44.

De familie Buylaert

Van de vele families die in de loop der eeuwen te Pervijze verbleven maar er ondertussen terug
volledig verdwenen zijn, is de familie Buylaert er één van.
De meeste verdwenen families lieten geen enkel zichtbaar spoor na maar van de familie Buylaert
bestaat er wel nog een grafzerk op het kerkhof. Bij de ingang van de sacristie staat het rechthoekig
grafsteen van het echtpaar Jean Baptist Buylaert, zijn echtgenote Marie Joanne De Breucq en hun
kinderen waaronder Victor Pius Buylaert. Die laatste was een zeer voornaam persoon : hij was
voormalig burgemeester van de gemeente en oud lid van het Nationaal Congres. Hij stond met andere
woorden aan de wieg van ons huidige België maar over hem verder meer.
Zeker vanaf 1743 woonde het gezin van Franciscus Buylaert en Monica Dorothea Bastoen te Sint
Catharina Capelle. Hij was geboren te Oostende omstreeks 1714 als zoon van Petrus die zelf geboren
was te Duinkerke en van Helena Vanneuville die geboren was te Grevelingen, eveneens in Noord
Frankrijk. Hij overleed te Sint Catharina Capelle op 11 september 1768 terwijl hij amman11 was van
de gemeente. Monica Bastoen was net als haar man afkomstig van Oostende en er omstreeks 1714
geboren als dochter van Egidius (van Dudzele) en Anna Vanheule. Zij overleed te Sint Catharina
Capelle op 30 januari 1795.
Toen ze te Sint Catharina Capelle kwamen wonen hadden ze zeker twee nog in leven zijnde zonen :
1. Franciscus Egidius, geboren omstreeks 1734 te Oostende. Hij huwde op 09 juni 1761 te
Eggewaartskapelle met Matton Anna Maria Theresia die afkomstig was van Zevekote. Hij overleed
op 18 maart 1796 eveneens te Eggewaartskapelle.
2. Joannes Baptista Josephus, geboren in Grevelingen omstreeks 1738 (zie verder).
Toen ze eenmaal in Sint Catharina Capelle woonden, werd het gezin nog uitgebreid met verschillende
kinderen :
3. Bernardus Franciscus, geboren te Sint Catharina Capelle op 29 september 1743 en er overleden
op 25 januari 1758.
4. Idonia Constantia geboren omstreeks 1746. Zij huwde met Carolus Dehaese, geboren te
Lampernisse in 1748 en zoon van Jan Baptist en Godelieve Maelbrancke. In 1795 was hij koopman
en winkelier in stoffen in Sint Catharina Capelle. Wanneer hij overleed is me niet bekend maar in
1801 woonde zijn weduwe ten oosten van het gemeentehuis van Sint Catharina Capelle. Volgens
de volkstelling van 1814 woonde zij toen nog steeds te Sint Catharina Capelle, sectie Groene Poort.
Zij overleed te Pervijze op 28 april 1828.
5. Balthazar Michaël, geboren te Sint Catharina Capelle op 5 juni 1749 en er overleden op 19
september 1749.
6. Augustinus Antonius, geboren te Sint Catharina Capelle op 18 februari 1754 en waarvan geen
verdere gegevens bekend.
Laten we nu de verdere levensloop en afstammelingen volgen van hun zoon Joannes Baptista
Josephus.
Joannes Baptista Josephus huwde een eerste maal te Sint Catharina Capelle in 1763 met Maria Cecilia
Buys, dochter van Ignatius Josephus. Bij haar kreeg hij vier kinderen :
3. Susanna Perpetua Josepha, geboren te Sint Catharina Capelle op 28 september 1764 en er
overleden op 25 februari 1765.
4. Maria Barbara, geboren te Sint Catharina Capelle op 26 december 1766 en er overleden op 10
mei 1770.
5. Monica Dorothea, geboren te Sint Catharina Capelle op 20 februari 1768. In 1791 werd zij
aanvaard in de abdij van Hemelsdale te Brugge waar zij geprofest werd op 15 april 1792 en de
kloosternaam zuster Aleydis kreeg. Zij overleed te Brugge op 29 mei 1847 om drie uur ‘s morgens
als laatste in leven zijnde religieuse van de abdij. Ze werd op 31 mei begraven te Brugge na een
dienst om 11 uur in de parochiale kerk van Sint Gillis.

11

vergelijkbare functie met baljuw
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6. Carolus Jacobus Ludovicus, geboren te Sint Catharina Capelle op 21 maart 1769 en er
overleden op 16 juli 1769.
Reeds op 26 maart 1770 overleed zijn echtgenote te Sint Catharina Capelle. Er restte Joannes
Baptista niets anders dan zo snel mogelijk te hertrouwen wat op 16 november 1770 dan ook gebeurde
met Maria Joanna De Breucq. Zij was geboren te Oostvleteren en de dochter van Bartholomeus en
Maria Dorothea Hamers (dochter van Pieter Philip). Haar ouders waren gehuwd te Oostvleteren en zij
woonden in 1770 te Diksmuide.
Voor Bernard Antoon De Cuyper, deelsman van de Stad en Kasselrij Veurne werd een
huwelijkscontract opgemaakt waaruit we enkele interessante gegevens kunnen halen. Zo staat in het
huwelijkscontract dat de langst levende al zijn klederen “soo wullen als lijnen, baguen ende juweelen
‘t sijnen ende t’haeren hoofde, halse ende lichaeme dienende ende gedient hebbende, met het beste
bedde ende ledecant” zal mogen behouden. Ook stipt het contract aan dat “in cas den aparenten
bruydegom den langst quame te leven, soo sal hij in cas van geen kyndt ofte kynderen, ofte dat de
selve quaemen te sterven als vooren, blijven in alle baeten ende lasten van den sterfhuyse soo
immeuble als meuble sonder eenigen staet van goede te moeten maecken ofte rekeninghe te moeten
doen aen wie het sij”. Met andere woorden : als er bij overlijden van de vrouw geen kinderen
achterblijven, erft de man alles, zowel baten als lasten zonder dat er een staat van goed zal moeten
worden opgemaakt. Wel moet de man zorgen voor een deftige begrafenis van zijn echtgenote en
moeten de erfgenamen van zijn vrouw de som van 40 ponden uitbetaald krijgen. Hier heeft hij wel de
keuze : ofwel 40 ponden uitbetalen ofwel toch een staat van goed laten opmaken.
Uit dit tweede huwelijk werden vijf kinderen geboren te Sint Catharina Capelle :
1. Idonia Joanna - 18 augustus 1772. Zij bleef ongehuwd en was in 1814 winkelierster in Sint
Catharina Capelle waar ze samen woonde met haar moeder, broer en zuster. Zij overleed te
Pervijze op 3 augustus 1840.
2. Maria Theresia Josepha - 14 maart 1774. Zij overleed ongehuwd te Pervijze op 9 juni 1826. Tot
haar overlijden was ze winkelierster.
3. Victor Pius - 13 december 1775 (zie verder).

188

4. Joannes Josephus - 16 augustus 1778. Hij was gehuwd met Maria Francisca Degrave, te
Stuivekenskerke geboren omstreeks 1774 en dochter van Hyacintus en Isabella Vereecke. Hij
overleed te Pervijze op 12 juni 1806 en zij overleed eveneens te Pervijze op 25 februari 1823.
5. Isabella Rosa Dorothea - 26 februari 1780 en overleden op 6 mei 1780.
Hun vader was reeds een belangrijk man te Pervijze. Een overzicht : van 1767 tot 1768 was hij
ontvanger van Sint Catharina Capelle, tot 15 november 1771 was hij schepen
in het
gemeentebestuur van Pervijze, Toen diende hij om onbekende redenen zijn ontslag in. Hij werd
opnieuw ontvanger van Sint Catharina Capelle en bleef dit tot 1777. Van 1781 tot 1783 was hij
dismeester en van 1784 tot 1785 was hij voor de derde en laatste maal ontvanger van Sint Catharina
Capelle.
Op 20 juli 1788 overleed hij te Sint Catharina Capelle, amper 50 jaar oud. Zij weduwe bleef wonen te
Sint Catharina Capelle ten noorden van het gemeentehuis. Tien dagen later, op 30 juli, werd zijn staat
van goed opgemaakt. Dit lijvig handgeschreven document van minstens honderd bladzijden wordt
bewaard in het Rijksarchief te Brugge.
Slechts op 8 mei 1820 overleed ook zijn echtgenote, eveneens te Pervijze.

Grafsteen van J. B. Buylaert en M. J. Debreucq (= keerzijde grafsteen Victor Pius Buylaert

Laten we het nu verder hebben over de meest befaamde telg uit dit gezin : Victor Pius, die zoals we
hiervoor aanhaalden, geboren was te Sint Catharina Capelle op 13 december 1775.
Ook hij bleef ongehuwd tot zijn overlijden te Pervijze op 19 december 1864, ‘getroffen van eenen
geraecktheyt’, zoals Theresia Degrave-Dumon het in een brief liet weten aan de bisschop van Brugge.
In zijn leven was Victor Buylaert geneesheer te Pervijze. Tot 1848 was hij burgemeester en zoals zijn
grafzerk vermeldt was hij gedurende 60 jaar ook kerkmeester geweest. Ook was hij lid van het
Nationaal Congres, de officiële vergadering die meewerkte aan de onafhankelijkheid van België in
1830. Men typeerde hem in 1815 als een geleerd man met een goed karakter, die aanzien genoot van
zijn medeburgers.
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Uit het huwelijk van Joannes Josephus en Maria Francisca De Grave (zie hiervoor) werd te Pervijze een
zoon Ludovicus Joannes geboren, vlak voor het overlijden van zijn vader op 14 maart 1806. Hij
huwde met Maria Versavel die geboren was te Brugge op 4 november 1801. Hij ging te Brugge wonen
tot 31 juli 1854, toen verhuisde hij naar Varsenare waar hij dokter zou blijven tot zijn overlijden in
1881.

Volgens een familiekroniek bezocht hij zijn zieken steeds te voet. Hij was klein van gestalte terwijl zijn
echtgenote merkelijk groter was. Hij had vijf dochters : Mathilde, Nathalie, Elisabeth, Leonie en
Marianne. Eén dochter overleed reeds in 1854, amper 22 jaar oud. De overige vier hebben in 1875 in
Varsenare de Maria Congregatie opgericht. Toen de oorlog in 1914 uitbrak waren enkel nog Elisabeth
en Leonie in leven. Deze laatste was bedlegerig. Uit schrik voor de Duitsers zijn beiden naar Brugge
gevlucht.
Tot zover dit beknopte overzicht van de familie Buylaert waarvan de laatste en tevens belangrijkste
telg overleed te Pervijze in 1864.
Zijn grafzerk kunnen we nog steeds bezichtigen op ons kerkhof vlakbij de ingang van de sacristie.
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