed al bij al erg jong in Seraing op 7 juli 1866. Hij was
de dag ervoor pas 37 jaar oud geworden.
Daar ontstond de kleine Franstalige tak van onze stam. Om
begrijpelijke redenen werd hij in Seraing Raymond
genoemd.
Zij hadden zeven kinderen: (1) Marie Rosalie was
vermoedelijk de oudste. Zij werd geboren in Hody bij Hoei
op 10 november 1857. Eerst kreeg zij op 20 maart 1879 een
onecht kind Marie Adolphine. Ze trouwde anderhalf jaar
later in Seraing op 13 augustus 1881 met de mijnwerker
Cornelius Vanden Broeck (° Begijnendijk 1.11.1857) –
alweer een Vlaming - en meteen werd het kind
gelegaliseerd, wat doet vermoeden dat hij de vader wel was.
Zij was kristalgraveerster, wat waarschijnlijk te verklaren is
door de nabijheid van de kristalfabrieken van Val-SaintLambert. Zij woonden aan de rue Haute in Seraing. Alle
volgende kinderen werden in Seraing geboren. (2) Adolphe
zag het levenslicht in 1859, maar wij konden de hand op zijn
geboorteakte niet leggen. Hij trad in de echt in Seraing op 7
mei 1887 met Marie Christine Lejeune (° 1862). Ook hij was
mijnwerker en ze woonden aan de rue de la Boverie in
Seraing. Zij kregen vijf kinderen: Rosalie, die met Edgard
Dessart trouwde, Josephine die met Emile Louis in het
huwelijk trad, Gaston, dan Armandine (° Seraing
10.1.1890) en getrouwd met Jean Kelter en tenslotte
Edmée, geboren circa 1902 en getrouwd met ene Forthom.
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(3) Charles Louis: kwam op 16 augustus 1860 ter wereld
en trouwde in Seraing op 18 juni 1886 met Rosalie
Piedboeuf (° Seraing 14.7.1860). Hij werkte eveneens in de
koolmijnen (+ 17.11.1930). Zij kregen zeven kinderen die
allen in Seraing geboren werden: Marie Adolphine (°
9.4.1881), Henri (° 6.4.1884), Toussaint (° 5.2.1885 +
7.2.1949) was getrouwd met Marie Antoinette Hermans (°
Seraing 21.8.1886 + 6.2.1910). Zij kregen een dochter
Elvire (° Seraing 10.8.1908) die op een gegeven ogenblik,
zo goed als Nederlands-onkundig, naar Antwerpen kwam
wonen. Ze bleef ongehuwd. Dan volgde Eugène (°
9.1.1889) die eveneens vrijgezel bleef, daarna Joseph
Gustave (° 17.4.1890) die wel trouwde, maar kinderloos
bleef, en tenslotte volgden nog Germaine en Léon. (4)
Joseph, het vierde kind van Rumoldus noemde men nog
steeds naar Vlaamse gewoonte Jef. Hij was ook mijnwerker
in de koolmijnen en huwde in Seraing op 11 juni 1887 met
Marie Marguérite Decefawe (° 11.8.1859). Zij woonden in de
rue de la Verrerie. Zijn vrouw was zoals haar schoonzus
kristalgraveerster. Zij kregen alvast één dochter: Rosalie
Marie (° 7.3.1888) maar die leefde slechts twaalf dagen.
Mogelijk kwamen later nog kinderen, maar die hebben wij
niet opgezocht, omdat dit ons te ver zou leiden. (5)
Philomène Louise (° 6.2.1864). (6) Eugène Vincent
Julien (° 6.12.1865). Tenslotte nog (7) Lambertine die
vermoedelijk later geboren werd, maar we moeten niet
vergeten dat hun vader Rumoldus, alias Raymond, in juli
1866 al overleden was. Lambertine trouwde met Charles
Phanestiel.
1.6.2.8.5.2.6 Joanna: geboren op 14 januari 1832 en
dagloonster van beroep. Ze overleed op 25-jarige leeftijd op
19 augustus 1857.
1.6.2.8.5.2.7 Vincentius: geboren op 4 juli 1834 en dertien
jaar oud overleden op 25 januari 1848.
1.6.2.8.5.2.8 Jozef: werd geboren op 9 februari 1837. Hij
werd beroepsmilitair en als zodanig kwartiermeester en
ste
brievenbesteller bij het 1 regiment artillerie in Gent, waar
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hij ging wonen aan de Brusselsestraat. Hij trouwde eerst met
Louise Schelfhaut en daarna op 15 december 1886 in Gent
met Marie Pharaïlde T’Kindt (° Nevele 19.11.1856 + Gent
9.11.1908). Hijzelf overleed in Gent op 17 januari 1908. Zij
hadden zeker één zoon Jozef die in Gent op 17 november
1888 geboren werd en er overleed op 9 februari 1968.
1.6.2.8.5.2.9 Emanuel: werd op 28 mei 1840 geboren en als
14-jarige wever stierf hij op 25 februari 1855.
De vrouw van Carolus Ludovicus overleed op 28 maart 1845 en hij
hertrouwde in Sint-Niklaas op 21 maart 1849 met Regina Daeleman
(° Nieuwkerken 19.10.1807). Zij was ook een dagloonster. Met haar
kreeg hij nog eens drie kinderen, maar veel geluk kenden zij daar
niet bij, want geen van deze kindjes was levensvatbaar:
1.6.2.8.5.2.10 NN: was een doodgeboren meisje op 8 maart
1850 ter wereld gekomen. Bedenken wij daarbij dat de
moeder toen toch al 42 ½ jaar oud was.
1.6.2.8.5.2.11 Franciscus: zag nauwelijks het levenslicht op
4 juni 1852, of op 30 juli van hetzelfde jaar verwisselde hij al
het tijdelijke met het eeuwige.
1.6.2.8.5.2.12 NN: een doodgeboren zoontje op 16 juli 1854.
Zijn tweede vrouw zegende het tijdelijke op 9 maart 1857. Carolus
Ludovicus trad vier en halve maand later een derde keer in het
huwelijksbootje op 22 juli 1857 met Maria Amelberga van Hove ( °
Sint-Niklaas 27.10.1806). Zij was achtereenvolgens bobijnster en
stoelenmatster. Hij kreeg met haar geen kinderen meer - zij was
toen ook al bijna 51 jaar oud en hij 60 - en ze overleed in SintNiklaas op 11 november 1876. Hijzelf had het bijltje er al eerder bij
neergelegd in Sint-Niklaas op 29 augustus 1872.
1.6.2.8.5.3 Ferdinandus: geboren in Vrasene op 16 februari 1800.
Hij was tijdelijk molenaarsgast, werkman en in Westkapelle in 1831
"garde civique", waarmeee hij tot de toen wettelijk georganiseerde
burgerwacht behoorde. Dat was geen politie, maar een korps met
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geringere bevoegdheden. Hij woonde aan den Doorn en de
Caesstraat in Sint-Gillis-Waas, later aan de Nieuwstraat 326 in SintNiklaas. Hij was ongeletterd en zat in 1850 in Gent in de
gevangenis. Op 10 mei 1824 trouwde hij in Sint-Gillis-Waas met
Joanna Catharina Van Puyvelde (° Sint-Gillis 28.3.1796 en + SintNiklaas 7.6.1859). Zij kregen negen kinderen die, behalve de laatste
twee, allen in Sint-Gillis geboren werden:
1.6.2.8.5.3.1 Sixtus: werd geboren op 15 oktober 1825 en
stierf dertien dagen later.
1.6.2.8.5.3.2 Clara: werd geboren op 6 maart 1827 en trad
in de echt op 17 april 1850 te Sint-Niklaas met Petrus
Augustinus Van Puymbrouck. Ze was speldenmaakster.
1.6.2.8.5.3.3 Karel Lodewijk: werd geboren op 9 december
1830 en overleed al twee dagen later.
1.6.2.8.5.3.4 NN: op 27 oktober 1831 werd een meisje
geboren dat zonder naam twee dagen later stierf.
1.6.2.8.5.3.5 NN: op 5 december
doodgeboren kind ter wereld.

1832 kwam

een

1.6.2.8.5.3.6 Karel Lodewijk: werd geboren op 8 februari
1835 en verliet dit tranendal reeds tien dagen later.
1.6.2.8.5.3.7 NN: een doodgeboren zoontje op 29 januari
1837.
1.6.2.8.5.3.8 Joanna Maria: werd in Sint-Niklaas geboren
op 19 februari 1838. 's Anderendaags stierf ze al.
1.6.2.8.5.3.9 NN: in Sint-Niklaas kwam nogmaals een
doodgeboren dochtertje op 16 mei 1839 ter wereld.
Van ongeluk gesproken. Van negen kinderen kreeg slechts
één een kans om in leven te blijven. Voor sommigen viel in
het leven niet veel vreugde te rapen.
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1.6.2.8.5.4 Petrus Augustinus: werd in Sint-Pauwels geboren op 2
november 1802. Deze arbeider trouwde in Haasdonk op 29 januari
1835 met de arbeidster Maria Francisca Vermeiren (° Haasdonk 1
juni 1802). Zij gingen in Haasdonk wonen, maar kregen geen
kinderen. Zij overleed er op 23 februari 1846. Hij trouwde een
tweede keer met de Kruibeekse Amelberga Van Cleemput (° Temse
8 april 1804). Hij volgde ook deze handarbeidster en ging met haar
in Kruibeke wonen. Later verhuisden ze naar Temse, meer bepaald
naar de Veldstraat nummer 88.
Ze kregen één dochtertje:
1.6.2.8.5.4.1 Maria Josepha: geboren in Kruibeke op 31
januari 1848, maar nauwelijks zeven jaar oud overleden in
Temse op 26 april 1855.
1.6.2.8.5.5 Leopold: geboren in Sint-Niklaas op 25 oktober 1805,
maar al heel gauw overleden op 22 juni 1806.
1.6.2.8.5.6 Fidelis Amandus: werd op de wereld gezet in SintNiklaas op 14 juni 1807. Hij was achtereenvolgens arbeider en
metselaarsknecht. Hij woonde op verschillende plaatsen in SintNiklaas: in de Valcke, de Breedstraat en de Knaptandstraat. In 1826
ste
trad hij in militaire dienst bij het 1 bataljon tirailleurs in Luik, wat
hem helemaal niet goed bekwam, want op 7 december 1831 werd
hij ontslagen, nadat zijn arm geamputeerd was. Nadien trad hij in
Sint-Niklaas op 22 januari 1834 in het huwelijk met Maria Joanna
Van Remoortere en vond hij werk als dienstknecht. Zij kregen vier
kinderen die allen in Sint-Niklaas geboren werden en er ook
stierven:
1.6.2.8.5.6.1 Ferdinandus: geboren op 13 juli 1836 en
overleden op 23 november 1837.
1.6.2.8.5.6.2 Maria Louisa: geboren op 29 juni 1837 en
gestorven op 1 augustus 1837.
1.6.2.8.5.6.3 Rosalia: geboren op 18 september 1839 en
overleden op 29 maart 1840.
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1.6.2.8.5.6.4 Franciscus: geboren op 15 maart 1841 en
overleden op 30 februari 1843.
Ook in dit gezin enkel miserie met de kinderen, grote droefenis.
1.6.2.8.5.7 Maria Josephina: werd in Sint-Niklaas geboren op 8
maart 1810. Ze kwam als dienstmeid aan de kost en trouwde in
Temse op 14 augustus 1844 met Joannes Van Cleempoel. Ze
overleed in Sint-Niklaas op 22 september 1860.
1.6.2.8.5.8 Sixtus: kwam ter wereld in Sint-Niklaas op 9 maart 1814.
Hij kon zijn draai in het Waasland al evenmin vinden en vertrok naar
Oostende, waar hij aan de kost kwam als dienstbode, later als stoor
of hofmeester op een schip. Hij werkte onder meer op de Belgische
stoomboot "Parlement Belge" die de verbinding Oostende-Dover
onderhield. Hoe belangrijk een hofmeester was, laten wij in het
midden, maar schrijven kon hij maar met mate. Hij trouwde in
Oostende op 29 augustus 1846 met Sophie Watelle (Oostende °
11.2.1813 + 5.2.1886). Zij kregen drie kinderen, die allen in
Oostende geboren werden. Toen zijn eerste dochter ter wereld
kwam, vertoefde hij in Brighton, wat niet ongewoon was, gezien zijn
beroep. Uiteindelijk overleed hij in Oostende op 11 juni 1883.
1.6.2.8.5.8.1 Philomena Maria Coleta: werd geboren op 24
april 1849. Voor zover wij konden nagaan is haar portret de
oudste foto uit onze stam. Toen dat gemaakt werd, was ze
nog tamelijk jong. Het dateert vermoedelijk van rond 18701875. We vonden het zeker de moeite om dat oudste portret
hierbij af te drukken. Ze trouwde in Oostende op 26 oktober
1880 met Wilhelm Johann Friedrich Sehmke, een Duitser
die op 2 september 1836 in Swinemünde geboren werd.
Swinemünde, voorheen een belangrijke havenstad, was in
die tijd en tot aan het einde van de tweede wereldoorlog
Pruisisch, dus Duits gebied. Daarna werd het door Polen
ingelijfd en het heet nu Swinouiscie. Dat is een plaats op het
eiland Usedom, dat ten noorden van Stettin een strandzee
afbakent, het Oderhaff, aan de monding van de Oder.
Wilhelm Johann Friedrich Sehmke overleed in Brugge op 19
juni 1906. Zij overleed in Schaarbeek, waar haar broer
woonde, op 9 december 1917.
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Philomena Maria Coleta Brissinck (° 1849 + 1917)
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1.6.2.8.5.8.2 Gustavus: werd geboren op 12 juni 1851 was
telegrafist en woonde in Schaarbeek aan de Keulenstraat
194. Hij was getrouwd met Adèle Nicolas van Elsene die vier
jaar ouder was dan hij. Zij kregen een zoontje:
1.6.2.8.5.8.2.1 Maurice Gustave François: ° in
Schaarbeek op 5.10.1881. Misschien kregen ze
nog wel meer kinderen.
1.6.2.8.5.8.3 Stefanie Barbara: verliet de moederschoot op
4 september 1853. Ze trouwde op 23 april 1884 in Oostende
met Edmondus Van Bredael, een handelaar uit Antwerpen.
Ze stierf in haar geboorteplaats op 5 januari 1898. Zij kreeg
een onwettige zoon, die bij haar huwelijk gewettigd werd:
1.6.2.8.5.8.3 Gabriel Gustave Henri: ° 2.11.1877
in Oostende.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gillis Jakob 1.6.2.8.5
Gillis Jakob Briessinck (° 1765 + 1831 )
Maria P. Schelfhout (° 1769 + 1832 )
Ferdinandus Briessinck (+ 1880 )
J. Van Puyvelde (° 1796 m+ 1859 )
Sixtus Briessinck (° 1825 + 1825 )
Clara Briessinck (° 1827 )
Karel Lodewijk Brissinck (° 1830 + 1830 )
NN Briessinck (° 1831 + 1831 )
NN Briessinck (° 1832 + 1832 )
Karel Lodewijk Briessinck (° 1835 + 1835 )
NN Briessinck (° 1837 + 1837 )
Joanna Maria Briessinck (° 1838 +1838 )
NN Briessinck (° 1839 + 1839 )
Jakob Brissinck (° 1795 )
Carolus Ludovicus Briessinck (° 1796 + 1872 )
F. Vercauteren (° ca 1796 + 1845 )
Coleta Briessinck (° 1820 )
Maria Judoca Briessinck (° 1822 )
Clara Briessinck (° 1824 )
Maria Louisa Bryssinck (° 1844 )
Theresia Briessinck (°1827 + 1843 )
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Rumoldus Bryssinck (° 1829 + 1866 )
Rosalie Vanooteghem (° 1831 )
Lambertine Bryssinck
Marie Rosalie Bryssinck (° 1857 )
Adolphe Bryssinck (° ca 1859 )
Charles Louis Bryssinck (° 1860 + 1930 )
Jef Bryssinck (° 1862 )
Philomène Louise Bryssinck (° 1864 )
Eugène Vincent Julien Bryssinck (° 1865 )
Joanna Briessinck (° 1832 )
Vincentius Briessinck (° 1834 + 1848 )
Jozef Briessinck (° 1837 + 1908 )
Louise Schelfhaut
M. T'Kindt (° 1856 + 1908 )
Jozef Leon Briessinck (° 1888 + 1968 )
Emmanuel Briessinck (° 1840 + 1855 )
Regina Daleman (° 1807 + 1857 )
NN Briessinck (° 1850 + 1850 )
Franciscus Brissinck (° 1852 + 1852 )
NN Briessinck (° 1854 + 1854 )
Maria Van Hove (° 1806 + 1876 )
Petrus Augustinus Briessinck (° 1802 )
Maria Vermeiren (° 1802 + 1846 )
Amelberga Van Cleemput (° 1804 )
Maria Josepha Briessinck (° 1848 + 1855 )
Leopold Briessinck (° 1805 + 1806 )
Fidelis Amandus Briessinck (° 1807 )
M. Van Remoortere (° 1798 + 1875 )
Ferdinandus Briessinck (° 1836 + 1837 )
Maria Louisa Briessinck (° 1837 + 1837 )
Rosalia Briessinck (° 1839 + 1840 )
Franciscus Briessinck (° 1841 + 1842 )
Maria Josephina Bryssinck (° 1810 + 1860 )
Sixtus Briessinck (° 1814 + 1883 )
Sophie Watelle (° 1813 + 1886 )
Philomena Maria C. Brissinck (° 1849 + 1917 )
Gustavus Albert René Brissinck (° 1851 )
Adèle Nicolas (° ca 1847 )
Maurice Gustave Brissinck (° 1881 )
Stefanie Barbara Briessinck (° 1853 + 1898 )
Gabriël Gustave Henri Brissinck (° 1877 )
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In hoofdstuk IX vindt men op blz. 240 2.4.6.1.1.7 Johannes
Bryssinck, zoon van Frans en Francisca Van Ruijmbeke. Hij is een
dagloner-landbouwer. Hij trouwt driemaal. Eerst te Hulst op 26
augustus 1801 met Marie Elisabeth Dauw (° Beveren 12.11.1758 +
vóór 1804). Met haar heeft hij een dochter:
2.4.6.1.1.7.1 Marie: werd geboren op 4 oktober 1801. Haar moeder
was dus al hoogzwanger. Exact een maand later overleed zij op 4
november.
Daarna trouwt Johannes opnieuw op 19 april 1804 met Anne Marie
Triest (° Boschcappel 26.8.1770 + Hulst 1.7.1821). Hun eerste zoon
2.4.6.1.1.7.2 Emanuel: werd op 2 september 1804 in Hulst geboren.
Hij trouwde er op 30 september 1829 met Anna Maria Wittock. Hij
stierf op 13 april 1883. Zij kregen in totaal zeven kinderen, die allen
in Hulst op de wereld kwamen.
2.4.6.1.1.7.2.1 Jan Francies: ° 18.1.1830 + 25.3.1830.
2.4.6.1.1.7.2.2 Johanna Adriana: ° 7.10.1831. Deze
arbeidster was getrouwd met Josephus Bernardus de
Koning (° circa 1822). Ze overleed in Hulst op 16.12.1892.
2.4.6.1.1.7.2.3 Wouter Albertus: ° 23.7.1834 en oefende
het lugubere beroep van grafdelver uit. Hij huwde in Hulst op
22.6.1870 met Joanna Christina de Brauwer (° circa 1837).
Hij overleed in Hulst op 22.9.1905.
2.4.6.1.1.7.2.4 Pieternella: ° 15.12.1836 + 14.7.1838.
2.4.6.1.1.7.2.5
25.5.1839.

Johannes

Franciscus:

° 6.2.1838

+

2.4.6.1.1.7.2.6 Sophia en
2.4.6.1.1.7.2.7 Lambertus Elisius: zij vormden helaas een
niet levensvatbare tweeling ° 8.1.1841 + 6.2.1841. Het is
merkwaardig dat zij op precies dezelfde dag stierven.
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2.4.6.1.1.7.3 Joannes: aanschouwde het levenslicht op 18 oktober
1806, maar stierf al gauw op 21 november van hetzelfde jaar.
Johannes trouwt een derde keer met Petronella de Rover (° circa
1784) op 8 januari 1822. Zij krijgen een zoon:
2.4.6.1.1.7.4 Pieter Cornelis: Hij werd op 18 januari 1824 in Hulst
geboren. Ook hij was maar een gewone werkman, toch kon hij
normaal lezen en schrijven. Hij huwde, nog steeds in Hulst, op 27
januari 1847 met Maria Emerentia de Smet (° circa 1827). Na haar
dood hertrouwde hij op 27 oktober 1852 met Anna Maria Bertram
(°circa 1823). Met zijn eerste vrouw kreeg hij drie kinderen, allen
geboren in Hulst:
2.4.6.1.1.7.4.1 Anna Maria: ° 5.3.1849.
2.4.6.1.1.7.4.2 Johannes Franciscus: ° 26.2.1850 en een
anderhalf jaar later al overleden op 14.8.1851.
2.4.6.1.1.7.4.3 Petronella Coleta: ° 31.8.1851 en al gauw
overleden op 11.9 van hetzelfde jaar.
Met zijn tweede vrouw kreeg hij nog eens vijf kinderen:
2.4.6.1.1.7.4.4 Isabella Maria: ° 28.8.1853. Zij kwam aan de
kost in Antwerpen als dienstmeid. Trok zij naar Antwerpen
omdat zij met haar temperament in het kleinburgerlijke Hulst
geen blijf wist? In 1877 woont ze in de Gummarusstraat 23,
in 1882 in de Kloosterstraat 52. In elk geval kreeg zij vier
onwettige kinderen en of die allemaal van dezelfde vader
waren, is zeer de vraag. Ze werden allen in Antwerpen
geboren. (1) Philippus Theodorus: ° 17.4.1877. Hij trouwde
met Virginia d'Olieslager, was eierkoopman en keerde terug
naar de buurt van Hulst, met name naar Hontenisse aan de
Westerschelde waar hij zeker in 1930 woonde. Hij was
trouwens de laatste Bryssinck die in Zeeuws-Vlaanderen
ste
vertoefde. Pas veel later in de tweede helft van de 20
eeuw werden er opnieuw enkele naamgenoten, als nieuwe
inwijkelingen, in Hulst ingeschreven. (2) Petrus Joannes en
(3) Alphonsus: een tweeling ° 14.8.1881. (4) Carolus
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Josephus: ° 26.7.1887. Hij wordt bij het huwelijk van zijn
moeder gewettigd. (5) Aloysius: ° 24.3.1890 en zodoende
waren al haar kinderen jongens, maar of die op hun beurt
kinderen hadden, hebben wij niet verder onderzocht.
Op 26 juni 1890 trouwde Isabella Maria met Aloysius
Bogaerts. Tot dan woonde ze bij haar broer in de
Paleisstraat 57. Ze verhuist met haar man meteen naar de
Oranjestraat. Eigenaardig genoeg vinden wij geen wettiging
van haar allerlaatste zoon.
2.4.6.1.1.7.4.5 Dorothea Pauline: kwam ter wereld op
23.9.1854 en overleed in Hulst op 19.3.1856.
2.4.6.1.1.7.4.6 Philippus Theodorus: werd geboren op
8.7.1856. Hij woonde aanvankelijk in Hulst, maar verhuisde
naar Antwerpen waar hij in 1882 aan de Paleisstraat 140 en
in 1887 op nummer 57 woonde. Een tijd lang woonde zijn
zus Isabella Maria bij hem in. Hij was slachter en op
4.2.1880 in Hulst getrouwd met Anna Coletta de Nys. Toen
de
maakte hij deel uit van het 3 Regiment, maar van welk
militair onderdeel weten wij niet. Zij kregen vier kinderen,
van wie het eerste in Hulst en de anderen in Antwerpen
geboren werden. (1) Emile Alphonse: ° 11.8.1880 en +
27.8.1880 in Hulst. (2) Petrus: ° 23.2.1882. (3) Florentinus:
° 18.2.1885. (4) Julianus: ° 29.4.1887.
2.4.6.1.1.7.4.7 Petrus Johannes: kwam ter wereld op 23
augustus 1859 en overleed ongehuwd in Hulst op 16
november 1905.
2.4.6.1.1.7.4.8 Johannes Franciscus: werd geboren op 24
januari 1861, maar verder vernamen wij niets meer over
hem.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Johannes Bryssinck
(2.4.6.1.1.7)
Johannes Bryssinck (° 1780 + 1845 )
Marie E. Dauw (° 1758 + voor 1804 )
Marie Bryssinck (° 1801 + 1801 )
Anne Triest (° 1770 + 1821 )
Emanuel Bryssinck (° 1804 + 1883 )
Anna Maria Wittock (° ca 1804 + 1829 )
Jan Francies Bryssinck (° 1830 + 1830 )
Johanna A. Bryssinck (° 1831 + 1892 )
Josephus Bernardus de Koning (° ca 1822 )
Wouter A. Bryssinck (° 1834 + 1905 )
Johanna C. de Brauwer (° ca 1837 )
Pieternella Bryssinck (° 1836 + 1838 )
Johannes F. Bryssinck (° 1838 + 1839 )
Sophia Bryssinck (° 1841 + 1841 )
Lambertus E. Bryssinck (° 1841 + 1841 )
Joannes Bryssinck (° 1806 + 1806 )
Petronella de Rover (° ca 1784 )
Pieter Cornelis Bryssinck (° 1824 + 1862 )
M. de Smet (° ca 1827 + voor 1852 )
Anna Maria Bryssinck (° 1849 )
Johannes F. Bryssinck (° 1850 + 1851 )
Petronella Bryssinck (° 1851 + 1851 )
Anna Maria Bertram (° ca 1823 )
Isabella Maria Bryssinck (° 1853 )
Philippus Theodorus Bryssinck (° 1877 )
Virginia d'Olieslager
Petrus Joannes Bryssinck (° 1881 )
Alphonsus Philippus Bryssinck (° 1881 )
Carolus Josephus Bryssinck (° 1887 )
Aloysius Bryssinck (° 1890 )
Aloysius Bogaerts (° 1862 )
Dorothea P. Bryssinck (° 1854 + 1856 )
Philippus Theodorus Bryssinck (° 1856 )
Anna Coleta de Nys (° ca 1861 )
Emile A. Bryssinck (° 1880 + 1880 )
Petrus Bryssinck (° 1882 )
Florentinus Bryssinck (° 1885 )
Julianus Bryssinck (° 1887 )
Petrus J. Bryssinck (° 1859 + 1905 )
Johannes Franciscus Bryssinck (° 1861)
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Van 2.4.6.1.10 Pieter Jan Bryssinck vertelden wij in een vorig
hoofdstuk dat zijn oudste zoon 2.4.6.1.10.1 Jan Baptiste
verschillende kinderen had die wij nog verder moesten behandelen
(blz. 242). Dat doen wij hier.
Deze Jan Baptiste was dus getrouwd met ene Marie Thérèse
Camerier. Zij kregen niet minder dan tien kinderen die allen in
Haasdonk ter wereld kwamen:
2.4.6.1.10.1.1 Frederic: zag het levenslicht op 5 april 1807
en werd klompenmaker. Hij trouwde omstreeks 1833 met
Coleta Rotthier (° circa 1805 + Haasdonk 24.3.1874) en ging
buiten het dorp Haasdonk wonen in de kadastrale Wijk A. Zij
kregen vier kinderen, allen in Haasdonk geboren: (1)
Alexandrina: werd geboren op de verjaardag van haar
vader in 1834. Ze werd kantwerkster zoals zovele andere
meisjes en trouwde in Haasdonk op 12.10.1887 met
Sebastiaan Heirman. (2) Josephus Aloysius: was geen
lang leven beschoren ° 5.3.1835 en + 5.2.1837. (3) Maria
Josepha: verging het al niet beter: ° 15.9.1836 +
24.10.1836. (4) Clementina Maria: werd ook maar negen
jaar oud: ° 5.9.1837 + 6.2.1847.
2.4.6.1.10.1.2 Jozef: werd 13 november 1808 geboren,
maar nergens vonden wij nog een spoor van hem.
2.4.6.1.10.1.3 Charles Louis: vervoegde de schare van te
vroeg gestorven kinderen: geboren 22 augustus 1810 en
overleden 7 juli 1811.
2.4.6.1.10.1.4 Damianus: verging het beter. Hij stapte in het
leven op 14 maart 1814 en werd zoals zijn oudste broer
klompenmaker. Hij trouwde in Haasdonk op 14 november
1840 met Maria Josephina Van Bockhaven (° 10.2.1814). Zij
gingen in Bazel wonen op verschillende adressen: SintPietersdoorn in de kadastrale Wijk B, in 1843 aan de
Kinderstraat en in 1844 aan het Oud Steengelaag 241. Hij
overleed in Bazel op 11 mei 1868. Zij hadden een kroost van
zes kinderen die allemaal in Bazel geboren werden: (1)
Victoria: ° 26.3.1841 en + 11.4.1853. (2) Modestus: °
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14.10.1842 + 24.7.1844. (3) Augustin: 7.11.1843 +
18.11.1843. Het zat ook dit gezin met de kindersterfte niet
mee. (4) Gommarus: ° 28.4.1845, trouwde in Kruibeke op
23.6.1875 met Regina Fidelia van de Velde (° 1849). Als
beroep noteerden wij eveneens klompenmaker, maar ook
fruitenier, dat is fruithandelaar. Toen hij trouwde gingen zij in
Bazel aan de Kerkstraat 48 wonen. In 1877 verhuisden zij
naar Rupelmonde aan de Bazelstraat. Zij kregen vijf
kinderen, van wie drie doodgeboren dochtertjes in 1875,
1879 en 1880. Twee zoontjes overleefden de geboorte wel:
Leo: ° Rupelmonde 16.3.1877 en Henricus, maar die leefde
ook al niet zo lang ° 9.2.1878 + 12.3.1878. Hun vader
Gommarus verwekte daarna nog drie meisjes. (5) Fidelia: °
9.7.1848 + 24.7.1853. (6) Maria Philomena: ° 4.7.1853. Zij
bleef tenminste in leven om te kunnen trouwen, wat ze deed
in Bazel op 12.11.1879 met Petrus Leonius De Laet. Ze
verdiende de kost als dagloonster. (7) Victoria: ° 2.9.1856 +
31.7.1865.
2.4.6.1.10.1.5 Antonia: werd op 27 oktober 1815 geboren
en dat was vier maand na de nederlaag van Napoleon in
Waterlo. Maar over haar vonden wij verder geen gegevens.
2.4.6.1.10.1.6 Thérèse: geboren op 18 oktober 1818 en
vermeld als werkster, maar meer vernamen we niet over
haar.
2.4.6.1.10.1.7 Josephus Albertus: zag het levenslicht op 2
augustus 1821. De klompenmakerij zat ook bij hem in het
bloed. Hij trouwde drie keer en woonde aan de Heirbaan in
Haasdonk, later in 1864 aan de Zandstraat. Op 23 oktober
1872 wordt hem door Albertine Verhofstede, de echtgenote
van de politiecommissaris van Beveren, een deeltje van een
perceel grond in pacht gegeven. Het was volgens de
a
kadastrale legger gelegen in sectie C nummer 657 in de
wijk “den grooten bosch”. De oppervlakte was slechts 2 are
en 96 centiare. Die grond ligt op de grens tussen Haasdonk
en Beveren. Op 29 april 1879 koopt hij van Ursula de Bouw,
weduwe van Jan Baptiste Wauters, de helft van de grond
i/3
onder sectie C nummer 657 “met huis en aankleven”,
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oppervlakte 3 are 140. Het totaal van het kadastrale inkomen
werd geschat op 37,50 van de toenmalige Belgische
franken. Zijn eerste bruid was Francisca Reunes, een
kantwerkster (° Beveren circa 1810). Met haar kreeg hij
een dochtertje (1) Ludovica (° 7.9.1848 + 11.8.1851). Hij
trouwde een tweede keer in Beveren op 12 augustus 1863
met Frederica Wouters (° Beveren 1822 + 18.3.1879). Deze
landbouwster bracht (2) NN. een doodgeboren dochtertje ter
wereld op 7.12.1864. Hij huwde een derde keer op 7 januari
1880 met Sophie Noorts (° 4.10.1833). Zij was kantwerkster.
Haar leeftijd verklaart waarom er geen kinderen meer
kwamen.
2.4.6.1.10.1.8 Carolina: werd geboren op 13 december
1824 en stierf in Haasdonk op 4 maart 1862. Deze
arbeidster bleef ongehuwd.
2.4.6.1.10.1.9 Maria Josepha: werd geboren op 26 juni
1826, maar stierf nog geen tien maand oud op 10 april 1827.
2.4.6.1.10.1.10 Constantinus: kwam ook al niet helemaal
tot volwassenheid, want geboren op 5 december 1829, stierf
hij op 17 juni 1849. In zijn korte leven was hij ook een
klompenmaker.

140

Kadaster Beveren artikel 2352. (Archief Gent).
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jan Baptiste
Bryssinck (2.4.6.1.10.1)
Jan Baptiste Bryssinck (° 1774 + 1841 )
M. Camerier (° 1782 + 1848 )
Frederic Bryssinck (° 1807 )
Coleta Rotthier (ca 1805 + 1874 )
Alexandrina Bryssinck (° 1834 )
Josephus A. Bryssinck (° 1835 + 1837 )
Maria J. Bryssinck (° 1836 + 1836 )
Clementina M. Bryssinck (° 1837 + 1847 )
Joseph Bryssinck (° 1808 )
Charles Louis Bryssinck (° 1810 + 1811 )
Damianus Bryssinck (° 1814 + 1868 )
Maria J. Van Bockhaven (° 1814 )
Victoria Bryssinck (° 1841 + 1853 )
Modestus Bryssinck (° 1842 + 1844 )
Augustin Bryssinck (° 1843 + 1843 )
Gommarus Bryssinck (° 1845 )
Regina Van de Velde (° 1849 )
NN Bryssinck (° 1875 + 1875 )
Leo Bryssinck (° 1877 )
Henricus Bryssinck (° 1878 + 1878 )
NN Bryssinck (° 1879 + 1879 )
NN Bryssinck (° 1880 + 1880 )
Fidelia Bryssinck (° 1848 + 1853 )
Maria Philomena Bryssinck (° 1853 )
Victoria Bryssinck (° 1856 + 1865 )
Antonia Bryssinck (° 1815 )
Thérèse Bryssinck (° 1818 )
Josephus Albertus Bryssinck (° 1821 )
Francisca Reunes (° ca 1810 )
Maria L. Bryssinck (° 1848 + 1851 )
F. Wouters (° ca 1822 + 1879 )
NN Bryssinck (° 1864 + 1864 )
Sophie Noorts (° 1833 )
Carolina Bryssinck (° 1824 + 1862 )
Marie Josepha Bryssinck (° 1826 + 1827 )
Constantinus Bryssinck (° 1829 + 1849)
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Op bladzijde 246 gaven we al aan dat 2.4.6.4.3 Jozef Franciscus
Bryssinck zonen had over wie wij later meer zouden vertellen. Met
zijn eerste vrouw had hij geen kinderen, maar met Anna Catharina
Poppe, zijn tweede vrouw, kreeg hij zijn oudste zoon 2.4.6.4.3.1 Jan
Frans. Die werd in Temse geboren en gedoopt op 24 februari 1796.
Hij overleed in Temse op 10 januari 1868. Hij was een landbouwer
die in de Kasteelstraat in Temse woonde. Hij trouwde op 17
november 1815 in Temse met Anna Maria Maes (° Tielrode
9.1.1786 + Temse 16.6.1849) en zij kregen niet minder dan tien
kinderen, die allemaal in Temse geboren werden:
2.4.6.4.3.1.1 Lodewijk: werd op 20 oktober 1816 geboren.
Hij had niet veel geluk, want hij overleed als jager bij het licht
voetvolk in de militaire ziekenboeg in Venlo op 12 maart
de
de
1839. Hij was toen ingedeeld bij het 3 Bataljon, 4
regiment Linie. De datum wijst ons erop, dat Venlo toen nog
tot België behoorde, want het verdrag, waardoor dat deel
van Limburg aan Nederland werd teruggegeven, dateert pas
van de maand daarop.
2.4.6.4.3.1.2 Karel: werd geboren op 18 oktober 1817, maar
over hem vonden wij verder geen inlichtingen, maar in 1878
leefde hij nog.
2.4.6.4.3.1.3 Jan Baptiste: zag het levenslicht een jaar later
op 25 oktober 1818. Hij trouwde als gewone arbeider in
Bazel op 10 april 1850 met Amelberga Braem ( Bazel °
8.6.1818 + 7.9.1912). Hij ging daar wonen aan de Kraey 338
en precies op zijn verjaardag stierf hij 70 jaar oud in 1888.
Zij kregen vier kinderen die allen in Bazel geboren werden:
(1) Edward: (° 6.8.1851 + 30.3.1933) was getrouwd met
Eugenie Rombout (Bazel ° 7.4.1866 + 8.10.1934). Zij kregen
tien kinderen en vele naamdragende nakomelingen. Wij
verwijzen ook naar het schematisch overzicht hierna. (2)
Julie: (° 28.1.1855 + 16.8.1903) was getrouwd met Edward
De Jong. (3) Jan: (° 25.11.1857) en verder geen nieuws
over hem. (4) Clementina: (° 29.10.1859 + 12.5.1861).
2.4.6.4.3.1.4 Caroline: kwam op 11 november 1819 ter
wereld. Wij vonden over haar al evenmin nadere gegevens.
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2.4.6.4.3.1.5 Pauline: werd op 8 februari 1821 geboren,
maar haar was geen lang leven beschoren. Zij overleed al
op 21 februari van het jaar daarop.
2.4.6.4.3.1.6 Melanie: het ongeluk bleef hen achtervolgen,
want ook dit dochtertje bleef maar drie maand in leven.
Geboren op 18 augustus 1822 en gestorven op 17
november.
2.4.6.4.3.1.7 Joanna: werd geboren op 19 november 1823.
Ze stierf als gewone dagloonster in Temse op 14 december
1857.
2.4.6.4.3.1.8 Jozef: op 24 maart 1827 geboren, was landbouwer, en stierf vóór 1878. Met wie hij trouwde is ons
onbekend. In Temse bezat hij volgend onroerend goed 141:
In sectie C in de wijk Coppelderye :
nr.377: grondstuk, groot 28 roeden en 80 el, door zijn
weduwe in 1878 verkocht aan haar schoonbroers Lodewijk
en Karel Bryssinck
nr.378: een huis op 12 roeden 18 el
nr.378bis: een huis op 1 roede
nr.379: een tuin groot 4 roeden 20 el
nr.379bis: een tuin groot 3 roeden
Het totaal van het kadastraal inkomen bedroeg 84,34 frank.
Daarbij had hij nog in eigendom:
In sectie C Coorcheyns :
nr.635: achterkant huis op 3 roeden 70 el
nr.636: een boomgaard op 2 roeden 50 el
nr.637: een boomgaard op 11 roeden
nr.638: een tuin op 50 el
nr.639: een huis op 50 el
nr.643: grond op 45 roeden 40 el
nr.647: grond op 23 roeden 20 el
Hiervan werd het totale kadastrale inkomen vastgesteld op
102,68 frank.

141

Kadaster Temse artikel 151 en 152 (Archief Gent).
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2.4.6.4.3.1.9 Bernard: behalve zijn geboortedatum 20
september 1828 weten wij niets over hem.
2.4.6.4.3.1.10 Joanna Maria: van wie wij geen geboorteakte
vonden, maar die omstreeeks 1838 geboren moet zijn,
overleed in Temse op 27 juni 1849.
Het is vreemd dat over meer dan een van hun kinderen zo weinig
gegevens in de registers van de burgerlijke stand geboekstaafd
werden. Het is natuurlijk mogelijk dat zij ooit naar heel andere
plaatsen verhuisden en dat wij daardoor hun spoor bijster geraakt
zijn.

331

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jan Frans Bryssinck
(2.4.6.4.3.1)
(Wij geven in dit schema nog één generatie meer dan in de tekst.)

Jan Frans Bryssinck (° 1796 + 1868 )
Anna M. Maes (° 1786 + 1849 )
Lodewijk Bryssinck (° 1816 + 1839 )
Karel Bryssinck (° 1817 )
Jan Baptiste Bressinck (° 1818 + 1888 )
A. Braem (° 1818 + 1912 )
Edward Bressinck (° 1851 + 1933 )
E. Rombout (° 1866 + 1934 )
Frans Bressinck (°1882 + 1956 )
J. Schampers (° 1880 + 1948 )
Eugénie Bressinck (°1916 )
Edward Francis Bressinck (° 1917 )
Rosella Bressinck (° 1921 )
Jozef L. Bressinck (° 1883 + 1884 )
Jozef Jan Bressinck (°1884 + 1972 )
Anna Maria De Maeyer (° 1893 )
Maria C. Bressinck (° 1885 + 1955 )
Alfons Bressinck (° 1887 + 1939 )
N. Rottiers
Karel Bressinck (° 1889 + 1972 )
N. Van Landeghem
Petrus H. Bressinck (° 1890 + 1928 )
M. De Schepper (° 1899 + 1949 )
Maria Bressinck (° 1892 + 1972 )
Silvie Bressinck (° 1895 + 1973 )
Anna Bressinck (° 1897 + 1972 )
Julie Bressinck (° 1855 + 1903 )
Joannes Bressinck (° 1857 )
Clementina Bressinck (° 1859 + 1861 )
Caroline Bryssinck (° 1819 )
Pauline Bryssinck (° 1821 + 1822 )
Melanie Bryssinck (° 1822 + 1822 )
Joanna Bryssinck (° 1823 + 1857 )
Jozef Bryssinck (° 1827 )
Bernard Bryssinck (° 1828 )
Joanna Maria Bressinck (°ca 1838 + 1849)
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2.4.6.4.3.8 Jan Baptiste (° 24.9.1807 + 22.10.1868) Over deze man
zouden wij eveneens verder uitweiden (zie bladzijde 247). We
stelden vast, dat hij met moeite zijn naam kon schrijven. Hij verbleef
in Temse aan de Veldstraat, later aan de Elstraat nummer 48 en
was landbouwer. Al zijn kinderen, 15 in totaal, werden in Temse
geboren. Hij trouwde tweemaal. Eerst met Sophia Bolssens (°
25.8.1807 + Temse 4.4.1838), met wie hij vijf kinderen zou krijgen:
2.4.6.4.3.8.1 Domien: werd geboren op 13 mei 1834. Hij
huwde met Maria Van Bogaert.
2.4.6.4.3.8.2 Pieter Francies: zag het levenslicht op 24
april 1835, maar stierf al vier dagen later.
2.4.6.4.3.8.3 Rosalia: kwam ter wereld op 8 maart 1836 en
stierf ook precies vier dagen later.
2.4.6.4.3.8.4 Marie Amelberge: werd geboren op 28 januari
1837 en ongelooflijk, maar ook zij overleed vier dagen later.
2.4.6.4.3.8.5 Constantinus: werd een jaar later geboren op
15 februari 1838 en hield het nog geen drie weken uit. Hij
stierf op 7 maart 1838.
Daarna trouwde Jan Baptiste met Henrica De Keersmaecker (°
Temse 13.9.1815 + Temse 3.10.1856). Dat deed hij wel heel erg
vlug, hetzij een goede anderhalve maand na de dood van zijn eerste
vrouw. Dit huwelijk werd ingezegend in Temse op 23 mei 1838. Hij
kreeg met deze vrouw ook nog eens tien kinderen:
2.4.6.4.3.8.6 Maria Amelberga: geboren op 2 oktober 1839
en 22 jaar oud overleden op 24 maart 1862.
2.4.6.4.3.8.7 Petrus Franciscus: een goed jaar later werd
dit zoontje geboren op 25 januari 1841, maar hij werd
slechts 17 ½ jaar oud en stierf op 9 juni 1858.
2.4.6.4.3.8.8 Karel Lodewijk: met hem zijn wij weer
vertrokken voor een reeks ellende. Geboren op 6 juli 1842,
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overleed hij maar een goede twee weken later op 22 juli
1842.
2.4.6.4.3.8.9 Augustin: geboren op 4 april 1846 en vóór
1856 al overleden.
2.4.6.4.3.8.10 Julia: werd op 3 april 1848 geboren, maar
stierf een goed jaar oud op 9 juli 1849.
2.4.6.4.3.8.11 Fidelius: kwam op 25 september 1849 ter
wereld, maar stierf tien dagen oud op 5 oktober 1849.
2.4.6.4.3.8.12 Jan Aloysius: werd geboren op 22 december
1850 en hij kreeg de gelegenheid om met Maria De Gendt te
trouwen.
2.4.6.4.3.8.13 Clementina: geboren op 21 januari 1853,
maar verder over haar geen nieuws.
2.4.6.4.3.8.14 Jozef Daniel: leefde zes dagen lang van 4 tot
10 juli 1855.
2.4.6.4.3.8.15 Augustinus Ludovicus: werd geboren op 13
augustus 1856 en overleed drie weken oud op 4 september.
Uit de twee huwelijken van Jan Baptiste kwamen slechts drie
kinderen van de vijftien tot volwassenheid, wat ook voor deze
ouders zeker tragisch moet geweest zijn. Wij hebben alleszins de
indruk dat van hen geen afstammelingen met onze naam tot in de
ste
20 eeuw hebben doorgeleefd. Overigens loont het wellicht de
moeite niet om van deze kleine tak een schematisch overzicht af te
drukken. Terloops kunnen wij misschien nog vaststellen, dat al zijn
kinderen, op één uitzondering na, om het jaar, soms zelfs met een
tussenpauze van minder dan twaalf maanden, geboren werden.
Was dat de oorzaak van de dood van zijn eerste vrouw? Er zijn er
die van geen ophouden willen weten.
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Hierna behandelen we de afstammelingen van 2.4.6.6.3.4 Jozef
Bryssinck zoals beloofd op bladzijde 250. Met zijn eerste vrouw
kreeg hij geen kinderen, maar met zijn tweede Joanna Cornelia
Reyniers werd zijn gezin gezegend met niet minder dan tien
kinderen, die allen in Temse ter wereld kwamen. Voor sommigen
onder hen begon men ook de naam als Bressinck te spellen.
2.4.6.6.3.4.1 Pieter Francies: werd geboren op 23
november 1799. Hij was klompenmaker en trouwde in
Rupelmonde op 23 mei 1821 met de kantwerkster Brigitte
Ledent (° Rupelmonde 15.8.1799). Ze woonden
aanvankelijk in Rupelmonde aan de Bazelstraat, in 1826 aan
de Kwadamstraat, later in 1833 aan de Vuylstraat 262. Ook
zij kregen in totaal tien kinderen, allen in Rupelmonde
geboren:
2.4.6.6.3.4.1.1 Joanna Carolina: ° 8.12.1822.
2.4.6.6.3.4.1.2 Karel Lodewijk: ° 3.11.1824, van
beroep gelaagwerker en zoals zijn vader
klompenmaker. Hij trouwde twee keer, maar had
geen kinderen. Was hij dan onvruchtbaar? Wie
weet. Zijn eerste vrouw heette Joanna Maria
Dejonghe (° Rupelmonde 6.1.1823) en was
kantwerkster. Ze trouwden in Rupelmonde op
2.5.1856. De tweede echtgenote was Maria
Theresia Roelandts (° Rupelmonde 2.7.1844) en
was naaister. Dat huwelijk ging door eveneens in
Rupelmonde op 15.4.1869.
2.4.6.6.3.4.1.3 NN: op 1.2.1826
doodgeboren jongetje gebaard.

werd

een

2.4.6.6.3.4.1.4 Lodewijk Cornelis: verliet de
moederschoot op 28.9.1827. Hij verdiende de kost
als gelaagwerker, woonde in Bazel aan de Gelagen
167 en 23 en trouwde in Bazel ook twee keer, met
Rosalia Claus (Bazel ° 5.2.1832 + 29.8.1862) op
5.7.1857 en met Amelberga Van Cleemput op
25.2.1863. Met zijn eerste vrouw kreeg hij drie
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kinderen, allen in Bazel geboren: (1) Pieter Frans:
(° Bazel 2.11.1858 + Rupelmonde ca 1901). Hij was
steenbakker en trouwde in Rupelmonde op 6.4.1884
met Maria Christina Van Hoyweghen (° Bazel
14.2.1861 + Rupelmonde 26.3.1934). Verder ook
nog (2) Marie: (°1.6.1860) en tenslotte (3) Désiré: (°
1.11.1861 + 15.2.1862).
2.4.6.6.3.4.1.5 Augustinus: deze gelaagwerker
werd geboren op 14.9.1830 en dat was rond de tijd
dat de Belgische opstand uitbrak, die tot de
onafhankelijkheid zou leiden. Hij trad in het huwelijk
in Rupelmonde op 28.12.1871 met Maria Antonia
Maes (° Sint-Niklaas 20.12.1841). Ze kwam aan de
kost als naaister. Ze woonden in Rupelmonde
achtereenvolgens aan de Zoetemoederstraat (1873)
en daarna aan de Kauterstraat (1880). Ze kregen vijf
kinderen die allen in Rupelmonde het levenslicht
aanschouwden: (1) Benedictus: (° 6.10.1872). (2)
Jan Frans: (12.11.1873). (3) Maria Julia: (°
16.3.1875). (4) Theresia: (° 21.12.1878). (5) Petrus
Frans: (° 14.11.1880).
2.4.6.6.3.4.1.6 Leopold: werd geboren 3.12.1833 en
natuurlijk werd de naamkeuze geïnspireerd door de
nieuwbakken koning van België. Dat hielp dit
jongetje geenszins, want hij stierf al op 11.6.1835.
2.4.6.6.3.4.1.7 en 2.4.6.6.3.4.1.8 NN.: op 10.5.1836
een doodgeboren tweeling.
2.4.6.6.3.4.1.9 Rosalia: geboren op 12.1.1839.
2.4.6.6.3.4.1.10 Désiré: geboren op 6.8.1841.
2.4.6.6.3.4.2 Francisca: zag het levenslicht op 27 maart
1801. Als dagloonster trouwde ze in Temse op 10 november
1825 met Jozef Windey uit Bazel. Ze overleed daar op 23
augustus 1833. Ze had van voor haar huwelijk een
onwettige zoon:
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2.4.6.6.3.4.2.1 Jozef: geboren in Temse op
10.4.1823. Hij was een kaaiwerker en woonde aan
de Veldstraat. Met Ursula Bryssinck alias Bressinck
(Temse ° 18.2.1823 + 12.6.1885) trouwde hij in
Temse op 18 september 1844. Zij was de
kleindochter van Jan Bryssinck en Bernardina
Rotthier (blz. 275) en de dochter van Frans en Anna
Catharina Maes over wie wij later nog zullen
berichten. Zij waren alleszins maar heel erg verre
familie van elkaar. Ze kregen in totaal zeven
kinderen, allen in Temse geboren: (1) Petrus
Franciscus: (° 31.1.1846 + Temse 22.6.1850) (2)
Philomena: (° 11.2.1849) was fabriekswerkster en
woonde aan de Kasteelstraat. Zij trouwde op
6.10.1875 in Temse met Karel Ludovicus Hofstede
(° Temse 11.3.1847), een vuurstoker. Maar eerst
kreeg ze nog een onwettige dochter Marie
Elisabeth: (° 1869 + 1870) die dus maar een goed
jaar oud werd. (3) Joanna Coleta: (° 15.7.1850 +
Temse
5.7.1855)
(4)
Emerantia
Emma:(°
10.10.1851 + Temse 3.5.1871) (5) Maria Elisabeth:
(° 24.5.1856) trouwde in Temse op 31.5.1879 met
Petrus Joannes Van Machelen, een matroos (°
Rupelmonde 9.4.1856). (6) Carolus Ludovicus: (°
13.7.1858) (7) Frans: (° 7.4.1861 + Schelle
5.6.1897) kaaiwerker en getrouwd in Temse op
18.4.1887 met Stefanie Van Poucke (° 1.12.1840),
die dus wel twintig jaar jonger dan hij was.
2.4.6.6.3.4.3 Joos: werd geboren op 4 juli 1802. Hij was ook
al klompenmaker net zoals zovele anderen in zijn familie. Hij
woonde aan de Oostberg, was ongeletterd en trouwde in
Temse op 15 december 1825 met Jacoba Josyne Bedet (°
Sas-van-Gent ca 1803 + Temse 7.3.1890), een dienstmeid.
Hij stierf twee dagen na haar op 9 maart. Hun huwelijk werd
gezegend met niet minder dan twaalf kinderen die allen in
Temse ter wereld kwamen:
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2.4.6.6.3.4.3.1 Lodewijk: kwam ter wereld op
20.7.1827 en stierf in Bazel op 4.11.1915. Hij was
zoals zovele anderen klompenmaker, trouwde op
18.4.1953 met Catharina Rosalia Vercouteren (°
22.3.1828 + Bazel 8.10.1910) en woonde meteen
aan de Oeverstraat, maar vanaf 1867 aan de
Oostberg. Zij kregen negen kinderen die ook
allemaal in het vertrouwde Temse geboren werden:
(1) Judocus: (° 13.3.1854 + Temse 9.12.1911)
trouwde in Temse op 25.5.1881 met Rosalie De
Bruyn. Die kregen ook nog eens elf kinderen met
meerdere naamvoerende afstammelingen tot op de
dag van vandaag. (2) Frans: (° 4.9.1855 + 9.2.1865)
(3) Augustinus: (° 11.1.1858 + 10.9.1858) (4) Maria
Theresia: (° 11.4.1859 + 25.8.1859) (5) Lucia: (°
26.12.1861 + 20.4.1836) was getrouwd met
Augustinus De Jongh. (6) Aloysius: (° 21.12.1864 +
28.3.1865) (7) Maria Leonia Clara: (° 27.1.1867 +
25.11.1868) (8) Frans (° 4.5.1869) (9) Maria
Ludovica: (° 4.11.1870 + 20.8.1878). Waaruit blijkt
de
dat zelfs tegen het einde van de 19 eeuw de
kindersterfte op het platteland nog ongemeen hoog
was.
2.4.6.6.3.4.3.2 Clara: geboren op 3.1.1829 en
overleden in Nieuwkerken op 13.6.1865. Na haar
huwelijk in Temse op 1.12.1852 met Eugene Modest
De Jonghe (° Nieuwkerken 21.10.1825) ging zij in
Nieuwkerken in het dorp wonen.
2.4.6.6.3.4.3.3 Jan Francis: geboren op 23.11.1831
maar stierf nog geen drie weken oud op 12
december van hetzelfde jaar.
2.4.6.6.3.4.3.4 Jan Frans: met dus ongeveer
dezelfde naam, kwam ter wereld op 9.6.1833 en
stierf twee maand later op 8 augustus.
2.4.6.6.3.4.3.5 NN: een doodgeboren dochtertje op
20.8.1834.
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2.4.6.6.3.4.3.6 Augustinus: geboren op 12.9.1835
en gestorven op 23.9.1835.
2.4.6.6.3.4.3.7 NN: een doodgeboren jongetje op
12.12.1836.
2.4.6.6.3.4.3.8 Melanie: geboren op 18.1.1838 en
gestorven op 28.6.1839.
2.4.6.6.3.4.3.9 Augustinus: geboren op 1.8.1839 en
overleden op 13.9.1839
2.4.6.6.3.4.3.10 Augustinus: wordt geboren op
16.4.1841 en de aanhouder wint, want deze
Augustinus blijft wél leven. Hij trouwt in Temse op
18.7.1866 met Lucia Van Kerckhove ( Temse °
11.7.1844 + 6.5.1916). Hij sterft in Temse op
19.9.1922. Zij krijgen tien kinderen, van wie er vier
de naam bestendigen. Ze werden allen in Temse
geboren. (1) Edward: (° 18.4.1867 + Antwerpen
19.6.1952). Hij trouwde met Maria Boel en met
Maria Van den Broecke. (2) Leonard: (° 16.11.1868
+ Merksem 29.1.1952). Régine Van Lancker (°
Temse 1.11.1860 + Schoten 7.7.1931) was zijn
echtgenote. (3) Celestine Maria: (° 6.1.1871 +
Temse 15.10.1942). (4) Pierre Joseph: (° 5.9.1873
+ Oudergem 27.1.1953). Hij trouwde met Barbara
Michiels. (5) Josephine Amandine: (° 8.11.1874).
(6) Alfons: (° 6.3.1877 + Hamme 30.1.1952). Zijn
vrouw heette Maria Anna Coussement (° Antwerpen
30.12.1883 + Beveren 4.10.1959). (7) Camiel
August: (° 24.10.1879 + Antwerpen 19.11.1928). Hij
huwde in Temse op 27.9.1816 met Anna Célestine
De Coster (° 19.10.1879 + 1952). (8) Marie
Cesarine: (° 14.2.1884 + St.-Jans Molenbeek) (9)
Marie Florentine: (° 24.4.1887 + Temse 10.1.1889).
(10) Arthur: (° circa 1889).
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2.4.6.6.3.4.3.11 NN: een doodgeboren jongetje op
21 maart 1843.
2.4.6.6.3.4.3.12 NN: nogmaals een doodgeboren
zoontje op 19 april 1845.
2.4.6.6.3.4.4 Theresia: werd op 14 september 1804
geboren, maar stierf vier jaar oud in Temse op 19 november
1808.
2.4.6.6.3.4.5 Petronella: geboren 27 februari 1806 en
ongehuwd gestorven op 3 oktober 1821. Ze werd dus
slechts 15 jaar oud dood aangetroffen door de eigenaar van
het gelaag, waar zij werkte. Meer is over dit voorval niet
geweten.
2.4.6.6.3.4.6 Petrus: geboren op 19 november 1807 en nog
geen anderhalf jaar oud overleden op 23 maart 1809.
2.4.6.6.3.4.7 Rosalie: kwam ter wereld op 29 januari 1810
en trouwde in Bazel op 30 augustus 1834 met Joannes De
Munck (Bazel ° 10.4.1804). Beiden waren arbeiders.
2.4.6.6.3.4.8 Carolus: werd op 18 februari 1812 geboren.
Was achtereenvolgens klompenmaker, kaaiwerker (1846)
en dagloner (1853). HIj trouwde op 3 juli 1847 met Lucia
Bressinck (° 11.10.1821) dochter van Frans en Anna
Catharina Maes over wie wij later nog zullen berichten. In
1849 woonden zij aan de Hoogkamerstraat en in 1852 aan
het Fort in Temse. Met acht kinderen werd dit vruchtbare
huwelijk gezegend en drie van hen zorgden voor de
overdracht van de familienaam Bressinck. Hij ging ter ziele
in Temse op de laatste dag van augustus 1859.
2.4.6.6.3.4.8.1 Jan Frans: geboren op 19.1.1845 en
getrouwd op 18.5.1870 in Temse met Stephanie
Van Drom (Temse ° 27.7.1850 + 19.2.1915). Hij
woonde eerst aan het fort later (1877) aan de
Vlietstraat. Ze kregen drie kinderen die niet lang in
leven bleven: (1) Carolus Ludovicus: (° 8.8.1874 +
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15.8.1874) (2) Alphonsus: (° 1876 + 7.2.1877) (3)
NN: een zoontje doodgeboren 29.8.1880.
2.4.6.6.3.4.8.2 Frederik: vervoegde op 8.5.1846 dit
ondermaanse en werd fabrieksarbeider. Later ging
hij aan de Veldstraat wonen en trouwde in Temse op
26.6.1872 met Coleta Van Renterghem (°
Rupelmonde 5.11.1851) ook fabriekswerkster. Hij
stierf in Temse op 7.4.1887. Ze kregen een zoon
Theophilus die niet lang leefde.
2.4.6.6.3.4.8.3 Aloysius: geboren 21.3.1849 en aan
het einde van hetzelfde jaar gestorven op 14
december.
2.4.6.6.3.4.8.4 Maria Ludovica: kwam ter wereld op
19.12.1850 en trouwde als fabriekswerkster in
Temse op 17.9.1876 met Petrus Paulus De Vree (°
Bazel 28.6.1848) een gelaagwerker. Ook zij kreeg
een onwettig kind, Maria Florentina, dat maar een
anderhalve maand leefde (° 15.6.1875 + 30.7.1875).
Als haar man het kind bij hun huwelijk al had willen
wettigen, dan was hij daarvoor toch te laat.
2.4.6.6.3.4.8.5 Paulus: werd geboren 15.3.1853 en
kwam aan de kost als hekelaar in de vlasteelt. Hij
trouwde in Temse op 9.10.1878 met Joanna Maria
D’Hondt (° Temse 13.12.1853) een fabriekwerkster.
Hij kon schrijven, zij niet.
2.4.6.6.3.4.8.6 Desideer: geboren op 26.1.1856 en
gestorven op 1.4.1856.
2.4.6.6.3.4.8.7 Jan Baptiste: aanschouwde voor het
eerst het levenslicht op 17.7.1857. Hij werd
metselaar en ook houtzager en trouwde op
12.4.1882 met Stephanie Vaerewyck (° Lokeren
7.8.1860 + Temse 16.4.1953). Hijzelf stierf in Temse
86 jaar oud op 30.10.1933. Ook zij hebben de
schijnbare traditie van de extra grote gezinnen
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voortgezet en kregen negen kinderen die ook allen
in Temse het levenslicht zagen: (1) Theophile: (°
31.5.1883 + Antwerpen 2.10.1924) Hij trouwde met
Prudencia (° Temse 25.4.1877 + circa 1908) en
daarna met Leontine Vermeulen (° Temse 7.4.1890
+ Deurne 14.11.1973). Deze laatste was de veel
jongere zus. (2) Petrus Camiel: (° 27.8.1885 +
Temse 23.8.1948). Was getrouwd met Maria Elisa
Van Hoeylandt (Temse ° 3.1.1885 + 13.1.1957). (3)
Marie Jeanne: (° 18.1.1880 + Hoboken 26.2.1979).
(4) Arthur Frederik: (° 17.8.1890 + Temse
16.7.1966). Was gehuwd met Maria Riské (Temse °
1.7.1890 + 20.10.1955). Ze kregen een zoon Albert.
(5) Coralia Celestina: (° 26.2.1893 + Hoboken
6.3.1983). Was getrouwd met Clemens Frans Fieer
(° Temse 6.7.1894 + Hoboken 9.11.1968). (6)
Sophie: (° 4.9.1895 + Liers bij Luik 13.10.1984).
Haar man heette Emmanuel Schils (° Munsterbilzen
19.5.1884 + Liers bij luik 17.6.1967). (7) Emerance
Francisca: (° 3.12.1897 + 26.7.1989 in
het
revalidatiecentrum Hof ter Schelde op de linkeroever
in Antwerpen.) Zij was getrouwd met Jules Torck
(Antwerpen ° 4.4.1889 + 1.5.1964). (8) Maria
Esther: (° 5.2.1902 + Temse in het rusthuis De
Reiger 31.10.1986). Haar man was Lodewijk Abdon
Van Overschelde (Temse ° 2.2.1895 + 11.3.1986).
(9) Maria Florence: (° 19.4.1905 + Berchem
18.12.1995). Zij trouwde met Cyriel De Puysseleir (°
Temse 26.7.1905 + Antwerpen 24.5.1973). Plots
blijkt hieruit dat zij meestal heel erg lang leefden, als
het ware als de sterkste overlevenden.
2.4.6.6.3.4.8.8 Sophie: werd geboren op 6.1.1859
en huwde in Temse op 16.4.1879 met Jakob Frans
Meirte (° Sinaai 11.11.1855 + Temse 7.5.1923).
2.4.6.6.3.4.9 Sofia: werd geboren op 26 januari 1814, en
trouwde in Temse op 1 oktober 1839 met Jozef Huybens.
Deze kuiper werd geboren in Temse op 23.juni 1816.
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2.4.6.6.3.4.10 Lucia: kwam ter wereld op 17 februari 1817
en stierf jong in Temse op 20 augustus 1833.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jozef (2.4.6.6.3.4)
Jozef Bryssinck (° 1769 + 1818 )
Isabella Van Kerschaever
J. Reyniers (° 1774 + 1854 )
Pieter Francis Bryssinck (° 1799 )
Brigitte Ledent (° 1799 )
Joanna Carolina Bryssinck (° 1822 )
Karel Lodewyck Bryssinck (° 1824 )
J. Dejonghe (° 1823 + vóór 1869 )
Maria T. Roelandts (° 1844 )
NN Bressinck (° 1826 + 1826 )
Lodewyck Cornelis Bryssinck (° 1827 )
R. Claus (° 1832 + 1862 )
Pieter F. Bryssinck (° 1858 + circa 1901 )
Marie Bryssinck (° 1860 )
Désiré Bryssinck (° 1861 + 1862 )
Amelberga Van Cleemput
Augustinus Bressinck (° 1830 )
Maria Antonia Maes (° 1841 )
Benedictus Bressinck (° 1872 )
Jan Frans Bressinck (° 1873 )
Maria Julia Bressinck (° 1875 )
Theresia Bressinck (° 1878 )
Petrus Frans Bressinck (° 1880 )
Leopold Bryssinck (° 1833 + 1835 )
NN Bressinck (° 1836 + 1836)
NN Bressinck (° 1836 + 1836 )
Rosalia Bryssinck (° 1839 )
Désiré Bryssinck (° 1841 )
Francisca Bressinck (° 1801 + 1833 )
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Joos Bressinck (°1802 + 1890 )
Jacoba Bedet (° circa 1803 + 1890 )
Lodewijk Bressinck (° 1827 + 1915 )
C. Vercouteren (° 1828 + 1910 )
Judocus Bressinck (° 1854 + 1911 )
Frans Bressinck (° 1855 + 1865 )
Augustinus Bressinck (° 1858 + 1858 )
Maria T. Bressinck (° 1859 + 1859 )
Lucia Bressinck (° 1861 + 1936 )
Aloysius Bressinck (° 1864 + 1865 )
Maria Bressinck (° 1867 + 1868 )
Frans Bressinck (° 1869 )
Maria L. Bressinck (° 1870 + 1878 )
Clara Bressinck (° 1829 + 1865 )
Jan Francis Bressinck (°1831 + 1831 )
Jan Frans Bressinck (° 1833 + 1833 )
NN Bressinck (° 1834 + 1834 )
Augustinus Bressinck (° 1835 + 1835 )
NN Bressinck (° 1836 + 1836 )
Melanie Bressinck (° 1838 + 1839 )
Augustinus Bressinck (° 1839 + 1839 )
Augustinus Bressinck (° 1841 + 1922 )
L. Van Kerckhove (° 1844 + 1916 )
Edward Bressinck (° 1867 + 1952 )
Leonard Bressinck (° 1868 + 1952 )
Celestine Bressinck (° 1871 + 1942 )
Pierre J. Bressinck (° 1873 + 1953 )
Josephine Amandine Bressinck (° 1874 )
Alfons Bressinck (° 1877 + 1952 )
Camiel A. Bressinck (° 1879 + 1928 )
Marie Cesarine Bressinck (° 1884 )
Marie F. Bressinck (° 1887 + 1889 )
Arthur Bressinck (° circa 1889 )
NN Bressinck (° 1843 + 1843 )
NN Bressinck (° 1845 + 1845 )Theresia Bryssinck (° 1804 + 1808 )
Petronella Bryssinck (° 1806 + 1821 )
Petrus Bressinck (° 1807 + 1809 )
Rosalie Bressinck (° 1810 )
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Carolus Bressinck (° 1812 + 1859 )
L. Bressinck (° 1821 + na 1859 )
Jan Frans Bressinck (° 1845 )
S. Van Drom (° 1850 + 1915 )
Carolus L. Bressinck (° 1874 + 1874 )
Alphonsus Bressinck (° circa 1876 + 1877 )
NN Bressinck (° 1880 + 1880 )
Frederik Bressinck (° 1846 + 1887 )
C. Van Renterghem (° 1851 )
Theophilus Bressinck (° circa 1873 + 1874 )
Aloysius Bressinck (° 1849 + 1849 )
Maria Ludovica Bressinck (° 1850 )
Maria F. Bressinck (° 1875 + 1875 )
Paulus Bressinck (° 1853 )
Joanna Maria D'Hondt (° 1853 )
Desideer Bressinck (° 1856 + 1856 )
Jan Baptiste Bressinck (° 1857 + 1933 )
S. Vaerewyck (° 1860 + 1953 )
Theophiel Bressinck (° 1883 + 1924 )
Petrus C. Bressinck (° 1885 + 1948 )
Marie J. Bressinck (° 1888 + 1979 )
Arthur F. Bressinck (° 1890 + 1966 )
Coralia C. Bressinck (° 1893 + 1983 )
Sophie Bressinck (° 1895 + 1984 )
Emerance Bressinck (° 1897 + 1989 )
Maria E. Bressinck (° 1902 + 1986 )
Maria F. Bressinck (° 1905 + 1995 )
Sophie Bressinck (° 1859 )
Sofia Bressinck (° 1814 + 1849 )
Lucia Bryssinck (° 1817 + 1833)
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2.4.6.6.4.6 Petrus Augustinus: kreeg het leven in Vrasene op 19
juni 1784. Over zijn ouders, Jan Jakob en Maria Francisca De Vos,
hebben wij in hoofdstuk IX op blz. 250 bericht. Over Petrus
Augustinus en zijn vrouw Anna Rosa Achtergael vonden we niets
meer noemenswaardig dan wat we reeds op blz. 252 hebben
gezegd. Met haar kreeg hij in eerste instantie zeven kinderen, die
allemaal in Burcht op de linkeroever van de Schelde geboren
werden:
2.4.6.6.4.6.1 Joannes Franciscus: van wie wij geregeld
de familienaam als Bryssinkx gespeld zagen, ook voor zijn
kinderen, werd geboren op 3 december 1811. In 1840 was
hij dienstknecht, maar in 1843 zagen wij dat hij arbeider
geworden was. In elk geval was hij ongeletterd. Hij trouwde
in Burcht op 27 november 1843 met Maria Coleta Staes (°
Kruibeke 1820 + Burcht 25 oktober 1879). In Burcht
woonde hij achtereenvolgens aan de Heidam (1846), in de
Krabbenhoek (1849), aan de Dorpsstraat 104 bis (1860) en
tenslotte opnieuw aan de Krabbenhoek nummer 268
(1863). Hij stierf in Burcht op 17 november 1895. Hij kreeg
acht kinderen, die ook allemaal in Burcht geboren werden:
2.4.6.6.4.6.1.1 Maria Wivina: ° 17.10.1844. Woonde
in Antwerpen aan de Kasteelpleinstraat 62, waar ze
een onwettige dochter kreeg: Joanna Maria (°
20.11.1865). Toen ze twee jaar later trouwde in
Antwerpen op 27.2.1868 met Jan Jozef de Pryckel
werd die dochter gewettigd. Verder was zij
dienstmeid in de stad, maar keerde naar Burcht
terug. In 1877 vinden wij haar daar als naaister. Ze
overleed er op 28.7.1878.
2.4.6.6.4.6.1.2 Vitalis: ° 20.11.1846. Hij werd
scheepsmakersknecht en bleef na zijn huwelijk in
1872 met Sophia De Vylder in Burcht wonen. In
december 1872 woonde hij in Zwijndrecht in de wijk
Blokdijk, maar in 1874 vinden wij hem opnieuw in
Burcht en dan aan het Fort 37. Tien jaar later woont
hij in het dorp van Burcht en twee jaar daarna
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opnieuw aan het Fort. In tegenstelling tot zijn vader
was hij geletterd. Zijn gezin telde zes kinderen, van
wie enkel het eerste in Zwijndrecht, alle andere in
Burcht geboren werden: (1) Maria Delphina (°
13.12.1872 + Burcht 10.4.1874) (2) Maria Wivina (°
14.2.1876) (3) Cesarina Maria (° 31.5.1878) (4)
Antoon (° 11.2.1881) (5) Joanna (° 25.8.1884) (6)
Alfons (° 28.12.1886).
2.4.6.6.4.6.1.3 Joanna: ° 12.9.1849. Zij werd
dienstmeid en trouwde op 28.9.1870 in Burcht met
Carolus Ludovicus Van Acker (° Burcht 27.12.1848).
Hij was ook scheepsmakersknecht, wat aangeeft dat
Joanna hem door haar broer heeft leren kennen.
2.4.6.6.4.6.1.4 Jozef: ° 29.11.1850.
2.4.6.6.4.6.1.5 Maria Stefania: ° 23.3.1852 en jong
overleden in Burcht 11.9.1863.
2.4.6.6.4.6.1.6 Jan Baptiste: ° 18.2.1854. Hij was
voor de lichting van 1874 vrijgeloot en trouwde eerst
met Cecilia Staes, daarna in Burcht op 16.11.1877
met Eulalia (alias Leonia) Van Bogaert. Zij woonden
later in hun eigendom aan de Teichmannstraat 2 te
Antwerpen. Hij was scheepskalfater en stierf aan
een blaasziekte in het ziekenhuis Stuivenberg op
18.2.1922. Hun kinderen werden allen in Burcht
geboren: (1) Jan Frans (° 7.6.1878 + 9.3.1879) (2)
Jozef (° 24.11.1879) (3) Maria Josepha (°
23.11.1881) (4) Pieter Alfons (° 13.5.1884) (5)
Adolphus (° 5.7.1886) was fabrieksarbeider en de
man van Juliana Theodorina Diana Goossens. Hij
woonde aan de Vrijheidsstraat 12 in Burcht. (+
23.12.1937). (6) Maria Leonia (° 14.9.1888). De
laatste twee kinderen zijn ons niet bekend, maar er
waren er wel acht.
2.4.6.6.4.6.1.7 Simeon: de tweelingbroer van Jan
Baptiste is jong gestorven in Burcht op 18.11.1860.
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2.4.6.6.4.6.1.8 Franciscus: ° 15.10.1857 en werd
ook al scheepsmakersknecht. Hij trouwde in Burcht
met Leonia Stefania Van Daele (Burcht ° 26.12.1865
+ 21.5.1933) en ging met haar in het dorp wonen.
Hij overleed in Burcht op 10.1.1937. Ze kregen twee
kinderen die allebei in Burcht het levenslicht zagen:
(1) Maria Angelina (°14.3.1889) (2) Josephus
Ludovicus (°27.1.1904). Hij woonde met zijn vrouw
Gabriella Leonia Van Havre aan de Louys
Frarijnstraat 60 in Antwerpen (linkeroever).
2.4.6.6.4.6.2 Anna Catharina: werd geboren op 29
november 1812. Ze was dienstmeid en trouwde in Melsele
op 1 juli 1840 met Livinus Van Bogaert. Daar ging ze wonen.
2.4.6.6.4.6.3 Jozef: werd geboren op 16 juli 1814, maar
meer vernamen we niet over hem.
2.4.6.6.4.6.4 Gillis: kwam ter wereld op 3 februari 1816 en
werd dienstknecht, later in 1869 handwerker. Hij trad in de
echt in Zwijndrecht op 31 maart 1842 met Maria Amelberga
Spiessens (Zwijndrecht ° 1815 + 13.12.1879). Ze woonden
in Zwijndrecht in de wijk Heyde. Ook zij was dienstmeid en
later handwerkster. Ze hadden zes kinderen die allen in
Zwijndrecht geboren werden:
2.4.6.6.4.6.4.1 Jozef ° 4.7.1843 + Zwijndrecht
16.8.1851
2.4.6.6.4.6.4.2 Rosalia ° 4.10.1844. Ze trouwde in
Zwijndrecht op 2.10.1869 met Petrus Augustus Van
Cauteren (° Burcht 10.7.1841). Vóór ze trouwden
kreeg zij van hem een onwettig kind Eduard (°
Zwijndrecht 24.4.1869), bij het huwelijk gewettigd.
2.4.6.6.4.6.4.3 Joanna Francisca ° 23.3.1847 +
Zwijndrecht 20.7.1851
2.4.6.6.4.6.4.4 Liviene ° 16.3.1849 + Zwijndrecht
20.8.1851, dus precies een maand na haar zusje.
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2.4.6.6.4.6.4.5 Frans ° 30.9.1854 en van wie de
naam als Bryssinckx gespeld werd wat
vanzelfsprekend ook voor zijn kinderen gold. Deze
fabriekswerker trouwde in Zwijndrecht 3.8.1875 met
Pelagia Braem (° Zwijndrecht 23.3.1855). Ze kregen
nog vier kinderen die allemaal in Zwijndrecht ter
wereld kwamen: (1) Maria Ludovica (° 2.7.1876 +
Zwijndrecht 22.4.1877) (2) Gillis (° 1.9.1877) (3)
Elisa (° 6.11.1878 + Zwijndrecht 25.5.1879) (4)
Petrus Augustinus (° 17.6.1880).
2.4.6.6.4.6.4.6 Leopold ° 19.12.1856. Ook hij was
een fabrieksarbeider en trouwde op 13.10.1880 in
Zwijndrecht met Justina Charlota Verhelst (°
Zwijndrecht 7.10.1857). Ze hadden vijf kinderen van
wie de eerste in Zwijndrecht geboren werd, de
volgenden in Burcht: (1) Maria Cesarine (°
30.12.1880
+
Zwijndrecht
29.6.1881)
(2)
Theophilus (° 13.2.1886 + Burcht 1.8.1889) (3)
Anna Christina (° 12.12.1887 + Burcht 1889) (4)
Avelinus (° 14.3.1889) (5) Bertha Maria Rosalia (°
4.4.1890). Ook hun namen werden allemaal als
Bryssinckx gespeld.
2.4.6.6.4.6.5 Maria Christina: werd op 19 maart 1817
geboren en woonde aan de Slijkhoek in Burcht, waar haar
ouders ook gehuisvest waren. Ze was aanvankelijk
dienstmeid in Burcht. Ze trouwde met Ludovicus Albertus
Van Lysebetten (° Hamme 1804), maar eerst kreeg ze op 3
oktober 1840 een onwettige zoon Jan Baptiste, die in
Burcht in het huis van een zekere Maria Duym het
levenslicht zag. In 1889 hield ze aan het Fort 45 een winkel
en een jaar later stierf ze daar op 14 mei 1890.
2.4.6.6.4.6.6 Isabella Theresia: was geen lang leven
beschoren. Ze werd op 24 oktober 1819 geboren en stierf
een anderhalf jaar later op 23 april 1821.
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2.4.6.6.4.6.7 Coleta: verging het nog sneller. Nauwelijk was
ze geboren op 2 november 1821 of ze stierf al, drie dagen
later.
Enige tijd na de dood van zijn eerste vrouw Anna Rosa Achtergael
op 4 februari 1822 hertrouwde Petrus Augustinus met de veertien
jaar jongere Francisca Goeman (° Nieuwkerken circa 1798 + Burcht
5.2.1867). Met haar kreeg hij nog eens zeven kinderen:
2.4.6.6.4.6.8 Amelia: het noodlot bleef echter toeslaan, want
dit dochtertje werd op 18 januari 1826 geboren en op 8 juni
1827 moesten haar ouders haar al afstaan.
2.4.6.6.4.6.9 Jozef: werd geboren op 14 november 1827,
maar wij zijn daarna zijn spoor bijster geraakt.
2.4.6.6.4.6.10 Karel Lodewijk: was uiteindelijk ook al niet al
te fortuinlijk, want hij kwam op de wereld op 23 juli 1829 en
stierf acht jaar oud op 25 augustus 1837.
2.4.6.6.4.6.11 Fidelis Amandus: geboren op 25 maart
1832, maar ook over hem vonden wij verder geen
informatie.
2.4.6.6.4.6.12 Martinus: werd geboren op 4 februari 1834
en ook hij stierf erg jong op 29 november 1839.
2.4.6.6.4.6.13 Jan Baptiste: geboren op 27 augustus 1836
en een jaar oud, één dag na zijn eerste verjaardag,
gestorven op 28 augustus 1837.
2.4.6.6.4.6.14 Maria Ludovica: verging het eindelijk nog
eens wat beter. Ze aanschouwde het levenslicht op 4
augustus 1838, werd dienstmeid en trouwde in Zwijndrecht
op 22 oktober 1862 met Benedictus Staes (°14.12.1832).
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Petrus Augustinus
(2.4.6.6.4.6)
Petrus Augustinus Bryssinck (° 1784 + 1840 )
Anna Rosa Achtergael (+ 1822 )
Joannes Franciscus Brijssinckx (° 1811 + 1895 )
Maria Coleta Staes (°1820 + 1879 )
Maria Wivina Bryssinck (° 1844 + 1878 )
Joanna Maria Bryssinck (° 1865 )
Vitalis Bryssinckx (° 1846 )
Sophia De Vylder (° 1850 )
Maria Delphina Bryssinckx (° 1872 + 1874 )
Maria Wivina Bryssinckx (° 1876 )
Cesarina Maria Bryssinckx (° 1878 )
Antoon Bryssinckx (° 1881 )
Joanna Bryssinckx (° 1884 )
Alfons Bryssinckx (° 1886 )
Joanna Bryssinckx (° 1849 )
Jozef Bryssinck (° 1850 )
Maria Stephania Bryssinck (° 1852 + 1863 )
Jan Baptiste Bryssinck (° 1854 )
Eulalia Van Bogaert (° 1857 )
Jan Frans Bryssinckx (° 1878 + 1879 )
Jozef Bryssinckx (° 1879 )
Maria Josepha Bryssinckx (° 1881 )
Pieter Alfons Bryssinckx (° 1884 )
Adolphus Bryssinckx (° 1886 + 1937 )
Maria Leonia Bryssinckx (° 1888 )
Simeon Bryssinck (° 1854 + 1860 )
Franciscus Brijssinck (° 1857 + 1937 )
Leonia S. Van Daele (° 1865 + 1933 )
Maria Angelina Brijssinck (° 1889 )
Josephus Ludovicus Brijssinck (° 1904 )
Anna Catharina Bryssinck (° 1812 )
Jozef Bryssinck (° 1814 )
Gillis Bryssinck (° 1816 )
Maria A. Spiessens (° 1815 + 1879 )
Jozef Bryssinck (° 1843 + 1851 )
Rosalia Bryssinck (° 1844 )
Eduard Bryssinckx (° 1869 )
Joanna Francisca Bryssinck (° 1847 + 1851 )
Lievine Bryssinck (° 1849 + 1851 )
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Frans Bryssinckx (° 1854 )
Pelagia Braem (° 1855 )
Maria Ludovica Bryssinckx (° 1876 + 1877 )
Gillis Bryssinckx (° 1877 )
Elisa Bryssinckx (° 1878 + 1879 )
Petrus Augustinus Bryssinckx (° 1880 )
Leopold Bryssinckx (° 1856 )
Justina Charlotta Verhelst (° 1857 )
Maria Cesarine Bryssinckx (° 1880 + 1881 )
Theophilus Bryssinckx (° 1886 + 1889 )
Anna Christina Bryssinckx (° 1887 +1889 )
Avelinus Bryssinckx (°1889 )
Bertha Maria Rosalia Bryssinckx (° 1890 )
Maria Christina Bryssinck (° 1817 + 1890 )
Jan Baptiste (° 1840 )
Isabella Theresia Bryssinck (° 1819 + 1821 )
Coleta Bryssinck (° 1821 + 1821 )
Jozef Bryssinck (° 1827 )
Francisca Goeman (° ca 1798 + 1867 )
Amelia Bryssinck (° 1826 + 1827 )
Karel Lodewijk Bryssinck (° 1829 + 1837 )
Fidelis Amandus Bryssinck (° 1832 )
Martinus Bryssinck (° 1834 + 1839 )
Jan Baptiste Bryssinck (° 1836 + 1837 )
Maria Ludovica Bryssinck (° 1838 )

352

2.4.6.6.4.8 Modest: werd al besproken op bladzijden 252 en 253.
Met zijn vrouw Joanna Theresia van Hooweghen kreeg hij zeven
kinderen. Ze werden allen in Beveren geboren, want daar woonde
hij. Om heel precies te zijn aan de Boschstraat 38 142. Zoals hiervoor
vermeld, stierf hij op 25 september 1831, dus tamelijk jong, op 43jarige leeftijd, in het jaar dat België definitief onafhankelijk werd en
de eerste koning de troon besteeg. Na zijn dood ging zijn vrouw bij
haar buurman Pieter Suys, een boerenarbeider, wonen, met wie zij
bijna een jaar later hertrouwd was. Na haar dood in 1848 verhuisde
die tweede man op 19 december van hetzelfde jaar naar Bazel. De
eerste twee kinderen van Modest waren dochters, de volgende vijf
zoons. Die kregen nog een halfzusje, Barbara Suys, maar die werd
slechts vier jaar oud en stierf op 14 maart 1848.
2.4.6.6.4.8.1 Thérèse: zij werd geboren op 13 november
1811. Eigenaardig genoeg vernamen we verder niets over
haar. Stierf ze heel jong? Het kan zijn. Haar vader scheen
ietwat onverschillig of slordig om te springen met allerlei
aangiften. Zijn huwelijk is ook al een administratief mysterie.
Was hij wel wettig gehuwd?
2.4.6.6.4.8.2 Maria Francisca: kwam op 13 september 1816
ter wereld en werd kantwerkster. Ze trouwde in Beveren op
27 januari 1847 met Jan Baptiste Van Haelen (° circa 1816).
Ze woonde in Beveren op het Schoofland en stierf aldaar op
26 april 1856 nog geen 40 jaar oud.
2.4.6.6.4.8.3 Jozef: was de eerste zoon en werd op 27
september 1821 geboren. Hij woonde later aan de
Kapelhoek nummer 1, bleef als arbeider vrijgezel, maar
wanneer of waar hij overleed, is ons niet bekend.
2.4.6.6.4.8.4 Jan Frans: bleef niet lang in leven, want hij
werd geboren op 27 juli 1724 en stierf goed twee jaar oud op
3 oktober 1826.
2.4.6.6.4.8.5 Jan Frans: zijn ouders lieten kennelijk niet af
en probeerden met dezelfde naam opnieuw. Ditmaal met
142

R.A.Beveren, microfilm B10.
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meer succes, want geboren op 18 december 1826 overleed
hij pas op 7 augustus 1884. Deze Jan Frans is de
overgrootvader van de auteur van deze familiegeschiedenis.
Hij was de hele tijd in Beveren blijven wonen, eerst aan de
Grooten Bosch 49, later aan de Armstraat 19 143. Dat is de
huidige Piet Stautstraat buiten het dorp. Hij kocht daar een
hoeve voor 900 frank. Die hoeve is in het bezit van een van
zijn dochters gebleven, maar werd in 1948 afgebroken en
1951 door een nieuwe woning, genaamd Kapelhoeve,
vervangen. Hij kwam wat ongelukkig aan zijn einde. Hij stierf
aan hondsdolheid, nadat hij op een veld, recht tegenover
zijn woonst, door een klein wit hondje gebeten was. Het
verhaal deed herhaaldelijk in de familie de ronde – en of dat
enkel boze tongen waren, weet ik niet – dat hij na enkele
dagen zo verschrikkelijk leed en huilde van de pijn, dat de
onderpastoor van de parochie hem uit barmhartigheid met
een hoofdkussen versmoorde.
Voor het zover was, trouwde hij met Amelia Weyn (° Temse
18.11.1827 + Beveren 3.1.1897). Samen bedreven zij de
boerenstiel. Zij kregen elf kinderen die allen in Beveren
geboren werden. Het zij opgemerkt dat op de vele
doodsprentjes van die kinderen heel wat foute
geboortedatums vermeld staan. Men wist kennelijk niet
precies wanneer elkeen geboren werd en men gaf zich de
moeite niet om het te controleren:
2.4.6.6.4.8.5.1 Maria Ludovica: werd geboren op
31 augustus 1854. Ze trouwde met Constant Lori, de
zoon van de naaste buren en haar oudste broer
Jozef trouwde met haar schoonzus, zodat wij hier
met een perfect kruishuwelijk te maken hebben.
Veel keus hadden die twee broers niet, want broer
en zus Lori waren de enige overlevende kinderen in
hun gezin. Twee broers stierven 26 en 24 jaar oud.
2.4.6.6.4.8.5.2 Jozef: werd geboren op 13 augustus
1856 en trouwde dus in Beveren op 2 juni 1880 met
143

R.A.Beveren, microfilm B17 f° 201.

354

Maria Ludovica Lori (° 12.6.1856 + 24.3.1948) . Hij
was landbouwer, zoals de meesten van zijn
familieleden en woonde aan de Zeveneekhoek in
Nieuwkerken. Zij brachten niet minder dan vijftien
kinderen op de wereld. Hij overleed in Nieuwkerken
op 13 februari 1929. (1) Clementina: (° Beveren
1882 + 1947). (2) Petrus Joannes: (° Beveren
2.4.1883 + St.-Niklaas 13.1.1956) was gehuwd met
Leontine Vallaert. (3) Jozef Alfons: (° Beveren
14.4.1884 + St.-Niklaas 1.1.1965) Hij trouwde
tweemaal, eerst met Anna Smet, daarna met
Celestina De Rudder. (4) Elisa: (° Beveren
12.5.1885 + St.-Niklaas 28.8.1931). (5) Anna: (°
1886 + 1946). (6) David Aloysius: (° Beveren
10.5.1887 + St.-Niklaas 8.11.1972) man van
Leontine Smet. (7) Marie: (° St.-Niklaas 3.1.1889 +
Beveren 1.4.1926). Zij werd 19.3.1913 gekleed en
13.4.1914 gewijd tot kloosterzuster bij de zusters
van O.L.Vrouw Presentatie te Beveren. (8) Leon: (°
Nieuwkerken 7.1.1890 + St.-Niklaas 31.10.1970) Hij
was getrouwd met Maria Clarissa Smet. (9) Leonie:
(° 1893 + 1914). (10) Edward: (° Nieuwkerken
14.7.1894 + St.-Pauwels 8.10.1970) Hij trad in het
huwelijk met Augusta Van Puyvelde. (11) Hendrik
Jozef: (° Nieuwkerken 19.7.1895 + Borgerhout
1.4.1965) was de man van Marie van Schoote. (12)
Camile Alphonse: (° 4.5.1897 + Antwerpen
27.8.1939) trouwde met Magdalena Van Schoote.
(13) Frans: (° Nieuwkerken 19.5.1899 + Antwerpen
11.9.1977) was getrouwd met Bertha Buytaert. (14)
Jozef (° ca 1900) X N. Penneman (15) NN. (° ca
1901).
Uit dit gezin stammen bijzonder veel naamgenoten
die het tot op de dag van vandaag gemaakt hebben.
2.4.6.6.4.8.5.3 Petrus Joannes: werd geboren op
19 juni 1858 en stierf op 22 mei 1932 in Melsele. Hij
trad in de echt met Maria Josepha Meersman. Zij
waren zoals de voorgaanden landbouwers. Zij
kregen vier kinderen, die allen in Melsele geboren
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werden: (1) Leonia. (2) Alfons: (° 28.3.1900 +
8.12.1973) trad in het huwelijk met 23.4.1935 Maria
Godelieve Puynen. (3) Jozef: (° na 1900) en was
getrouwd met N. De Munck en hadden geen
kinderen. (4) Maria Gerarda: (° ca 1903 +
27.5.1912).
2.4.6.6.4.8.5.4 Petrus Franciscus: werd op 28 juli
1861 geboren en hij trouwde met Mathilde De Boeck
(° 8.9.1864 + 12.8.1936). Ook zij waren
landbouwers. Hij overleed in Beveren op 11 april
1924. Zij kregen negen keer de ooievaar op bezoek,
telkens in Beveren: (1) Andreas: (° 6.7.1893 +
Temse 6.8.1963) trouwde met Irma Louise Govaert.
(2) Marie: (° 3.2.1895) was getrouwd met Petrus
Nonneman. (3) Leonie: alias Florine (° 25.10.1897 +
16.1.1985) was gehuwd met Petrus Lauwers. (4)
Kamiel: (° 3.12.1898 + 15.10.1980) was de man van
Maria de Cock. (5) Anna Maria: (° 1900 + 1915
longontsteking). (6) Fons: (° ca 1901 + ca 1902). (7)
Liza: (° 17.1.1903 + 6.11.1948) was de vrouw van
Edward Vlegels. (8) Fons: (° 8.12.1904 + 5.8.1969)
trouwde met Maria Helena Van Bogaert. (9) Albert:
(° en + 1905).
2.4.6.6.4.8.5.5 Eduardus: geboren 23 juni 1863,
maar overleed al heel vlug op 21 mei 1865.
2.4.6.6.4.8.5.6 Carolus Ludovicus: onveranderlijk
landbouwer van beroep en geboren op 1 oktober
1864. Zijn boerderij stond aan de Zandstraat 196 in
Haasdonk. Hij trad in de echt in Beveren op 11
januari van het jaar 1886 met Louisa Van Halen (°
28.1.1862 + Haasdonk 6.1.1937) en kreeg als
goede huisvader in totaal twaalf kinderen, de eerste
acht in Beveren, de volgenden in Haasdonk. Hij
overleed op 16 december in het tweede oorlogsjaar
1941. De twaalf kinderen volgden elkaar in hoog
tempo op: (1) Maria Florentine: (° 11.8.1886 +
29.9.1973) was de vrouw van Amedée Kusé. (2)
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Anna: (° 23.7.1887 en dat is geen jaar later +
3.11.1944) was gehuwd met Arthur Cools. (3) Maria
Clementina: (° 11.6.1888 + 28.5.1979) trouwde met
Alfons Bolsens. (4) Virginia: (° 6.7.1990 +
25.5.1927). (5) Petrus Frans: (° 21.3.1893 +
18.4.1961) nog steeds landbouwer en getrouwd met
Coralie Augusta Hiel. (6) Florine Marie: (°
24.3.1895 + 30.4.1977) was de vrouw van Arthur
Anné. (7) Edouard: (° 6.2.1898 + 28.10.1980) Hij
was gehuwd met Anna Smet. (8) Jozef: (° 2.9.1899
+ 17.9.1938) was behalve landbouwer ook
dokwerker en was gehuwd met Maria Moenssens.
(9) Leonie: (° 16.2.1901 + 14.7.1982) was de vrouw
van Cyriel Van Leugenhaege. (10) Petrus Alfons: (°
25.3.1902 + 10.3.1967) Hij trad in het huwelijk met
Octavie Moenssens. (11) Maria Josephina: (°
3.8.1903 + 1.8.1968) en was getrouwd met Amedée
Franck. (12) Camillus Joseph: (° 30.3.1905 +
11.3.1980) was als laatste getrouwd met Margaretha
Egghe. En meteen is het opvallend hoeveel minder
kindersterften er in die tijd moesten genoteerd
worden.
2.4.6.6.4.8.5.7 Clementia: (alias Clémence) kwam
op 1 december 1866 ter wereld en overleed op 8
januari 1937 in St.-Niklaas.
2.4.6.6.4.8.5.8 Virginie: die dan toch weer snel het
tijdelijke voor het eeuwige moest ruilen, want
geboren op 11 juli 1868, stierf zij een goede maand
later op 16 augustus.
2.4.6.6.4.8.5.9 Virginie: opnieuw een dochter met
deze naam, geboren op 23 oktober 1869. Zij
trouwde met Pieter Frans Van Laere en erfde het
ouderlijk huis aan de Kruibekesteenweg. Zij
overleed op 7 mei 1948 in Beveren, maar op haar
doodsprentje werd verkeerdelijk de geboortedatum
van de eerste Virginie vermeld.
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2.4.6.6.4.8.5.10 Eduard: een soortgelijk verhaal
betreft deze zoon, die geboren werd op 4 januari
1872 en een goed jaar later op 31 maart 1873
overleed. Hij werd gevolgd door een tweede
2.4.6.6.4.8.5.11 Eduard: geboren en gedoopt op 18
augustus 1875. Hij was vermoedelijk de enige van
het gezin die wat langer naar school mocht gaan.
Toch begon hij zijn loopbaan als voermansgast bij
een biersteker in Beveren. Later trok hij,
aanvankelijk te voet, elke dag naar de haven van
Antwerpen om daar als voerman te werken. Nadat
hij in Beveren op 24 april 1902 trouwde met
Clementina Audenaert (° Beveren 2.1.1878 +
Antwerpen 15.3.1963), ging hij aan de Armstraat 39
(thans Piet Stautstraat) in Beveren wonen. Daarna
verhuisde hij naar Zwijndrecht, Moortelstraat
nummer 10 of 12. Op 28 november 1907 vertrok hij
naar Antwerpen en ging aan de Oude Steenweg
nummer 3 wonen op de eerste verdieping. In 1905
werd
de
Samenwerkende
Vennootschap
Wagenaarsnatie gesticht 144, maar in likwidatie
gesteld in 1915. Eduard werd tot vereffenaar
aangesteld. Later schreef men Wagenaersnatie. In
ie
1936 werd Balemans Adriaan en C gesticht, een
maatschappij in collectieve naam 145. Eduard wordt
eerst als voerman geciteerd, daarna als
paardendeken en natiebaas. Deze natie was
gevestigd Oude Leeuwenrui 35 te Antwerpen, waar
hij met zijn gezin ook woonde. Hij was iemand die
graag plezier maakte, maar veeleer zwijgzaam was.
Hij lustte af en toe een glas bier en meer dan een
ook. Vrouwelijk schoon liet hem zeker niet
onberoerd. Toch was hij wat men kan noemen een
brave man. Zelden of nooit was hij ziek. Hij overleed
in Antwerpen op 13 februari 1963. Hij werd dus 87
jaar oud. Hij was de grootvader van de auteur en
144
145

Bijlagen Belgisch Staatsblad 1905 nummer 4984.
Bijlagen Belgisch Staatsblad 1936 nummer 12147.

358

daarom wenste ik over hem wat langer uit te weiden.
Zij hadden in totaal vijf kinderen, maar slechts drie
bleven lang genoeg in leven. (1) Albert: (°
Zwijndrecht 20.9.1903 + 7.2.1907). (2) Petrus
Joannes: alias Pierre (° Beveren 8.10.1905 + Hove
10.7.1961) was met Martha Bastiaens getrouwd. (3)
Marie: (° Zwijndrecht 21.5.1908 + 1.7.1908). (4)
Leonard Eduard: (° Zwijndrecht 24.6.1912 +
Antwerpen 22.12.1989) was tweemaal gehuwd,
eerst met José Van Goethem, daarna met Mathilde
Bosch. (5) Albertus Franciscus: (Antwerpen °
17.6.1914 + 8.3.1985) Hij was gebrekkig aan één
been, vermoedelijk door kinderverlamming in zijn
prilste jeugd opgelopen.
De talrijke familiefoto’s van de personen die wij in de laatste
bladzijden behandelden, doen vermoeden dat de grote
de
armoede van de 19 eeuw voorbij was. De ene zal het al
wat verder geschopt hebben dan de andere, zowel materieel
ste
als geestelijk, maar de welvaart die in de loop van de 20
eeuw tot ontplooiing kwam, had definitief haar intrede in
onze stam gedaan.
2.4.6.6.4.8.6 Modest: geboren op 12 januari 1828, maar
reeds overleden op 23 mei 1829.
2.4.6.6.4.8.7 Petrus Augustus: kwam ter wereld op 11
november
1829.
Deze
boerenarbeider
woonde
achtereenvolgens in de Baesstraat (?) (1853), aan de
IJzerenhand 40 (1856), in de Vrasenestraat 64, daarna 60
(1866) en in de Kasteeldreef (1876). Hij trouwde in Beveren
op 27 oktober 1852 met Francisca Van Raemdonck (° ca
1830 ) kantwerkster van beroep. Wanneer hij trouwt, is zijn
vader al lang overleden, zijn moeder nog maar vier jaar
daarvoor. Het is merkwaardig dat hij op dat ogenblik
verklaart niet te weten waar of wanneer zij overleden zijn. Of
zei hij dat enkel om de overlijdensaktes niet te moeten
opvragen en voorleggen? Zij krijgen tien kinderen. Ze
de
werden allemaal in Beveren geboren. De 19 eeuw was
kennelijk bijzonder vruchtbaar.
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2.4.6.6.4.8.7.1 Maria Ludovica: kwam ter wereld op
30 augustus 1853. Als kantwerkster trouwde ze op 8
april 1875 in Beveren met Désiré De Bruyn.
2.4.6.6.4.8.7.2 Maria Coleta: werd geboren 27
oktober 1856, maar verder vonden we niets over
haar.
2.4.6.6.4.8.7.3 Petrus Joannes: werd geboren op
22 september 1858.
2.4.6.6.4.8.7.4 Virginia: geboren 29 juli 1861.
2.4.6.6.4.8.7.5 Frans: geboren op 2 mei 1864, maar
al heel vlug gestorven op 9 juli 1867.
2.4.6.6.4.8.7.6 Fredericus: geboren op 19 oktober
1866.
2.4.6.6.4.8.7.7 Maria Eulodia: geboren 10 juli 1869.
2.4.6.6.4.8.7.8 Andreas: werd geboren 26 augustus
1871.
2.4.6.6.4.8.7.9 Aloysius: werd geboren 8 december
1873.
2.4.6.6.4.8.7.10 Jozef: aanschouwde het levenslicht
op 30 september 1876, maar ten gevolge van de
stuipen stierf hij jong op 20 juni 1878.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Modest (2.4.6.6.4.8)
Modest Bryssinck (° 1787 + 1831 )
J. Van Hooweghen (°1793 + 1848 )
Thérèse Bryssinck (° 1811 )
Maria Francisca Bryssinck (° 1816 + 1856 )
Joseph Bryssinck (° 1821 )
Jan Frans Bryssinck (° 1824 + 1826 )
Jan Frans Bryssinck (° 1826 + 1884 )
Amelia Weyn (° 1827 + 1897 )
Maria Ludovica Bryssinck (° 1854 )
Jozef Bryssinck (° 1856 + 1929 )
Maria Lori (° 1856 + 1948 )
Clementina Bryssinck (°1882 +1947 )
Petrus Joannes Bryssinck (° 1883 + 1956 )
Jozef Alfons Bryssinck (° 1884 + 1965 )
Elisa Bryssinck (° 1885 + 1931 )
Anna Bryssinck (°1886 +1946 )
David Aloysius Bryssinck (° 1887 + 1972 )
Marie Bryssinck (° 1889 + 1926 )
Leon Bryssinck (° 1890 + 1970 )
Leonie Bryssinck(°1893 +1914 )
Edward Bryssinck (° 1894 + 1970 )
Hendrik Jozef Bryssinck (° 1895 + 1965 )
Camile Alfons Bryssinck (° 1897 + 1939 )
Frans Bryssinck (° 1899 + 1977 )
Jozef Bryssinck (° ca 1900 )
N. Bryssinck (°ca 1900 )
Petrus Joannes Bryssinck (° 1858 + 1932 )
Maria Josepha Meersman
Leonia Bryssinck
Alfons Bryssinck (° 1900 + 1973 )
Jozef Bryssinck (° na 1900 )
Maria Gerarda Bryssinck (° ca 1903 + 1912 )
Petrus Franciscus Bryssinck (° 1861 + 1924 )
Mathilde De Boeck (° 1864 + 1936 )
Andreas Bryssinck (° 1893 + 1963 )
Marie Bryssinck (° 1895 )
Leonie Bryssinck (° 1897 + 1985 )
Kamiel Bryssinck (° 1898 + 1980 )
Anna Maria Bryssinck(°1900 +1915 )
Fons Bryssinck (° ca 1901 + ca 1902 )
361

Liza Bryssinck (° 1903 + 1948 )
Fons Bryssinck (° 1904 + 1969 )
Albert Bryssinck (° ca 1905 + ca 1905 )
Eduardus Bryssinck (° 1863 + 1865 )
Carolus Ludovicus Bryssinck (°1864 + 1941 )
L. Van Halen (° 1862 + 1937 )
Marie Florentine Bryssinck (° 1886 + 1973 )
Anna Bryssinck (° 1887 + 1944 )
Maria C. Bryssinck (° 1888 + 1979 )
Virginia Bryssinck (° 1890 + 1927 )
Petrus Frans Bryssinck (° 1893 + 1961 )
Florine Marie Bryssinck (° 1895 + 1977 )
Edouard Bryssinck (° 1898 + 1980 )
Jozef Bryssinck (° 1899 + 1938 )
Leonie Bryssinck (° 1901 + 1982 )
Petrus Alfons Bryssinck (° 1902 + 1967 )
Maria Josephina Bryssinck (° 1903 + 1968 )
Camillus Joseph Bryssinck (° 1905 + 1980 )
Clementina Bryssinck (° 1866 + 1937 )
Virginie Bryssinck (° 1868 + 1868 )
Virginie Bryssinck (° 1869 + 1948 )
Eduard Bryssinck (° 1872 + 1873 )
Eduard Bryssinck (° 1875 + 1963 )
C. Audenaert (°1878 + 1963 )
Albert Bryssinck (° 1903 + 1907 )
Petrus Joannes Bryssinck (° 1905 + 1961 )
Marie Bryssinck (° 1908 + 1908 )
Leonard Eduard Bryssinck (° 1912 + 1989 )
Albertus F. Bryssinck (° 1914 + 1985 )
Modest Bryssinck (° 1828 + 1829 )
Petrus Augustus Bryssinck (° 1829 )
Francisca Van Raemdonck (° ca 1830 )
Maria Ludovica Bryssinck (° 1853 )
Maria Coleta Bryssinck (° 1856 )
Petrus Joannes Bryssinck (° 1858 )
Virginia Bryssinck (° 1861 )
Frans Bryssinck (° 1864 + 1867 )
Fredericus Bryssinck (° 1866 )
Maria Eulodia Bryssinck (°1869 )
Andreas Bryssinck (° 1871 )
Aloysius Bryssinck (° 1873 )
Jozef Bryssinck (° 1876 + 1878)
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Op bladzijde 255 hebben wij over 2.4.6.7.5.5 Petrus Jakob
gesproken. Met zijn eerste vrouw Sophie Van den Berghe kreeg hij
dus acht kinderen, die allemaal in Sint-Niklaas geboren werden:
2.4.6.7.5.5.1 Jozef: werd door de ooievaar gebracht op 5 mei
1809. Hij werd wever en woonde aan de Knaptand 180 in SintNiklaas. Op 9 mei 1838 trouwde hij daar met Antonia D’hondt (°
Sint-Niklaas 13.3.1804). Zij was eveneens weefster. Zij hadden
in totaal vijf kinderen die ook allen in dezelfde stad geboren
werden.
2.4.6.7.5.5.1.1 Maria Amelia: kwam ter wereld op 2
september 1839, maar overleed een goede maand later
op 10 oktober 1839.
2.4.6.7.5.5.1.2 Isidoor: deed het beter. Hij werd geboren
op oudejaarsavond van het jaar 1840 en werd wever net
zoals zijn vader. Toen hij in Sint-Niklaas op 4 januari 1871
ging trouwen met de fabriekwerkster Maria Ludovica
Behiels (° Sint-Niklaas 31.1.1842) woonde hij in de
Truweelstraat bij zijn aanstaande vrouw. Twee jaar later
vinden wij hem in de Knaptandstraat. Zij kregen vijf
kinderen, die traditiegetrouw allemaal in Sint-Niklaas ter
wereld kwamen. (1) Alfons: (° 2.2.1866) Hij was dus een
natuurlijk kind, maar bij het huwelijk van zijn ouders werd
hij gewettigd. (2) Jozef: (° 17.9.1871) als hij een paar
dagen te vroeg geboren werd, is hij, wie weet, tijdens de
eerste huwelijksnacht verwekt, zoniet is het toch nog
eerder gebeurd. (3) Petrus: (° 21.1.1873). (4) Theresia:
(°11.11.1875). (5) Maria Ludovica: (° 21.2.1880).
2.4.6.7.5.5.1.3 Alfons: geboren op 4 oktober 1842, maar
verder vonden wij niets over hem.
2.4.6.7.5.5.1.4 Constant: kwam twee jaar later ter wereld
op 26 oktober 1844. Ook hij werd wever en trouwde op 23
april 1873 in Sint-Niklaas met Maria Ludovica Staes (°
Sint-Niklaas 10.5.1852), die als bobijnster aan de kost
kwam. Eerst woonden zij aan de Lievevrouwstraat (1875),
later dichter bij de familie aan de Knaptandstraat (1876).
Wanneer hij overleed, weten wij niet. Ook zij kregen vijf
kinderen die allen in Sint-Niklaas het levenslicht
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aanschouwden. (1) Jozef: (° 18.10.1873). (2) Ludovicus:
(° 14.1.1875 en + 25.1.1875). (3) Petrus Augustinus:
(°7.12.1875). (4) Maria Catharina: (° 1.8.1877 +
17.11.1877). (5) Bernardus: (° 23.9.1878).
2.4.6.7.5.5.1.5 Petrus Domien: leefde maar drie dagen.,
van 13 tot 16 maart 1848.
2.4.6.7.5.5.2 Petrus Joannes: leefde maar enkele maanden
van 26 augustus 1811 tot 14 april 1812.
2.4.6.7.5.5.3 Constantinus: werd geboren op 8 april 1813 en
ste
ste
werd als militair ingelijfd bij het 1 bataljon jagers te voet 1
regiment. Dat bekwam hem echter niet goed, want hij overleed
in het militair hospitaal van Leuven op 22 juni 1834.
2.4.6.7.5.5.4 Andries Judocus: had ook al geen geluk. Hij
hield het slechts drie weken uit van 7 tot 29 maart 1816.
2.4.6.7.5.5.5 Gommarus: verliep het al evenmin goed. Hij
leefde van 19 november 1817 tot 9 mei 1819.
2.4.6.7.5.5.6 Eduardus: deed het toch wat beter. Hij werd
geboren op 17 maart 1820 en werd wever. Dat zat in de familie.
Na zijn huwelijk in Sint-Niklaas op 16 november 1842 met
Maria Sophia Ruyters (° 25.11.1820), die als beroep
pakkendraagster opgaf, ging hij in 1843 in Kleinhulst wonen, in
1845 in de Ankerstraat en in 1847 opnieuw in Kleinhulst
nummer 682, allemaal in dezelfde stad. Toch bleef hij daar niet,
want hij trok naar Antwerpen waar hij koopman in
zwavelstokken werd. Hij kon slechts met moeite zijn naam
schrijven. Zij kregen drie kinderen, van wie de eerste twee in
Sint-Niklaas, het laatste in Antwerpen geboren werden:
2.4.6.7.5.5.6.1 Lazarus Stephanus: werd geboren op 2
september 1843.
2.4.6.7.5.5.6.2 Josephina: geboren op 6 maart 1845.
2.4.6.7.5.5.6.3 Ludovicus Franciscus: geboren op 8 juli
1847 en precies vijf maand later in Sint-Niklaas overleden
op 8 december. Die plaats van overlijden betekent dat
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Eduardus, zijn vader, Sint-Niklaas niet echt verlaten had.
2.4.6.7.5.5.7 Ludovicus: kon het gezin ook al niet groter
maken, want geboren op 9 september 1822, stierf hij al op 13
januari 1823.
2.4.6.7.5.5.8 Rosalie: als achtste en laatste kind eindelijk een
dochtertje en het bleef wonder genoeg ook leven. Zij werd
geboren op 11 augustus 1826 en werd bobijnster, een stiel die
in de opgekomen tekstielindustrie in trek was. Zij trad in het
huwelijk in Sint-Niklaas op 5 februari 1851 met Severius
Carolus De Potter, een tingieter (° Sint-Niklaas 22.7.1826).
Uiteindelijk stierf zij bijna 31 jaar oud in Antwerpen op 15 juli
1857.
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Kinderen, klein(2.4.6.7.5.5)

en

achterkleinkinderen

van

Petrus Jakob Bryssinck (° 1788 + 1861 )
S. Van den Berghe (° 1784 + 1848 )
Jozef Bryssinck (° 1809 )
Antonia D'hondt (° 1804 )
Maria Amelia Bryssinck (° 1839 + 1839 )
Isidoor Bryssinck (° 1840 )
Maria Ludovica Behiels (° 1842 )
Alfons Bryssinck (° 1866 )
Jozef Bryssinck (° 1871 )
Petrus Bryssinck (° 1873 )
Theresia Bryssinck (° 1875 )
Maria Ludovica Bryssinck (° 1880 )
Alfons Bryssinck (° 1842 )
Constant Bryssinck (° 1844 )
Maria Ludovica Staes (° 1852 )
Jozef Bryssinck (° 1873 )
Ludovicus Bryssinck (° 1875 + 1875 )
Petrus Augustinus Bryssinck (° 1875 )
Maria Catharina Bryssinck (° 1877 + 1877 )
Bernardus Bryssinck (° 1878 )
Petrus Domien Bryssinck (° 1848 + 1848 )
Petrus Joannes Bryssinck (° 1811 + 1812 )
Constantinus Bryssinck (° 1813 + 1834 )
Andries Judocus Bryssinck (° 1816 + 1816 )
Gommarus Bryssinck (° 1817 + 1819 )
Eduardus Bryssinck (° 1820 )
Maria Sophia Ruyters (° 1820 )
Lazarus Stephanus Bryssinck (° 1843 )
Josephina Bryssinck (° 1845 )
Ludovicus Franciscus Brissinck (° 1847 + 1847 )
Ludovicus Bryssinck (° 1822 + 1823 )
Rosalie Bryssinck (° 1826 + 1857 )
Severius Carolus De Potter (° 1826 )
Joanna De Potter (° 1788 + 1861)
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Petrus

Jakob

Ook 3.8.5.1.5 Petrus Jan die wij vernoemden op bladzijde 265, was
dus de zoon van Andries en Elisabeth Bollaert. Wij noteerden van
hem naamvoerende nakomelingen tot op de dag van vandaag. Ze
kregen zeven kinderen:
3.8.5.1.5.1 Guilhelmus: werd geboren op 28 en gedoopt op 29
november 1740. Hij was de enige die in Haasdonk geboren
werd, zijn broers en enige zus allemaal in Vrasene. Hij bleef
zijn leven lang vrijgezel en overleed in Vrasene op 17
december 1806.
3.8.5.1.5.2 Frans Antoon: geboren en gedoopt op 18 oktober
1742. Hij trouwde in Kruibeke op 23 november 1773 met
Josyne Maria Abbeel en kreeg met haar drie kinderen. Hij stierf
op 24 juli 1824 in Nieuwkerken, waar al zijn kinderen geboren
werden. In zijn overlijdensakte wordt een “schoonzoon”
vermeld. Nochtans vonden wij van een in leven gebleven
dochter geen spoor.
3.8.5.1.5.2.1 Isabella Theresia: in Nieuwkerken geboren
de dag na nieuwjaar in 1777 en er overleden 2 oktober
1789, het jaar van Franse revolutie.
3.8.5.1.5.2.2 Guilielmus: werd geboren en gedoopt in
Nieuwkerken op 8 augustus 1779. Hij stierf helaas al op
26 november van hetzelfde jaar.
3.8.5.1.5.2.3 NN: tenslotte kwam in Nieuwkerken nog een
doodgeboren zoontje ter wereld op 26 oktober 1780.
3.8.5.1.5.3 Jozef: geboren op 16 en gedoopt op 17 november
1744. Hij stierf in Vrasene ongehuwd op 10 juli 1775.
3.8.5.1.5.4 Maria Cecilia: geboren op 28 en gedoopt op 29
december 1746. Zij overleed in Vrasene op 26 februari 1791.
3.8.5.1.5.5 Petrus Jan: geboren en gedoopt op 9 april 1750.
Hij woonde aanvankelijk aan de Cauterstraat in Stekene en
trad in de huwelijkse staat in Stekene de dag na nieuwjaar van
het jaar 1802. Hij was toen al bijna 52 jaar. Zijn bruid heette
Anna Maria Van Vlierberghe (° Stekene 1.3.1774 + Vrasene
4.1.1857), die dus 24 jaar jonger was. Zij was tamelijk
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geletterd. Ze kregen zes zonen op rij, die allemaal in Vrasene
ter wereld kwamen. Hij overleed in Vrasene op 21 april 1813.
3.8.5.1.5.5.1 Jan Baptiste: geboren 3 maart 1804 en de
ste
26 van dezelfde maand nog overleden.
3.8.5.1.5.5.2 Jan Frans: werd geboren op 9 maart 1805
en bleef ongehuwd. Hij woonde aan de Kauterstraat in
Vrasene en overleed er op 18 december 1873.
3.8.5.1.5.5.3 Augustinus: werd in april van het jaar 1806
geboren, maar stierf elf maand later op 18 maart 1807.
3.8.5.1.5.5.4 Bernard: kwam op de wereld op 20 oktober
1807, maar verder vonden wij geen spoor van hem.
3.8.5.1.5.5.5 Benedict: moet omstreeks 1808 geboren
zijn, maar we vonden zijn geboorteakte niet. Hij was
landbouwer en woonde aan de Wijk Heikant in Stekene.
Hij overleed ongehuwd in Stekene op 2 juli 1880. Zou het
kunnen dat Bernard en Benedict dezelfde persoon is?
Volgens zijn overlijdensakte was hij 73 jaar oud geworden.
3.8.5.1.5.5.6 Karel Lodewijk: werd op 11 juli 1810
geboren en werd klompenmaker. Hij kon behoorlijk zijn
handtekening plaatsen. Hij trouwde in Haasdonk op 30
april 1841 met Marie Christina De Maeijer (Haasdonk ° ca
1811 + 21.10.1872). Zij kregen acht kinderen, allemaal
geboren in Haasdonk: (1) Marie Louise: (° 22.7.1842) (2)
Melania: (° 6.10.1843) (3) Joannes: (° 21.11.1844) (4)
Franciscus: (° 31.10.1845) (5) Eduardus: (° 14.2.1847)
(6) Paulina: (° 8.5.1849). Zij trouwde op 29.10.1877 met
Jozef Theodore Schalierijs. Zij was van beroep naaister.
(7) Henricus: (° 19.4.1851 + 16.3.1852) (8) Francisca: (°
18.12.1852).
3.8.5.1.5.5.7 Pieter: kwam ter wereld op 21 juli 1813 en
trouwde in Stekene op 11 april 1840 met Coleta
Thuysbaert ( + Stekene 13.11.1882). Kan het zijn dat zij
Gertjie genoemd werd? Hij was landbouwer en woonde
aan de Heikant 15 te Stekene, waar hij ook overleed op
30 juli 1902. Hij werd dus 89 jaar oud. Zij kregen niet
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minder dan twaalf kinderen, die allen in Stekene het
levenslicht mochten aanschouwen: (1) Ludovica (2)
Franciscus: (° 23.9.1841 + 4.2.1842) (3) Maria Theresia:
(° 16.9.1842 + 30.10.1929) (4) NN: een op Allerheiligen
1843 doodgeboren jongetje. (5) Melanie: (° 30.1.1845 en
stierf op haar verjaardag vijf jaar later) (6) Mathilde Maria:
(° 17.7.1846 en op de kop twee maand later gestorven)
(7) Louise: (° 4.3.1848) (8) Adèle: (° 5.8.1849 +
16.12.1869) (9) Eugeen: (° 21.12.1850 + Mechelen
19.3.1927). Hij werkte als landbouwer en winkelier en
trouwde eerst in St.-Gillis-Waas op 4.2.1880 met
Clementina Catharina Van Duyse (° St.-Gillis-Waas 1858).
Zij woonden in Stekene in de Kerkstraat. Met haar kreeg
hij maar één dochter: Augusta Maria Coleta (° Stekene
19.12.1880). Zij werd onderwijzeres in Rupelmonde.
Helaas stierf Clementina Van Duyse 23 jaar oud op
26.3.1881. Daarna trouwde Eugeen met Leonie Augusta
Van Waes (° Westdorp in Zeeland in 1861). Met haar
kreeg hij minstens negen kinderen. Voor zover wij konden
nagaan had enkel hun zoon Raphaël August Eduard (°
Stekene 11.11.1897 + Ninove 19.3.1936) naamvoerende
afstammelingen. (10) Amelia Leonie: (° 29.10.1852 +
8.7.1928). Zij trouwde met Ludovicus Thiron. (11) Irmina
Maria: (° 24.12.1854 + 16.2.1933) Zij was gehuwd met
Auguste Apers. (12) Angelica Adela Petronilla: (°
19.2.1856 + 24.2.1856).
3.8.5.1.5.6 NN: een doodgeboren jongetje op 3 februari 1753.
3.8.5.1.5.7 Ferdinand: geboren en gedoopt op 19 september
1754, maar overleden op 3 februari van het jaar daarop.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Andries (3.8.5.1.5)
Andries Brijssinck (° 1711 )
Elisabeth Bollaert
Guilhelmus Bryssinck (° 1740 + 1806 )
Frans Antoon Bryssinck (° 1742 + 1824 )
Josyne Maria Abbeel
Isabella Theresia Bryssinck (° 1777 + 1789 )
Guilielmus Bryssinck (° 1779 + 1779 )
N.N. Briessinck (° 1780 + 1780 )
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Jozef Bryssinck (° 1744 + 1775 )
Maria Cecilia Bryssinck (° 1746 + 1791 )
Petrus Jan Bryssinck (° 1750 + 1813 )
A. Van Vlierberghe (° 1774 + 1857 )
Jan Baptiste Bryssinck (°1804 + 1804 )
Jan Frans Bryssinck (° 1805 + 1873 )
Augustinus Bryssinck (° 1806 + 1807 )
Bernard Bryssinck (° 1807 )
Karel Lodewijk Bryssinck (° 1810 )
Marie Maeyer (° 1811 + 1872 )
Marie Louise Bryssinck (° 1842 )
Melania Bryssinck (° 1843 )
Joannes Bryssinck (° 1844 )
Franciscus Bryssinck (° 1845 )
Eduardus Bryssinck (° 1847 )
Paulina Bryssinck (° 1849 )
Henricus Bryssinck (° 1851 + 1852 )
Francisca Bryssinck (° 1852 )
Pieter Bryssinck (° 1813 + 1902 )
Coleta Thuysbaert (+ 1882 )
Ludovica Bryssinck
Franciscus Bryssinck (° 1841 + 1842 )
Maria Theresia Bryssinck (° 1842 + 1929 )
NN Bryssinck (° 1843 + 1843 )
Melanie Bryssinck (° 1845 + 1850 )
Mathilde Maria Bryssinck (° 1846 + 1846 )
Louise Bryssinck (° 1848 )
Adèle Bryssinck (° 1849 + 1869 )
Eugeen Bryssinck (° 1850 + 1927 )
Amelia Leonie Bryssinck (° 1852 + 1928 )
Irmina Maria Bryssinck (° 1854 + 1933 )
Angelica Bryssinck (° 1856 + 1856 )
N.N. Bryssinck (° 1753 + 1753 )
Ferdinand Bryssinck (° 1754 + 1755)
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Op bladzijde 271 verlieten wij 4.4.9.1.6.3 Jozef die getrouwd
was met Suzanne Hoefmans (° Vrasene 24.8.1780 +
Nieuwkerken 18.8.1859). Schoenmaker of niet, hij handtekende
met grote zwier, wat op meer dan elementaire schoolopleiding
de
wijst. Zij zetten de 19 eeuwse traditie van de ongemeen
talrijke gezinnen voort en hebben wel elf kinderen op de wereld
gebracht. Onveranderlijk moest voor elk van hen de ooievaar in
Nieuwkerken neerstrijken:
4.4.9.1.6.3.1 Maria Amelberga: geboren op 29 maart 1805 en
gehuwd met Benedictus Goossens. Zij woonden in het centrum
van Nieuwkerken. Ze overleed er op 22 juni 1865.
4.4.9.1.6.3.2 Anna Carolina: geboren twee dagen voor
Kerstmis in 1806. Meer kwamen wij over haar niet te weten.
4.4.9.1.6.3.3 Francisca: werd geboren op 19 februari 1808 en
trouwde op 18 mei 1849 in Sint-Niklaas met August Vergeylen.
Uiteindelijk stierf deze huishoudster in Lokeren op 13 augustus
1854. Dat was nog vijf jaar vóór haar moeder en ook bijna een
jaar vóór haar vader.
4.4.9.1.6.3.4 Jan Frans: eindelijk een eerste zoon, maar dat
mocht niet baten, want geboren op 25 juni 1810 stierf hij al op
de schrikkeldag van 1812.
4.4.9.1.6.3.5 Frederik: deed het heel wat beter, want hij werd
geboren op 5 januari van datzelfde jaar 1812 en in
Nieuwkerken trad hij een eerste keer in het huwelijk op 2
augustus 1848 met Blondine Reyns (° Sint-Gillis 3.12.1810 +
Nieuwkerken 20.10.1869). Zij was landbouwster, hij was
schoenmaker en woonde aan het Dorp 14 te Nieuwkerken,
maar na dit huwelijk verhuisden zij naar de Vrasenestraat 105.
Ze kregen vijf kinderen, ook allen in Nieuwkerken geboren:
4.4.9.1.6.3.5.1 NN: een doodgeboren dochtertje op 23
oktober 1849.
4.4.9.1.6.3.5.2 Maria Coleta: geboren op 19 maart 1851,
maar een jaar later op 11 april 1852 al overleden.
4.4.9.1.6.3.5.3 Petrus Jozef: geboren op 15 februari 1852
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en vier jaar oud overleden op 10 juni 1856.
4.4.9.1.6.3.5.4 Feliciaan: werd geboren op 2 augustus
1854 en trouwde als blokmakersgast in Nieuwkerken op 4
augustus 1880 met Marie Julie Van Avermaet (° SintNiklaas 3.5.1858).
4.4.9.1.6.3.5.5 NN: tenslotte kwam er
doodgeboren zoontje op 19 november 1855.

nog

een

Na de dood van Blondine Reyns hertrouwde hij in Nieuwkerken
op 31 mei 1871 met Angelica Moens (° Sint-Niklaas 21.7.1807),
maar met deze vrouw kreeg hij geen kinderen meer.
4.4.9.1.6.3.6 Barbara: werd op 5 november 1813 geboren en
verdiende de kost als winkelierster. Zij trouwde in Sint-Niklaas
op 20 juni 1866 met Karel Heyvaert (° Buggenhout 13.10.1823
+ Hamme 28.12.1878), een brouwersgast uit Elversele. Zij was
toen al bijna 53 jaar oud, hij 10 jaar jonger. Tenslotte stierf zij in
Sint-Niklaas op 8 februari 1876.
4.4.9.1.6.3.7 Felicianus: geboren op 9 juni 1815 stierf hij al op
nieuwjaarsdag van het jaar 1821.
4.4.9.1.6.3.8 Albertina: werd geboren op 22 oktober 1817 en
trouwde in Nieuwkerken op 13 augustus 1846 met Benoit
Wymeersch (° Vlekkem 11.10.1811) een vlaszwingelaar.
4.4.9.1.6.3.9 Dominica: geboren op 4 augustus 1819, maar
zonder verder nieuws over haar.
4.4.9.1.6.3.10 Lucia: geboren op 5 oktober 1821, maar ook
over haar vonden wij verder geen informatie.
4.4.9.1.6.3.11 Hubertus: kwam op de wereld op de dag der
onnozele kinderen van het jaar 1824. Hij werd eveneens
schoenmaker en trouwde in Nieuwkerken op 10 januari 1855
met Cecilia Verdonck, een landbouwster uit Sint-Gillis (Waas)
(° 21.1.1826). Later gingen zij aan de Pastorijstraat in
Nieuwkerken wonen. Zij brachten daar ook acht kinderen ter
wereld:
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4.4.9.1.6.3.11.1 Paul Jozef: geboren op 29 oktober 1855,
maar wij bleven verder zonder nieuws over hem.
4.4.9.1.6.3.11.2 Augustus: geboren op 16 september
1857. Hij werd metselaar en trouwde met Leonie Marie
Group. Zij woonden aan de Peperstraat. Hij overleed in
Nieuwkerken op 18 oktober 1933. Zij hadden twee
kinderen: (1) Arthur: (Nieuwkerken ° 18.3.1887 +
11.7.1938) Hij was ook metselaar en getrouwd met de
kantwerkster Maria De Cleene (° Vrasene 12.12.1894 +
Nieuwkerken 28.2.1932). (2) Benignus Clément: (°
26.12.1894 + Sint-Niklaas 6.12.1956). Ook al metselaar
en getrouwd met Anna Roggeman (° Nieuwkerken
20.12.1896 + Sint-Niklaas 26.6.1968).
4.4.9.1.6.3.11.3 Jan Frans: geboren op 29 maart 1859 en
in Nieuwkerken overleden op 6 maart 1866.
4.4.9.1.6.3.11.4 Joanna Francisca Leonia: geboren op
27 juli 1860 trouwde zij met Benignus Van Steerteghem.
Zij overleed in Nieuwkerken op 27 september 1946.
4.4.9.1.6.3.11.5 Benedictus: werd op 15 juni 1862
geboren, maar over hem vonden wij verder geen nadere
gegevens.
4.4.9.1.6.3.11.6 Eduard: werd geboren 11 november
1863 en ook over hem vernamen wij verder niets.
4.4.9.1.6.3.11.7 Frans Xaverius: geboren op 2 december
1865 en overleden in Nieuwkerken op 14 januari 1866.
4.4.9.1.6.3.11.8 Charles Alfons: werd geboren op 25
februari 1867, maar wij vonden over hem geen verdere
informatie.
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Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jozef (4.4.9.1.6.3)
Jozef Bryssinck (° 1782 + 1855 )
Susanna Hoefmans (° 1780 +1859 )
Maria Amelberga Bryssinck (° 1805 + 1865 )
Anna Carolina Bryssinck (° 1806)
Francisca Bryssinck (° 1808 + 1854 )
Jan Frans Bryssinck (° 1810 + 1812 )
Frederik Bryssinck (° 1812 )
Blondine Reyns (° 1810 + 1869 )
NN Bryssinck (° 1849 + 1849 )
Maria Coleta Bryssinck (° 1851 + 1852 )
Petrus Jozef Bryssinck (° 1852 + 1858 )
Feliciaan Bryssinck (° 1854 )
Marie Julie Van Avermaet (° 1858 )
NN Bryssinck (° 1855 + 1855 )
Angelica Noens (° 1807 )
Barbara Bryssinck (° 1813 + 1876 )
Felicianus Bryssinck (° 1815 + 1821 )
Albertina Bryssinck (° 1817 )
Dominica Bryssinck (° 1819 )
Lucia Bryssinck (° 1821 )
Hubertus Bryssinck (° 1824 )
Cecilia Verdonck (° 1826 )
Paul Jozef Bryssinck (° 1855 )
Augustus Bryssinck (° 1857 + 1933 )
Leonie Marie Group
Arthur Bryssinck (° 1887 + 1938 )
Benignus Clément Bryssinck (° 1894 + 1956 )
Jan Frans Bryssinck (° 1859 + 1866 )
Joanna Francisca L. Bryssinck (° 1860 + 1946 )
Benedictus Bryssinck (° 1862 )
Eduard Bryssinck (° 1863 )
Frans Xaverius Bryssinck (° 1865 + 1866 )
Charles Alfons Bryssinck (° 1867)
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Hierna berichten wij over de nakomelingen van 4.4.9.5.1.1 Jan
(bladzijde 275), die eerst met Bernardina Rotthier getrouwd was,
met wie hij drie kinderen kreeg, die halfbroer en halfzussen werden
van de kroost die zij uit een vorig huwelijk had. Dat zij allen met de
familienaam Bryssinck begiftigd werden, is logisch omwille van dat
vorige huwelijk ook al met een Bryssinck (zie blz. 335). Daarna
trouwde hij nog met Joanna Cornelia Reyniers, maar met haar
kwamen er geen kinderen meer.
4.4.9.5.1.1.1 Frans: deze houtzager werd in Elversele geboren en
gedoopt op 29 september 1791. Hij was ongeletterd en zijn naam
werd ook als Bressinck gespeld. Hij trouwde in Temse op 20
februari 1819 met Anna Catharina Maes (Temse ° 24.2.1795 +
30.4.1852). Zij woonden achtereenvolgens aan de Oostberg
(A°1826), daarna in het dorp (A°1838) en nog later in het fort
(A°1842). Zij kregen maar liefst veertien kinderen, allen in Temse op
de wereld gekomen. Na de dood van de moeder Anna Catharina
Maes in 1852 verhuisde een deel van het gezin naar Rijsel in NoordFrankrijk. Een hele tijd later verkoos Frans eveneens over de grens
te trekken, zijn oudste zoon achterna. Die was al eerder om den
brode naar Wazemmes getrokken. Wazemmes was vroeger een
zelfstandige gemeente, maar maakte later integraal deel uit van de
stad Rijsel en ligt meer bepaald in het westelijk deel ervan, ongeveer
tussen de Boulevard Montebello, de Boulevard Vauban, de Rue
Solferino en de Boulevard Victor Hugo. Het was de wijk waar vele
Vlamingen zich samen gingen vestigen, zoals dat meestal gebeurt
wanneer mensen van een zelfde origine naar een stad in het
buitenland verhuizen. Wij hebben dat ook zien gebeuren in ons land
met Marrokanen, Turken en Joden. In die wijk bevonden zich
tientallen textielfabrieken, waar het aangroeiende proletariaat zijn
brood probeerde te verdienen. Vermoedelijk waren voor die
arbeiders de levensomstandigheden wel iets beter dan wat hen in
het arme Vlaanderen te beurt viel, maar toch was hun bestaan in
Rijsel alles behalve benijdenswaardig. Zij werkten meestal van 6
uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s avonds. De meesten onder hen woonden
in smalle, doodlopende zijstraatjes, blinde stegen, beluiken. De
toegang tot die beluiken was overdekt door de huizen in de
hoofdstraat. Het was er donker, want straatverlichting hadden ze
niet. Er waren trouwens helemaal geen nutsvoorzieningen. De
huisjes hadden een klein gelijkvloers, waarboven een verdieping
met twee kamertjes. Het was er onfris en meestal vochtig, waardoor
de hygiëne heel veel te wensen overliet. Kinderen stierven vaak
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jong. Die beluiken heten in het Frans “Cour“ met een naam erachter,
bijvoorbeeld “Cour Thery”, “Cour Saint Louis”, enzovoort. Toen veel
later elektriciteit werd geïnstalleerd, stonden alle meters samen
onder de ingang opgesteld, nabij de hoofdstraat. Sommige van die
“cours” of “courées”, zoals ze in Noord-Frankrijk ook genoemd
worden, bestaan nog steeds. Wij vinden ze ten andere ook in onze
eigen Vlaamse steden, bijvoorbeeld in Gent en Antwerpen. Ze
konden voor de toestromende arbeidersgezinnen op een
economische, zij het trieste, manier voor behuizing zorgen. Die
“cours” lagen altijd vlakbij de fabrieken. Dat liet de arbeiders toe om
niet te veel tijd te verliezen om naar de fabriek te gaan. Hoe
dichterbij, hoe meer uren ze in de spinnerijen konden kloppen.
Tenslotte valt het op hoe frequent ze van het ene huis naar het
andere, van de ene “cour” naar de andere verhuisden. De huisjes
waren eigendom van de fabriek en de arbeiders zullen inzake
huisvesting wel geregeld het slachtoffer van willekeur geweest zijn.
Vermelden wij nog dat in het hedendaagse telefoonboek van Rijsel
geen enkele Bressinck meer voorkomt.
Maar keren we terug naar de veertien kinderen van Frans, die
geboren werden in Temse, vooraleer het Rijselse avontuur begon:
4.4.9.5.1.1.1.1 Petrus: was aanvankelijk zoals zijn vader
houtzager. Hij werd geboren op 14 juni 1820. Hij trouwde in
Temse op 11 juni 1845 met Maria Ollemans (alias
Hollemans en Hallemans) (° 16.2.1820 + Rijsel 17.8.1866).
Zij was dagloonster. Kort na hun huwelijk vertrokken zij naar
Rijsel, meer bepaald naar Wazemmes. Hij ging er als
spinner aan het werk in een textielfabriek. Zij woonden
achtereenvolgens in het Canton des Sarasins nr 14
(A°1848), later op nr 8 (A°1850), in de rue d’Alger 2
(A°1852), de rue de la Paix 15 (A°1853) en in de rue des
Postes 15 (A°1857). Hij overleed op 15 oktober 1857. Wij
vonden van hen acht kinderen, die allemaal in Wazemmes
geboren werden: (1) Marie Thérèse: ° 3.7.1846 +
19.1.1847. (2) Jeannette: ° 31.1.1848 + 2.11.1851. (3) NN:
een doodgeboren dochtertje op 2.2.1849. (4) François
Ferdinand: hun enige zoon ° 26.5.1850. Verder vernamen
we niets over hem. Misschien verliet hij ooit Rijsel. (5) Marie
Louise: ° 24.1.1852. (6) Joséphine Charlotte: ° 10.5.1853
+ 23.9.1853. (7) Léonie: ° 8.8.1854. (8) Eugénie: ° 7.7.1857
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+ 30.11.1857. Zoals de lezer kan merken, stierven de
meeste kinderen jong, vermoedelijk te wijten aan ongezonde
levensomstandigheden.
4.4.9.5.1.1.1.2 Lucia: deze fabriekswerkster kwam ter
wereld op 11 oktober 1821. Op bladzijde 340 kunnen wij
zien dat zij trouwde met een andere Bressinck. Daar zien
wij ook wie haar kinderen waren. Later op 20 juli 1870
hertrouwt ze in Temse nog met Theodoor Van Daele (°
Temse 12.3.1815).
4.4.9.5.1.1.1.3 Ursula: ook arbeidster en geboren op 18
februari 1823. Voor haar kinderen verwijzen wij naar
bladzijde 337, want ook zij trouwde met een Bryssinck. Een
huwelijk aangaan met een zeer ver verwante Bryssinck lijkt
in dit gezin bijna op een gewoonte. Wij weten natuurlijk dat
de schrijfwijze Bressinck afgeleid is van de vorm
Bryssinck. Dit gezin hanteerde in veruit de meeste gevallen
de Bressinck-variant.
4.4.9.5.1.1.1.4 Karel Lodewijk: werd geboren op 26
november 1824. Hij woonde achtereenvolgens aan de
Lauwershoek en aan de Vierstraat 139 (A° 1843). Hij
trouwde in Temse op 26 oktober 1842 met Regina
Verbesselt (Temse ° 8.9.1815 + 9.5.1852). Hij was dus nog
niet ten volle 18 jaar oud en zij was 9 jaar ouder dan hij. Zij
kregen vier kinderen, allen in Temse geboren: (1) Maria
Ludovica: (° 28.9.1843 + Temse 1.10.1867) Ze was
kantwerkster. (2) Stephanus: (° 12.12.1846). Hij was wever
en trouwde in Temse op 3.2.1869 met Maria Valentina
Huyben (° Temse 31.10.1850). Achtereenvolgens woonden
zij aan de Eeckhoutdriesdam (A°1870), de Oeverstraat en
aan de Paterstraat (A°1871). Zij hadden twee kinderen
Frans en Justina Amelberga. (3) Augustinus: (° 16.4.1849
+ 21.7.1849). Tot slot ook nog (4) Petrus Jan: (° 1.1.1851).
Hun moeder Regina Verbesselt stierf bijgevolg een goed
jaar later. Enige tijd daarna vertrok Karel Lodewijk ook
naar Wazemmes, werd katoenspinner in een fabriek en
trouwde daar een tweede keer met de Gentse Marie Daele
op 13 mei 1857. Zij werd waarschijnlijk de dag vóór Kerstmis
van het jaar 1834 geboren. Hij woonde in Rijsel en
Wazemmes op verschillende plaatsen: in de rue Pelissier 4
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(A°1858), in Wazemmes (A°1858), in de rue d’Arcole 45
(A°1859) en in de rue de la Marmora 18 (A°1860). In 1863
vertoefde hij opnieuw in Temse, met name aan de
Akkerstraat 60. Hij overleed er op 8 mei 1864. Met Marie
Daele kreeg hij nog eens drie kinderen, die vanzelfsprekend
allen in Rijsel het levenslicht aanschouwden: (5) Joséphine:
° (Wazemmes) 5.4.1858 en + Rijsel 9.8.1859. (6) Augustin:
° 15.8.1859 + 21.5.1860. (7) Florent: ° 28.11.1860 en
trouwde in Rijsel op 30.6.1888 met Marie Joseph Bury.
Aangezien hij als kleuter naar Temse terugkeerde, maar in
die Noord-Franse stad in het huwelijk trad, is hij bijgevolg
later als volwassene opnieuw naar Frankrijk uitgeweken.
Verder vernamen we over hem niets meer.
4.4.9.5.1.1.1.5 Augustinus: werd geboren op 6 oktober
1826. Hij verhuisde mee naar Rijsel (wijk Wazemmes), waar
hij katoenspinner werd. Hij treedt in Rijsel op 19 juli 1852 in
het huwelijk met Marie Adelaïde Buytaert (° Temse
21.6.1827). Haar naam werd door de Franse ambtenaren
soms verkeerdelijk als Beckaert gespeld. Haar vader
Dominique was een wever in Antwerpen. Haar moeder Anna
Christine Vanbogaert overleed in Rijsel. Het jonge gezin
verhuisde frequent en woonde eerst aan de “Façade du
Réduit 4” (A°1853), daarna aan de rue Racine in de Cour
Thery 2 (A°1855), later in de Cour Duyck 3 (A°1858), dan
aan de rue d’Alsace 3 (A°1861), vervolgens in de rue de
Constantine (A°1864), dan in de Cour Gaudron 5 (A°1867)
en tenslotte in de Impasse Saint Louis 6 aan de rue du
Faubourg Notre Dame (A°1868). Augustinus en Marie
Adelaïde kregen acht kinderen. Die werden allen in Rijsel
geboren, behalve de tweede en de derde die in Wazemmes
ter wereld kwamen: (1) Adeline: ° 16.11.1853. Zij was een
vlasspinster en kreeg een onecht, maar doodgeboren
dochtertje, toen ze bijna twintig jaar oud geworden was. Zij
woonde toen nog bij haar ouders in de Impasse Saint Louis.
(2) Rosalie Adèle: ° 27.11.1855. Ze werd zoals iedereen
vlasspinster in de fabriek. (3) Guillaume Gustave: °
18.5.1858 trouwde in Rijsel op 26.1.1884 met Justine
Monteyne. Zij kregen op hun beurt in Rijsel drie kinderen:
Argentine Augustine ° 25.11.1884 + 8.4.1885, Eugène °
20.11.1886 en misschien kwam hij terug naar Vlaanderen en
had hij nog nazaten, Gabrielle Julienne: ° 2.4.1889 + Rijsel
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17.9.1910. (4) Rosine Maria: ° 21.9.1861. (5) Victorine
Justine: ° 12.1.1864 + 22.2.1864. (6) Gustave: ° 3.8.1865 +
3.4.1867. (7) Adeline Clara: ° 6.4.1868 werd kleermaakster
en woonde in de rue de Flandres 52, toen ze een onecht
kind kreeg (Eléonore Adolphine °14.6.1887). Maar ze
trouwde wel kort daarop met de vader Georges Joseph de
Cottigny op 11 december van hetzelfde jaar. (8) Arthur
Emile: ° 28.5.1870 + 3.7.1870.
4.4.9.5.1.1.1.6 Vitalis: werd op 21 juni 1828 geboren.
Verder vernamen wij niets meer over hem.
4.4.9.5.1.1.1.7 Amelia: dit dochtertje bleef helaas maar van
30 september 1830 tot 5 mei 1832 leven.
4.4.9.5.1.1.1.8 Rosalie: geboren op 18 maart 1833, ging
mee naar Wazemmes, maar overleed daar als twintigjarige
fabriekswerkster op 15 september 1853.
4.4.9.5.1.1.1.9 Leopold: een van een tweeling die geboren
werd op 9 december 1834. In het pas opgerichte België was
de naam van de koning zeker de inspiratie tot die
naamkeuze geweest.
4.4.9.5.1.1.1.10 Joanna Coleta: vanzelfsprekend ook
geboren op 9 december 1834, maar zij stierf 5 ½ jaar oud in
Temse op juni 1840.
4.4.9.5.1.1.1.11 Fredericus: bleef slechts van 2 december
1836 tot 8 juli 1837 in leven.
4.4.9.5.1.1.1.12 Maria Ludovica: volgde op 3 maart 1838.
4.4.9.5.1.1.1.13 Philomena: verging het ook al niet goed. Ze
werd geboren op 11 mei 1839 en overleed op 12 augustus
1840.
4.4.9.5.1.1.1.14 Angelica: tenslotte, werd geboren op 9
augustus 1842. Ze overleed helaas, twaalf jaar oud, in Rijsel
op 8 december 1854.
Anna Catharina Maes had meer dan haar best gedaan. Tussen
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1820 en 1839 baarde ze in Temse veertien kinderen. Uiteindelijk
leefde ze nog tot 1852.
Toen hij al 67 jaar oud was, hertrouwde Frans op 8 maart 1859 in
Rijsel met de 22 jaar jongere Jeanne Caroline Trienpont, afkomstig
uit Sint Niklaas, waar zij op 25 augustus 1813 geboren werd. In
Rijsel woonde zij in de rue d’Iéna en kwam als wasvrouw aan de
kost. Na hun trouw gingen zij aan de rue d’Aboukir wonen. In hun
huwelijksakte wordt de weduwe van Frans verkeerdelijk als Anna
Maria Maes vermeld. Dat was evenwel de in 1849 overleden vrouw
van Jan Frans Bryssinck (2.4.6.4.3.1) (zie blz.329). Die vergissing
is al bij al begrijpelijk. De Vlaamse arbeiders begrepen de Franse
taal niet of onvoldoende om aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand in Rijsel de correcte informatie te geven, terwijl de ambtenaar
in Temse verplicht was daarop voort te gaan.
Met Jeanne Caroline Trienpont kreeg hij geen kinderen meer. Frans
overleed in Rijsel op 9 januari 1874.
Na 1890 werden nog wel enkele kinderen met de naam Bressinck
in Rijsel geboren, maar zoals wij eerder beslist hadden, hebben we
de
onze opzoekingen willen stoppen aan het einde van de 19 eeuw.
4.4.9.5.1.1.2 Maria Judoca: werd in Elversele geboren en gedoopt
op 29 november 1792. Haar grootvader Jakob was peter en
ondertekende de doopakte. Eerst is ze dagloonster en woont aan de
Oostberg 23 in Temse. Ze trouwt in Beveren op 11 mei 1814 met
Judocus Engels (° ca 1784). Ze ging ter ziele in Temse op 20
oktober 1856.
4.4.9.5.1.1.2.1 Jozef: op 7 december 1813 brengt Maria
Judoca deze onwettige zoon ter wereld. Hij wordt ‘s
anderendaags gedoopt en tijdens het huwelijk met Judocus
Engels een goede vijf maand later gewettigd. De bevalling is
bijzonder pijnlijk geweest. Jozef bleef onze familienaam
dragen en werd arbeider. Voor zijn militaire dienst werd hij
ingeloot onder nummer 72, maar werd nooit opgeroepen. Hij
trouwt in Beveren op 13 december 1837 met Maria Bosman
(° Beveren 22.3.1815). Zij was kantwerkster. In 1850 wonen
zij aan de IJzerenhand in Beveren. Zij kregen in Beveren
twee kinderen: (1) Jozef: (° 21.12.1839) en veel later (2)
Augustus: (° 5.6.1850). Uiteindelijk gaat hun vader aan de
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Kortrijksesteenweg in Gent wonen, waar hij op 11 maart
1897 sterft.
4.4.9.5.1.1.2.2 Louis: kwam ter wereld in Temse in het huis
van zijn oom Jan, broer van zijn moeder, op 20 juli 1816.
Zijn vader Judocus Engels was toen al lang overleden,
zodat Louis ook onwettig was. Pas op het huwelijk van zijn
moeder met haar tweede man werd dit kind gewettigd, maar
dat was veel later. Vermoedelijk was die dan ook niet de
natuurlijke vader en bleef Louis daarom ook verder
Bryssinck heten.
Maria Judoca trouwde dus in Temse een tweede keer op 31 maart
1835 met Antoon Franciscus Pauwels (° Brugge 7.4.1797). Ze was
inmiddels dienstbode geworden.
4.4.9.5.1.1.3 Maria Elisabeth: werd geboren en gedoopt in
Elversele op 21 oktober 1793, maar overleed al twee dagen later op
23 oktober.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Jan (4.4.9.5.1.1)

Jan Bressinck (° 1766 + 1840 )
Bernardina Rotthier (+ 1820 )
Frans Bressinck (° 1791 + 1874 )
Anna Catharina Maes (° 1795 + 1852 )
Petrus Jan Bressinck (° 1820 +1857 )
Marie Ollemans (° 1820 + 1866 )
Marie Thérèse Bressinck (° 1846 + 1847 )
Jeannette Bressinck (° 1848 + 1851 )
NN Bressinck (° 1849 + 1849 )
François Ferdinand Bressinck (° 1850 )
Marie Louise Bressinck (° 1852 )
Joséphine C. Bressinck (° 1853 + 1853 )
Léonie Bressinck (° 1854 )
Eugénie Bressinck (° 1857 + 1857 )
Lucia Bressinck (° 1821 )
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Ursula Bressinck (° 1823 + 1885 )
Karel Lodewijk Bressinck (° 1824 + 1864 )
Regina Verbesselt (° 1815 + 1852 )
Maria Ludovica Bressinck (° 1843 + 1867 )
Stephanus Bressinck (° 1846 )
Augustinus Bressinck (° 1849 + 1849 )
Petrus Jan Bressinck (° 1851 )
Marie Daele (° ca 1823 )
Joséphine Bressinck (° 1858 + 1859 )
Augustin Bressinck (° 1859 + 1860 )
Florent Bressinck (° 1860 )
Augustinus Bressinck (° 1826 )
Marie Adelaïde Buytaert (° 1827 )
Adeline Bressinck (° 1853 )
Rosalie Adèle Bressinck (° 1855 )
Guillaume Gustave Bressinck (° 1858 )
Rosine Maria Bressinck (° 1861 )
Victorine J. Bressinck (° 1864 + 1864 )
Gustave Bressinck (° 1865 + 1867 )
Adeline Clara Bressinck (° 1868 )
Arthur Emile Bressinck (° 1870 + 1870 )
Vitalis Bressinck (° 1828 )
Amelia Bressinck (° 1830 + 1832 )
Rosalie Bressinck (° 1833 + 1853 )
Leopold Bressinck (° 1834 )
Joanna Coleta Bressinck (° 1834 + 1840 )
Fredericus Bressinck (° 1836 + 1837 )
Maria Ludovica Bressinck (° 1838 )
Philomena Bressinck (° 1839 + 1840 )
Angelica Bryssinck (° 1842 + 1854 )
Jeanne Caroline Trienpont (° 1813 )
Maria Judoca Bressinck (° 1792 + 1856 )
Josephus Bressinck (° 1813 + 1897 )
Maria Bosman (° 1815 )
Jozef Bressinck (° 1839 )
Augustus Bressinck (° 1850 )
Louis Bressinck (° 1816 )
Maria Elisabeth Bressinck (° 1793 + 1793 )
Joanna Reyniers (° 1774 + 1854)
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De laatste in de rij is W.1.1.6.7.6.5 Francies Briessinck uit die
afzonderlijke tak in Waasmunster. Inderdaad, de gezamenlijke
voorouders moeten wij veel verder terug situeren dan bij de kinderen
van Andries Bryssinck en Elisabeth Van Bogaert, die wij vanaf het
achtste hoofdstuk op bladzijde 95 bespraken en van wie wij de
afstammelingen in de hieraan voorafgaande bladzijden behandeld
hebben. Voor Francies en zijn echtgenotes Henrica Van den Hende
(° ca 1819 + Eksaarde 16.9.1846) en Pieternelle De Meuleneire (°
15.2.1806 ) verwijzen wij naar bladzijde 279. Zijn kinderen, die
overigens allen in Eksaarde geboren werden, en zijn kleinkinderen
volgen hierna:
W.1.1.6.7.6.5.1 Clémentine: werd geboren op 17 maart 1839.
W.1.1.6.7.6.5.2 Petrus: werd geboren op 16 juni 1840.
W.1.1.6.7.6.5.3 Amandus: aanschouwde het levenslicht op 16
december 1841. Hij trad in het huwelijk in Sinaai op 13 september
1871 met Stefanie Michiels (° Sinaai 14.3.1841). Ze was tapster, dat
wil zeggen herbergierster. Hij woonde aanvankelijk aan de
Molenhoek en in 1880 aan de Kernemelkstraat. Hij was eveneens
herbergier, maar ook landbouwer. Dat dubbele beroep belette hem
niet elf kinderen te verwekken, die allemaal in Sinaai ter wereld
kwamen. Later verhuisde hij naar het nabijgelegen Waasmunster in
de wijk Ruiter, waar hij in de Lange Veldstraat op 1 mei 1916 het
tijdelijke voor het eeuwige verwisselde.
W.1.1.6.7.6.5.3.1 Frans: werd inderdaad in Sinaai geboren,
maar we weten niet precies wanneer.
W.1.1.6.7.6.5.3.2 Jozef Aloies: werd geboren op 11 maart
1872, maar stierf op 20 februari van het jaar daarop.
W.1.1.6.7.6.5.3.3 Petrus Frans: werd op 20 juni 1873
geboren, maar we vonden verder geen gegevens over hem.
W.1.1.6.7.6.5.3.4 Marie Cesarina: werd op 12 maart 1875
op de wereld gezet, maar overleefde het ook al niet lang. Ze
overleed op 1 september van hetzelfde jaar.
W.1.1.6.7.6.5.3.5 Gustaaf: werd geboren op 7 mei 1876 en
overleed in Belsele op 30 augustus 1948.
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W.1.1.6.7.6.5.3.6 Polidore: leefde nog geen maand van 12
oktober 1877 tot 8 november.
W.1.1.6.7.6.5.3.7 Polidore: dan maar een nieuwe Polidore,
die geboren werd op 15 februari 1879. Hij overleed jammer
genoeg drie maand later op 25 mei.
W.1.1.6.7.6.5.3.8 Jan Alfons: verging het beter. Hij werd op
17 oktober 1880 geboren en leefde tot 15 maart 1966. Hij
stierf in Waasmunster.
W.1.1.6.7.6.5.3.9 Mathilde: werd geboren op 22 september
1882 en overleed in 1979. Dus werd ze ongeveer 97 jaar
oud. Misschien is dat in deze stam wel het rekord.
W.1.1.6.7.6.5.3.10 Leon: vervoegde het mensdom op 26
november 1884 en trouwde in Belsele op 9 oktober 1908
met Julia Van den Bossche (° Lokeren 19.2.1885 + SintNiklaas 9.11.1964). Zij kregen op hun beurt zes kinderen,
allemaal in Sint-Niklaas geboren. Hij overleed ook in SintNiklaas op 13 december 1960.
W.1.1.6.7.6.5.3.11 Henri: geboren op 14 april 1888,
overleed hij in Sint-Niklaas op 13 augustus 1961.
W.1.1.6.7.6.5.4 Carolus: kwam ter wereld op 9 november 1842 en
verliet haastig dit tranendal op 15 september 1843.
W.1.1.6.7.6.5.5 Charles Louis: hem was geen beter lot beschoren.
Hij werd in 1844 geboren en stierf op 14 augustus 1846.
W.1.1.6.7.6.5.6 Marie Louise: leefde ook al niet lang, want in het
voorjaar van 1845 geboren, stierf ze op 17 augustus 1846.
W.1.1.6.7.6.5.7 Marie Lévine: op nieuwjaarsdag van 1846 geboren.
Na de dood van zijn vrouw in 1846 hertrouwde Francies met
Pieternelle de Meuleneire op 26 april 1848, maar op Allerheiligen
van dat jaar stierf hij. Een laatste teleurstelling bleef hem bespaard:
W.1.1.6.7.6.5.8 NN: een doodgeboren jongetje op 17 juli 1849.
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Kinderen en kleinkinderen van Francies Briessinck ( W.1.1.6.7.6.5)
Francies Briessinck (° 1812 + 1848 )
Henrica Vandenhende (° ca 1819 + 1846 )
Clémentine Briessinck (° 1839 )
Petrus Briessinck (° 1840 )
Amandus Briessinck (° 1841 + 1916 )
Stefanie Michiels (° 1841 )
Frans Briessinck
Jozef Aloies Briessinck (° 1872 + 1873 )
Petrus Frans Briessinck (° 1873 )
Marie Cesarina Briessinck (° 1875 + 1875 )
Gustaaf Briessinck (° 1876 + 1948 )
Polidore Briessinck (° 1877 + 1877 )
Polidore Briessinck (° 1879 + 1879 )
Jan Alfons Briessinck (° 1880 + 1966 )
Mathilde Briessinck (° 1882 + 1979 )
Leon Briessinck (° 1884 + 1960 )
J. Van den Bossche (° 1885 + 1964 )
Henri Briessinck (° 1888 + 1961 )
Carolus Briessinck (° 1842 + 1843 )
Charles Louis Briessinck(°1844 + 1846 )
Marie Louise Briessinck (° 1845 + 1846 )
Marie Lévine Briessinck (° 1846 )
P. De Meuleneire (° 1806)
NN Briessinck (°1849 + 1849)
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HOOFDSTUK XII

Zwevende stamgenoten
de

W

de

anneer wij even terugkeren naar de 15 tot de 17 eeuw,
dan stellen wij vast, dat een aantal personen met onze
naam in verspreide documenten voorkomen, maar omdat
zij nauwelijks of helemaal niet vast te koppelen zijn aan de
beschreven families, gezinnen of sibbes, hebben wij van hen nog
geen melding gemaakt. Het zijn wat men zou kunnen noemen
zwevende individuen. Neem nu dit voorbeeld:
In het jaar 1662 om precies te zijn op 2 juni, trouwt in Klemskerke
Jacobus Brysinck met Joanna van Hessche. Zijn ouders worden in
de huwelijksakte in de parochieregisters niet vernoemd. Deze
Jacobus wordt op 19 februari 1670 in Hoeke bij Brugge begraven,
nogmaals zonder vermelding van zijn ouders. Nergens in
Vlaanderen is deze Jacobus, die uiteraard zeker vóór 1646 zou
moeten geboren zijn, in de doopakten van de parochieregisters te
vinden. Hij laat ook geen kinderen na. Hij schijnt dus geen
voorouders en ook geen nazaten te hebben.

Natuurlijk heeft hij voorouders. Maar wie zijn die dan en wie is
Jacobus zelf? Uw veronderstelling is zo waardeloos als de mijne en
precies daarom heb ik hem in deze geschiedenis niet opgenomen.
In elk geval is hij vanuit genealogisch standpunt redelijk
onbelangrijk, want kinderen schijnt hij niet gehad te hebben.
In nóg vroeger tijden kwamen nog veel meer personen voor met de
naam Bryssinck, of een ethymologisch daaraan verwante naam,
voor wie wij geen voorouders of latere afstammelingen konden
vinden en die wij dus niet verantwoord kunnen situeren in de stam:
de
de
zwevende individuen noem ik ze! De documenten uit de 15 en 16
eeuwen staan er bol van.
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In een uitgebreid en zeer verdienstelijk persoonsregister over het
de
de
Land van Waas tijdens grosso modo de 15 tot de 17 eeuw van
de hand van Benita de Man, waarvoor wij onze erkentelijkheid
betuigen, vonden wij een lange reeks naamgenoten, van wie velen
ten dele of zelfs helemaal niet genealogisch te situeren vallen.
Diegenen, van wie wij wél duidelijke familiale connecties vonden,
werden behandeld in een van onze eerste hoofdstukken. Wij
herhalen die bijgevolg niet meer. Wij herinneren de lezer eraan dat
omstreeks het jaar 1500 onze stamgenoten in Temse hun naam in
Brijs of Brys zagen veranderen. We hebben afgesproken dat we
die niet verder zullen volgen in deze studie. De nog niet behandelde
naamgenoten die in dat register voorkomen met de naam voluit in
een of andere versie, vatten wij hierna samen. Nagenoeg alle
verwijzingen hebben wij uit het werk van Benita De Man mogen
overnemen, waarvoor onze dank.
In Temse:
Adam Brisinc: getrouwd met Lysbeth Commers had in 1508 land bij
146
Lauwersboongoede.
Zij hadden twee zonen Jan en Gillis. Deze
Jan betaalde in 1553 nog roggerente.
Adriaan Brisinc: erfde op 12 juni 1548 een derde van een hofstede
in het dorp van Temse onder nummer 94 aan de Rechte
Oeverstraat. Hij was getoruwd met Elisabeth Brys. Ze hadden vijf
kinderen. Elisabeth, Johannes, Amelberga, Katerina en
Adrianus.
Adriaan Brisinc: was op 26 april 1469 leenhouder van de Sint
Pietersabdij in Gent. Zijn vrouw heette Lysbette Van Buyndre. Zij
hadden een dochter Pirine. Deze Adriaan is natuurlijk niet dezelfde
als de vorige.
Diederic Brisinc: had in 1506 een hofstede aan de Schoenstraat en
land aan de Blindstraat in Temse. Hij hield de Langhen Acker, groot
1 bunder en 12 roeden en nog ¼ bunder in Steendonk. Hij was X

146

AOKW, deel 69, blz. 207.
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met Line Stout en had drie kinderen: Joos X Lysbette Claus
Dieric en Lysbeth.

147

,

Frans Bryssinck (alias Brijs): werd omstreeks 1528 geboren en
148
was de zoon van Frans en Joanna Keppens . Hij werd schepen
benoemd in Temse en belastingheffer (pointer) van de kerk. Hij was
ste
gecommitteerd voor de inning van de 100 penning en die werd
omstreeks 1569 opgesteld. Zelf bezat hij verschillende gronden en
een hofstede en was getrouwd met Margriete De Rycke. Ze hadden
zes kinderen: Simon X Kateline Braem, Willem X Joanna Coolman,
Margriete, Jacob, Gillis allebei in 1571 geciteerd in Waasmunster
en Anna X Merten Verdict. Uiteindelijk zullen al die afstammelingen
in Temse Brys genoemd worden. Van de vader Frans Brisinc,
getrouwd met Joanna Keppens, weten wij dat hij de zoon was van
Joos, die op zijn beurt de zoon was van Diederic, man van Lijsbette
149
Claus of Claeys. Deze laatste Frans wordt genoemd als notabele
150
. Hij erfde een
en in Temse had hij grond aan de Oeverbeek
hofstede van zijn grootvader aan de Schoenstraat in 1506. Verder
151
verwierf hij nog meer land in 1502 . In 1508 wordt van hem een
bunder vermeld in de Bouderixakker aan de voornoemde hofstede
152
. Hij verpachtte een hofstede op een half gemet aan ene Janne
153
Brisinc . Zij hadden vijf kinderen: Jan, Kateline X Jan Verbraken,
Laurentia X Jan Joos XX Pieter Gheerts, Margriete X Jacques De
Jongh en Franciscus X Margriete De Rycke, die we hierboven al
vermeld hebben. Daardoor is het mogelijk een verwantschapstafel
op te stellen. Ook is de voornoemde Diederic de kleinzoon van de
Diederic, die getrouwd was met Katelijne Smeeds, die wij in de
eerste hoofdstukken bespraken (blz. 43). Wij hadden deze tak daar
ook onmiddellijk aan kunnen vasthechten, waardoor we moeten
besluiten dat deze stam- en naamgenoten niet echt zwevende
individuen zijn. Een schema maakt het wat overzichtelijker. Geraard
Brisinc: zoon van Diederic en Katelijne Smeeds was getrouwd met
Barbara Baten (zie ook blz. 43). Ze hadden drie kinderen: Dierick
(alias Diederic) zoals hiervoor gemeld X Lijsbet Claeys, Jan en
Katelijne X Niklaas Smet. Wij vinden ook hem in het schema.
147

R.A.Beveren, Oud Kerkarchief 380/22 en Kerkrekening 5, f°12v°
HcHz, deel III blz. 412.
149
Archives Départementales du Nord in Rijsel, 185 Ca 1500.
150
G.A. Temse, 498b/11.
151
R.A. Beveren, Kerkarchief 354/6 v°, 7 v°, 62 v°.
152
G.A. Temse, 482/55, 59 v°, 64.
153
G.A. Temse, schepenbrieven 040.
148
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Afstammelingen van Diederic Briessinck (Temse)
(alle jaartallen zijn approximaties)

Diederic Brisinc (° 1368 )
Catelyne Smeeds (° 1380 )
Gillis Brisinc (° 1400 )
Girraard Brisinc (° 1400 )
Barbara Baten
Diederic Briessinck (° 1430 )
Lijsbette Claus
Joos Briessinck (° 1460 )
Frans Briessinck (° 1490 )
Joanna Keppens
Jan Briessinck (° 1416 )
Kateline Briessinck (° 1419 )
Jan Verbraeke
Laurentia Briessinck (° 1422 )
Pieter Gheerts
Jan Joos
Margriete Briessinck (° 1425 )
Jacques De Jonghe
Frans Briessinck (° 1528 )
Margriete de Rijcke
Simon Briessinck (° 1556 )
Kateline Braem
Willem Briessinck (° 1558 )
Joanna Coolman
Margriete Briessinck (° 1560 )
Jacob Briessinck (° 1562 )
Gillis Briessinck (° 1564 )
Anna Briessinck (° 1566 )
Amelberga Brisinc (° 1405 + 1469 )
Daneel Raes (° 1400 )
Joos Brisinc (° 1410 + 1469 )
Katelijne Brisinc (° 1410 )
Symoen Maes (° 1400)
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Frans Brisinc (alias Brys): zoon van Frans gestorven vóór 1545,
had een hoeve aan de Oeverstraat nummer 10. Zijn vrouw heette
Katelijne Van Wynacker en ze hadden vijf kinderen: Daneel,
154
Adriaan, Huybrecht, Jan en Anna.
Gillis Brisinc: X Amelberga Schelfaut hadden twee kinderen
155
Kateline X Gillis Sanders
(1479-1508) en Elisabeth X Olivier
Verdict XX Joos Van Voorde.
Gillis Brisinc (alias Brys gezegd Rogier): was de zoon van Adriaan
en op 14.6.1575 voogd over de kinderen van Lysbeth Brys
156
Rogiers.
Gillis Brisinc (alias Brys): zoon van Frans, overleden vóór
157
14.12.1556 bezat ¼ bunder land .
Er worden overigens nog een hele reeks Gillissen genoemd, zoon
van Jan, van Johannes, zoon van Geeraert, van Joos, van Pieter.
Het is erg onduidelijk wie precies wie is.
Jan Brisinc: X Beatrice Commers. Deze Beatrice was een zus van
Lijsbet die getrouwd was met Adam Brisinc, die hiervoor vermeld
werd.
Jan Brisinc: X Margriete De Hont hadden een dochter Amelberga
158
die stierf vóór 24.3.1556 en getrouwd was met Willem Keppens.
Jan Brisinc: trouwde vóór 1560 met Amelberga De Weerdt. Ze
hadden twee kinderen Cornelis en Margriete, die met Niklaas Van
159
Myeghem trouwde.
Jan Brisinc (alias Brijs gezegd Rogier): zoon van Pieter stierf vóór
160
7.5.1554. Hij was met Lysbet Keppens gehuwd . Ze hadden vier
kinderen: Joos, Adriaan, Cornelia X Adrianus Schelfhout (1560) en
154

HcHz, deel VI blz. 809.
R.A. Gent, Sint Pieters I 1996 en G.A. Temse 482/60 v°.
156
R.A.Beveren, Oud Archief Temse 400 f° 20.
157
R.A. Beveren, Oud Archief Temse 398/206 v°.
158
HcHz, deel IV blz. 560 .
159
HcHz, deel VII blz. 932.
160
HcHz, deel III blz. 412.
155
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Margriete X Jan De Noble. Jan hertrouwde met Benigne Verbost
met wie hij een vijfde kind kreeg: Amelken (= Amelberga).
Jan Brisinc: X Amelberga Polspoel.

161

Jan Brisinc: X Bette Smet hadden een zoon Jan.

162

Jan Brisinc: X Lysbette Van der Hulst stierf 1479, was de zoon van
Joos en had zes kinderen: Jan, Adriaan X Lysbette Van Buyndre
(zie hoger), Laurine, Katelijne, Mergriete en Amelberga X
163
Symoen Daelman.
Jan Brisinc (alias Brys): zoon van Jan en op 25.5.1560 leenhouder
voor Royere (1000 roeden) over zijn vrouw Jozyne Van Remoortere
164
165
alias Staes.
+
Zij hadden drie kinderen: Frans, die het leen
van zijn moeder erft, Lysbette X Jacob De Weerdt uit Sint-Niklaas
en Antonis, die het leen van zijn broer erft X Marie Sutters.
Jan Brisinc: X Lysbeth Van Voorde hadden zeven kinderen: Joos,
Jan, Katelijne X Joos Brys, Josine X Niklaas Scutters, Jacomine X
Jan Raes, Lysbette X Jan Staes uit Temse en Amelberga X Jan
166
Baert.
Hij wordt ook in Tielrode vermeld.
Jan Brisinc: X Kateline Verbraken
gehuwd was met Jan Van Havere.

167

hadden een kind Beatrix die

Er volgen ook voor de erg populaire voornaam Jan nog een hele
reeks personen, voor wie wij geen connectie met de anderen
kunnen vaststellen, behalve dan dat de familienaam dezelfde is.
Hiervoor hebben wij er al enkele vermeld, met wie we niet veel
kunnen beginnen. Velen voeren trouwens al een tijd de verkorte
vorm Brijs.

161

AOKW, deel 68 blz. 95.
AOKW, deel 68 blz. 97.
163
AOKW, deel 69 blz. 192-193 en deel 68 blz. 101.
164
R.A. Beveren, Oud Archief Temse, 511 f° 9 v°.
165
HcHz, deel II blz. 301.
166
HcHz, deel IX blz. XXXVII.
167
HcHz ddel II blz. 293.
162
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Joos Brisinc: hebben wij al vermeld op blz. 40 als zoon van
Gheeraert en Amelberga sMeesters (alias De Meester). Hij trouwde
168
Zij hadden vijf kinderen: Katarina X Adriaan
met Elisabeth Mins.
169
170
Volckerick
, Geeraert
, Gillis X Elisabeth Verheyden, Josine
171
en Soete, die een hofstede bezat achter de kerk van Temse .
Joos Brisinc: X Amelberga Van Waterschoot hadden een dochter
172
Margriete .
Claisken (alias Niklaas) Briesync: zoon van Robrecht uit Temse
173
wordt vermeld als poorter van Brugge op 29.5.1442 . Zie ook blz.
32.
Niklaas Brisinc: was op 12.6.1449 leenhouder van de St.174
Pietersabdij te Gent.
Niklaas Brisinc: behoorde tot de weerbare mannen van het Land
van Waas en had een zoon Joos die getrouwd was met Janneken
Bouwens (1552).
Pieter Brisinc (alias Brys): zoon van Gillis had vóór 1508 een
175
hofstede aan de Visserstraat.
Symoen Brijssinck (alias Brijs) zoon van Frans en Margriete De
176
Rycke
stierf vóór 1583. Hij was met Kateline Braem getrouwd.
Deze laatste was in 1616 met haar tweede man pachteres van het
bekende Vroonhof en wordt herhaaldelijk vermeld i.v.m. renten en
cijnzen.
Willem Brijs (alias Bryssinck): was de broer van de voorgaande. Hij
is gestorven vöór 4.9.1621 en had een hofstede op 157 roeden land
met duivenkeet. Circa 1601 pacht hij een hofstede op Cauwerburg
168

HcHz, deel II blz. 306.
R.A. Brussel, Grote Raad van Mechelen, 827/947.
R.A. Beveren, Kerkarchief Temse, 374 f° v°.
171
R.A. Beveren, Kerkarchief Temse, 354 f° 28 v°.
172
HcHz, deel II blz. 320.
173
A.Jamees, Brugse Poorters 1418-1478, Handzame 1974, blz. 166.
174
R.A.Gent, Sint Pieters III 4133.
175
G.A.Temse, 482 f° 16 v°.
176
AOKW, deel 77 blz. 72.
169
170
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177

op 2 gemeten en heeft nog 3 gemeten in eigendom. Hij trouwde
met Joanna Coolman (zie hoger). Hun kinderen werden allen in
Temse geboren: Laureys (°22.8.1592) X Amelberga Dijckers ,
Frans, Catharina (°27.12.1597) X Pieter Coppens, Gillis (°
24.5.1598) X Janneke Coolman, Elisabeth (°4.6.1600) X Gillis Suy,
Joos (° 23.4.1606) X Bette Van Steen, Willem (° aug. 1610),
Andries, Maria (° 28.10.1614) en Johanna (° 25.3.1618). Het zij
opgemerkt dat die allen als Brijs genoteerd stonden. Dit is dus een
tak die wij eigenlijk al verlaten hebben.
Willem Brisinc: X Beatrix Van den Branden hadden een zoon
178
Joos.

In Tielrode:
Anthonis Bryssinck: wordt in 1553 vermeld.

179

In Elversele:
Fransoys Brijssinck: pacht een hofstede op ½ gemet.

180

Jan Briessinck: + vóór 1566. Hij had een meers 220 roeden groot
181
Hij was met
op het pachtgoed Pumbeke te Sint-Niklaas.
Margriete Abeel getrouwd.
Philip Bryssinck: trouwt in Waasmunster met Johanna Gheldolf. Zij
hadden vijf kinderen: Beatrix, Lijsbette, Jan, Marie X Adriaan
Vincke en Margriete X Adriaan Lauwereys.
In het stadsarchief van Gent komen nog meer vermeldingen voor:
In Temse was Levijn Bryssincx getrouwd met Jan Spieryncx. Wij
de
schrijven dan eind 15 eeuw. In de familie kwam een vriend Felix
177

R.A. Beveren, Oud Archief Temse, 48 f° 365.
AOKW, deel 69 blz. 212.
R.A. Beveren, Oud Archief Tielrode 102.
180
Penningcohieren van Elversele uit 1575.
181
R.A. Beveren, Kasteelarchief Temse 26, Kapoenrente.
178
179
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Brysinc, groothandelaar en opkoper van oude klederen, voor, die
een goed bezat in Temse (1458 en 1463). En in het klooster van
Rosenberg in Waasmunster verblijft Beatrice Brysinc als religieuse
182
(1454) .
Josyncen (alias Jozine) Brysincx, als de dochter van Joos en
Lysbette Breebaerts, wordt tussen 13 maart en 16 april 1454 en nog
eens op 9 januari 1455 vermeld. Ze woonde in “’t Gulden Hooft” in
Temse aan de kerk. Daarom kunnen we aannemen dat zij de
kleindochter was van Gheeraert Brisinc (zie blz. 46). Daardoor is zij
183
niet echt een van de zwevende individuen .
Op 4 juli 1454 vinden wij Claes Brijssync geciteerd

184

.

Verder worden Philips en Katheleene Bryssinc(x) genoemd in
185
1456, 1465 en 1566 .

Zonder einge twijfel liggen her en der in de oude archieven nog veel
meer losse namen verspreid, maar die proberen te verzamelen zou
een eindeloze zoektocht vergen, die bovendien naar alle
waarschijnlijkheid weinig genealogisch nut zou opleveren. Als men
de absolute volledigheid wenst na te streven, komt men wel nooit tot
publicatie. Op een gegeven moment is de tijd aangebroken om af te
sluiten en de alleszins belangrijkste gegevens te ordenen en te boek
te stellen. Dat is wat wij hebben gedaan.

182

S.A.Gent, Reeks 330/28 f° 114, Reeks 330/29 f° 212 v° en Reeks
330/38, f° 352.
S.A.Gent, Reeks 330/26, f° 186 en 567 v°.
184
S.A.Gent, Reeks 330/26, f° 238 en Reeks 330/27, f° 461 v°.
185
S.A.Gent, Reeks 330/27, f° 363 v°, f° 537 v° en Reeks 330/30 f° 57 v° en f° 166 v°.
183
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Epiloog

Z

o zijn wij aan het voorlopige einde van deze geschiedenis van
de Bryssinck-stam gekomen. De aandachtige lezer zal
ongetwijfeld opgemerkt hebben, dat wij dit verhaal qua tijdstip
tamelijk onregelmatig hebben afgesloten. Voor sommige takken van
ste
de familie gaven wij meer details tot in de 20 eeuw, voor andere
niet. Dat is meestal toeval.
de

In de loop van de 19 eeuw vonden wij voor een zeer beperkt
aantal personen, geboren in het Land van Waas, niet onmiddellijk
een huwelijks- of overlijdensakte. Dat is eenvoudig daardoor te
verklaren dat die mensen tijdens hun leven verhuisden. De mobiliteit
was intussen immers sterk toegenomen. Het is onbegonnen werk
om voor die personen niet alleen de akten van de burgerlijke stand
van heel Vlaanderen, Brussel en zelfs Wallonië, erger nog, van de
hele wereld te onderzoeken om uit te vissen waarheen iedereen
uiteindelijk vertrokken is. Misschien beschikt de lezer omtrent
de
sommige behandelde personen uit die 19 eeuw over relevante
gegevens, die ons niet ter ore kwamen. Wij zouden het dan ook op
de
prijs stellen, mochten wij in de komende tijd deze 19 eeuwse
informatie te pakken krijgen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat wij in
de toekomst de uitgave van een corrigerend en aanvullend
addendum willen overwegen.
de

de

Tijdens de late Middeleeuwen van de 14 tot de 15 eeuw en het
begin van de nieuwe tijden in de 16de eeuw hebben onze
voorouders lokaal belangrijke functies bekleed. Daardoor kwam
relatief veel informatie over hun doen en laten tot ons. Maar daarna
de
treedt verval in. Het is duidelijk dat tot aan het einde van de 19
eeuw, dat wil zeggen tot omstreeks de tijd dat wij ons verhaal
wensten af te sluiten, onze stam meestal uit redelijk bescheiden
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mensen bestond, die niet zo veel wereldschokkende dingen
beleefden.
Over die vele vorige generaties kunnen wij ons ongetwijfeld verder
bezinnen. Wij mogen immers niet uit het oog verliezen, dat op
maatschappelijk vlak de wereld er grondig anders uitzag. De
katholieke godsdienst bijvoorbeeld had een allesomvattende invloed
op het dagelijks leven. Bij wijze van voorbeeld was daardoor tot aan
de Franse tijd een huwelijk alleen mogelijk via de kerk en was
derhalve een echtscheiding ten enenmale uitgesloten. De medische
wetenschap was de mens van weinig nut in die tijd. Echte pijnstillers
bestonden niet, laat staan middelen om iemand onder narcose te
brengen. Men moet over niet veel verbeeldingskracht beschikken
om te beseffen hoeveel pijn de mensen van toen moesten en
wellicht ook konden verdragen. Wanneer men met een volgens
hedendaagse normen
tamelijk onschuldig medisch probleem
geconfronteerd werd, met bijvoorbeeld een blindedarmontsteking,
dan had dat meestal de dood tot onvermijdelijk gevolg. Overigens is
het opvallend hoe de kindersterfte ongemeen sterk toenam in de
de
19 eeuw. Lees er de eindeloze reeksen doodgeboren of veel te
de
vroeg gestorven kinderen maar op na in het 11 hoofdstuk. Wij
hebben er het raden naar wat daarvan de oorzaak was.
Vanzelfsprekend hielden kinderziekten lelijk thuis onder de kleuters:
bof, pokken, kroep, mazelen, kinkhoest, hersenvliesontsteking,
kinderverlamming, en zoveel meer. Maar waarom was die
kindersterfte dan zoveel lager gedurende de eeuwen daarvoor?
Werden de kinderziekten geïmporteerd door de groeiende
de
de
mobiliteit? Maar ook van de 16 tot de 18 eeuw trokken talrijke
legerbendes door onze streken en het is geweten, dat die vaak
besmet waren met overdraagbare ziektes. Moderne tandheelkunde
was al evenmin beschikbaar. Misschien is dat de reden waarom wij
op oude schilderijen nooit iemand zien lachen, tenzij op de boertige
taferelen van Bosch, Bruegel of Van Ostade. En dat gaf dan
inderdaad meestal geen fraai gezicht.
Omdat zij de natuur niet met het arsenaal van al onze technische
vaardigheden konden corrigeren, moesten zij hun lot veel meer in
de handen van de goddelijke almacht gevoeld hebben. Het
ontbreken van machines en moderne technologie weerhield er onze
voorouders evenwel niet van om net zo intelligent te zijn als wij. Zij
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waren alleen maar anders georiënteerd, veel meer met de natuur
verbonden. Zij wisten zonder aarzelen de vier windrichtingen te
situeren, zij voorspelden accuraat het weer, zij konden met een
oogopslag de oppervlakte van een akker correct schatten. Zij
leefden zonder elektriciteit, zonder gas- of waterleiding, zonder
riolering, zonder krant en veelal ook zonder boeken, zonder de
moderne
communicatiemiddelen,
zonder
doeltreffende
geneeskunde, zonder de maatschappelijke zekerheden tenzij de
eigen familie, want de familiale solidariteit was veel en veel groter
dan vandaag. Zij waren bovendien al te dikwijls de lijdzame
slachtoffers van de rondtrekkende legerbendes die de vruchten van
hun noeste arbeid voor hun neus kwamen roven, al is dat dan wel
van alle tijden. En van mensenrechten of democratie had nog
niemand gehoord.
Het is mij opgevallen dat nagenoeg het gehele alaam, dat een boer
hanteerde enkele eeuwen geleden, tot kort na de tweede
wereldoorlog in onze boerderijen in gebruik gebleven was.
Sommigen van de oudsten onder ons hebben nog de kans gehad,
zoals ikzelf, om op het platteland een overblijfsel van die “primitieve”
manier van leven te ervaren. Daar was het vijftig jaar geleden niet
uitzonderlijk ietwat afgelegen huizen aan te treffen die het moesten
stellen zonder de hedendaagse nutsvoorzieningen zoals elektrisch
licht, telefoon, gas en waterleiding. Al bij al ligt Bokrijk niet zo heel
ver achter ons.
Wat er ook van zij, wij danken het aan onze voorouders, dat wij in
deze moderne tijden met volle teugen van het leven kunnen
genieten. Bovendien is, door de sterk verhoogde levensverwachting,
dat geluk aan de meesten onder ons gedurende veel meer
levensjaren gegund dan aan hen die ons zijn voorgegaan.
Stirpi perpetuæ. Ik draag dit boek graag aan hen op.
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Deze lijst kan er voor zorgen om de jongste voorouders in het elfde
hoofdstuk snel te vinden. De naam van groot- overgroot- of
betovergrootmoeder geeft immers uitsluitsel omtrent de juiste
identiteit van de Bryssinck van wie men rechtstreeks afstamt. Vanaf
die persoon is het vervolgens een koud kunstje om in de tijd op te
klimmen tot aan de Middeleeuwen. Wie Brissinck heet, kan ook
direct naar blz. 299 en volgende of naar blz. 317 gaan. Voor
Briessinck is dat blz. 383.
Abbeel
Achtergael
Acker, Van
Anné
Apers
Audenaert
Avermaet, Van
Bastiaens
Beckaert
Bedet
Behiels
Berghe, Van den
Bertram
Bockhaven, Van
Boeck, De
Bogaert, Van
Bogaerts
Bollaert
Bolssens
Bosch
Bosman
Bossche, van den
Bousse
Braem

367
346,35
347
357
369
358
372
359
378
337
363
363
322
325
356
333,347,348,356,383
323
367
333
359
380
384
299
329,349
398

Brauwer, de
Bredael, Van
Bressinck
Broeck(e), Vanden
Bruyn, De
Bryssinck
Bury
Buytaert
Camerier
Campus
Castelein
Catellion
Cauteren, Van
Chaffart
Claus
Cleempoel, Van
Cleemput, Van
Cleene, De
Cock, de
Cools
Coster, De
Cottigny, de
Coussement
Daele, (Van)
Daeleman
Dauw
De Bruycker
De Klerck
Debel
Debreuck
Decefawe
Degroote
Dejonghe
Delepierre
Denys
Depree

321
319
340
312,339
338,36
337
378
355,378
325
302
305
305
348
305
335
317
316,335
373
356
357
339
379
339
347,377
314
321
305
306
306
308,309
313
304
335
301
299
305
399

Dessart
Devriendt
D'Hondt
Drom, Van
Duchenet
Dufour
Duyse, Van
Eastman
Eerebout
Egghe
Ekkebus
Engels
Fieer
Forthom
Franck
François
Gendt, De
Goeman
Goethem, Van
Goossens
Goris
Govaert
Group
Ha(e)len, Van
Hallemans
Hallemeesch
Hanssens
Havre, Van
Heirman
Helsen
Hende, Van den
Herkens
Hermans
Heyse
Heyvaert
Hiel

312
305,306
341,363
340
305
299
369
302
304,305
357
301
380,381
342
312
357
305
334
350
359
347,371
311
356
373
353,356
376
300
311
348
325
300
383
301
313
304
372
357
400

Hoefmans
Hoeylandt, Van
Hofstede
Hollemans
Hooweghen, Van
Houwenaeghel
Hove, Van
Hoyweghen, Van
Hullebusch
Huyben
Huybens
Huysseune
Janssens
Jong(he), De
Keersmaecker
Kerckhove, Van
Koning, de
Krelly
Kusé
Laere, Van
Laet, De
Lauwers
Ledent
Lejeune
Leugenhaeghe, Van
Leveke
Lori
Lottefiere
Louis
Luyckx
Lysebetten, Van
Machelen, Van
Maeijer, De
Maes
Meersman
Meirte

371
342
337
376
353
306
310,314
336
304
377
342
300
309
329,338
333
339
321
302
357
357
326
356
335
312
357
304,306
354,355
301
312
309
349
337
368
308,329,336,337,340,375,379,380
356
342
401

Meuleneire, De
Meurechy, de
Michiels
Missiaen
Moenssens
Monteyne
Munck, De
Nicolas
Nonneman
Noorts
Nys, de
Olieslager, d'
Ollemans
Overschelde, Van
Pankoek
Pauwels
Penneman
Phanestiel
Piedboeuf
Poppe
Pose
Potter, De
Poucke, Van
Pryckel, de
Puymbrouck, Van
Puynen
Puysseleir, De
Puyvelde, Van
Raemdonck, Van
Remoortere, Van
Renterghem, Van
Reunes
Reyniers
Reyns
Riské
Roelandts

383,384
309
339,383
306
357,372
378
340,356
319
356
327
323
322
376
342
301
381
355
313
313
329
301
365
337
346
315
356
342
315,355
359
316
341
327
335,375
371,372
342
335
402

Roggeman
Rombout
Rotthier
Rover, de
Rudder, de
Ruijmbeke, Van
Ruyters
Schalierijs
Schelfhaut
Schelfhout
Schils
Schoote, Van
Sehmke
Smet, (de)
Spiessens
Staes
Standaert
Steerteghem, Van
Thibaut
Thiron
Thuysbaert
T'Kindt
Torck
Trienpont
Triest
Vaerewyck
Vallaert
Van Eesen
Vandenbussche
Vandergucht
Vanooteghem
Velde, Van de
Verbesselt
Vercauteren
Vercouteren
Vercruyssen

373
329
325,337,375
322
355
321
364
368
314
311
342
355
317
322,355,357
348
346,350,363
301
373
302
369
368
314
342
380
321
341
355
301
300
301
312
326
377
311
338
309
403

Verdonck
Vergeylen
Verhaeghe
Verhelst
Vermeiren
Vermeulen
Vernimmen
Versturme
Vlegels
Vlierberghe, Van
Vos, De
Vree, De
Vylder, De
Waes, Van
Watelle
Weyn
Windey
Wittock
Wouters
Wymeersch

372
371
301
349
316
300,342
308
302
356
367
346
341
346
369
317
354
336
321
327
372
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