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Genoveva Cuveele, haar leven

Bij mijn opzoekingen naar de voorouders van burgemeesters en hoofdmannen van Pervijze en Sint
Catharina Capelle, wordt alsmaar duidelijker dat er dikwijls verwantschap is tussen de verschillende
families. Dit was zo in de 19° en 20° eeuw maar evenzeer vroeger ook.
Tijdens mijn onderzoek van de hoofdmannen in de 18° eeuw kwam ik zo meermaals Genoveva
Cuveele tegen en dit over een grote tijdspanne. Dit leek me wel de moeite om nader te onderzoeken
want op het eerste zicht leek het hier te gaan over misschien twee personen met dezelfde naam. Dit is
uiteindelijk niet het geval gebleken en zo kwam aan het licht dat Genoveva Cuveele vanaf 1715 tot
1768 een rol speelde te Pervijze als echtgenote, moeder, schoonmoeder en grootmoeder van
verschillende personen die te Pervijze en Sint Catharina Capelle een openbaar ambt uitoefenden.
Hierna een overzicht van haar leven voor zoverre ik dit kon achterhalen.
Haar leven begint te Ramskapelle als ze er op 20 april 1692 wordt geboren als dochter van Andries en
Maria Moenaert. Haar ouders zijn landbouwers en haar vader is afkomstig van de streek van Gits. Hij
is vrijlaat van de heerlijkheid Ogierlande. Genoveva is pas drie jaar als haar vader overlijdt. Hij laat
vijf minderjarige kinderen achter. Of haar moeder in de jaren daarna hertrouwde heb ik niet kunnen
terugvinden, evenmin waar zij overleden is.
Op 26 februari 1715 treedt Genoveva te Pervijze in het huwelijk met landbouwer Jan Gheleyns. De
getuigen op het huwelijk zijn Justus Vandecasteele en Jan Duytschaver. De familie Duytschaver is een
belangrijke familie in die tijd en de naam zal nog meermaals terugkeren.
Haar man is afkomstig van Eggewaartskapelle waar hij geboren werd op 16 december 1672. Hij is dus
heel wat ouder dan Genoveva en het mag geen verrassing heten dat hij een weduwnaar was.
Voorheen was hij gehuwd met Margaretha Marannes, telg uit eveneens een belangrijke familie. Tussen
1701 en 1711 werden van hen 4 kinderen geboren te Sint Catharina Capelle. Zijn eerste echtgenote
overleed op 16 juli 1714 en werd drie dagen later te Sint Catharina Capelle begraven. Of hun vier
kinderen in 1715 nog in leven waren is me niet bekend. Misschien had Genoveva door haar huwelijk
met Jan Gheleyns meteen vier kinderen, misschien ook niet.
Jan Gheleyns was een belangrijk man in de gemeente want het jaar nadien werd hij burgemeester van
Bercle wat hij zou blijven tot 1724. Ondertussen was hij ook kerkmeester van Sint Catharina Capelle
van 1717 tot 1718.
Kort na het huwelijk werd al aan gezinsuitbreiding gedacht en op 17 januari 1716 is het zover met de
geboorte van Genoveva Jacoba, genoemd naar haar moeder. De doopmeter van het meisje wordt
Anna Annet, echtgenote van Jan Duytschaver van Eggewaartskapelle. Het jaar nadien, op 9 februari
1717 wordt er een tweede meisje geboren : Cornelia Francisca. Nu is Cornelia Duytschaver –
eveneens van Eggewaartskapelle – doopmeter. Nog een jaar later, op 28 juli 1718 wordt een derde
dochter boven de doopvont gehouden in het kleine kerkje van Sint Catharina op het kastanjeplein :
Joanna Theresia. Waarschijnlijk is zij in haar eerste levensjaren overleden. Op 30 oktober 1719 ziet
dan nog Felicita Constantia het levenslicht.
Dan is het eindelijk zover : Genoveva en Jan krijgen hun eerste zoon Petrus Felicianus die geboren
wordt op 25 mei 1721. Dame Maria De La Haye van Ieper wordt de doopmeter. Nog geen twee jaar
later krijgen ze een vijfde dochter die opnieuw Joanna Theresia wordt genoemd.
Tot slot wordt op 31 juli 1725 nog Engelbertus Franciscus geboren. Zijn meter, Josepha De Cock, is
ook hoog van aanzien want ze is de echtgenote van Petrus Boudeloot, telg uit een heel belangrijke
familie in Veurne Ambacht. Engelbertus zal nooit zijn vader kennen want Jan Gheleyns overlijdt te Sint
Catharina Capelle op 12 oktober 1725.
Een nieuwe fase in het leven van Genoveva breekt aan. Met vijf kleine kinderen is het onmogelijk
verder alleen te blijven op een boerderij. Reeds op 10 juli 1727 treedt ze voor de tweede maal in het
huwelijk. De gelukkige is ditmaal landbouwer Pieter Frans Annys die ongeveer van dezelfde leeftijd als
Genoveva is. Waar en wanneer Pieter geboren werd heb ik niet kunnen terugvinden. Wel is aan het
licht gekomen dat zijn vader in 1667 geboren werd te Stuivekenskerke en dat hij in 1697 te Pervijze
woonde. Mogelijk was de kleine Pieter Frans toen al geboren. Lang zou hij echter niet te Pervijze
wonen want zijn ouders woonden tussen 1703 en 1708 te Eggewaartskapelle en van 1711 tot zeker
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1719 te ’s Heerwillemskapelle. Zijn vader overleed daar in 1718. Nu echter terug naar Genoveva en
Pieter Frans die verder boerden.
Nog te vermelden dat Pieter Frans bij zijn huwelijk poorter was van Ieper en dat hij bij zijn huwelijk
verzaakte aan dit poorterschap. Poorter zijn van een stad was enkel voorbehouden voor personen
waarvan de ouders reeds poorters waren of aan personen die huwden met een poorter of poorteres.
Als poorter mocht je je waren verkopen binnen de stadsmuren. Bij zijn huwelijk verzaakt Pieter Frans
echter aan zijn poorterschap.
Genoveva neemt de draad van haar leven terug op wat ook betekent dat er op 20 december 1728 al
een eerste kind geboren wordt : Isabella Clara. Anna Theresia Gheleyns, echtgenote van Julius Marijn
wordt de doopmeter van het kleine meisje. Mogelijk is zij een zuster van de eerste echtgenoot van
Genoveva.
Op 31 januari 1731 mogen de klokken opnieuw luiden voor de doop van Henricus Jacobus, de eerste
zoon van Genoveva bij Pieter Frans Annys. De doopmeter is Catharina Penson, echtgenote van
Judocus Cuveele van Ramskapelle, waarschijnlijk een schoonzuster van Genoveva.
In 1733 klimt vader Pieter Frans een trapje hoger op de maatschappelijke ladder : hij wordt dat jaar
zowel ontvanger van Pervijze als kerkmeester van Sint Catharina Capelle. Beide ambten zijn slechts
goed voor twee jaar. Daarenboven krijgen ze er op 2 maart nog een zoon Jan Baptist bij.
Nog is de gezinsuitbreiding niet gedaan : op 22 december 1734 houden ze Angelina boven de
doopvont.
Ondertussen zijn de kinderen uit het eerste huwelijk van Genoveva aan een leeftijd gekomen dat ze
ook al naar het andere geslacht beginnen te kijken. De oudste dochter Genoveva is 19 jaar geworden
en zoekt haar geluk bij Jacob De Witte van Sint Catharina Capelle, waarmee ze in 1735 huwt. Ze gaan
wonen te Lampernisse en op 15 juni 1740 mag ze doopmeter worden van haar jongste stiefbroertje
Eugenius Ludovicus. Daarmee is de tijd van kinderen baren voor Genoveva voorbij.
Het noodlot is echter nooit ver weg : op 7 april 1742 overlijdt haar tweede man en wordt ze opnieuw
weduwe met kleine kinderen. Haar man was bij zijn overlijden nog dismeester, ambt waarvoor hij
verkozen werd op 29 juli 1741.
Net als na het overlijden van haar eerste man, blijft Genoveva ook nu niet bij de pakken zitten : in
1746 huwt ze met huwelijkscontract voor de derde maal. Karel De Haese, afkomstig van Lampernisse
wordt haar derde echtgenoot. Bij hem zal ze geen kinderen meer krijgen. Zijzelf is tenslotte al 54
jaar. Haar man is slechts 27 jaar. Zo heeft Genoveva telkens een man gehuwd uit een andere
leeftijdsgroep. Haar eerste man was veel ouder, haar tweede was ongeveer van dezelfde leeftijd en
haar derde man is een heel stuk jonger.
Het leven gaat verder, de kinderen groeien op en één voor één kiezen ze hun eigen weg. Een
overzicht :
In 1747 huwt Joanna Theresia Gheleyns, haar dochter uit eerste huwelijk met Joannes Annys, bakker
en herbergier te Pervijze. Hier zitten we met een eigenaardigheid want wie is die Joannes Annys, in
hoeverre is hij verwant met de tweede echtgenoot van Genoveva? Opzoekingen hebben aan het licht
gebracht dat hij de broer is van Genoveva haar tweede man. De nieuwe schoonzoon van Genoveva
was dus in feite reeds haar schoonbroer. Van een familiale puzzel gesproken ...
In 1749 huwt ook Isabella Clara Annys, de oudste dochter uit het tweede huwelijk van Genoveva. Ze
huwt met Jan Baptist Huyghe die afkomstig is van Hondschote en die landsman is te Stuivekenskerke
waar ze ook gaan wonen.
In 1755 wordt Karel De Haese, derde man van Genoveva, burgemeester van Berkel wat hij zal blijven
tot 1770.
In 1759 komt er slecht nieuws uit Lampernisse : de oudste dochter Genoveva Gheleyns is overleden
op 43-jarige leeftijd. Een zware klap voor Genoveva Cuveele.
In 1761 huwt ook Angelina Annys, andere dochter uit het tweede huwelijk van Genoveva, met
Engelbertus Huyghe, landsman te Stuivekenskerke en broer van Jan Baptist Huyghe die in 1749 reeds
in de familie terecht kwam door zijn huwelijk met Isabella Clara Annys. Die Jan Baptist is echter geen
lang leven beschoren. Hij overlijdt kort nadien als vader van zes kleine kinderen. Zijn weduwe,
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Isabella Clara Annys, hertrouwt in 1764 te Sint Jacobskapelle met Pieter Maes van Nieuwkerke. Ze
zullen samen nog twee kinderen krijgen. We blijven verder dit gezin volgen want op 9 augustus 1767
moet moeder Genoveva nog een harde klap verwerken. Haar dochter Isabella overlijdt te Sint
Jacobskapelle op 39-jarige leeftijd. We zijn nog maar een jaar verder als ook Pieter Maes het heden
voor het eeuwige ruilt. Op 3 december 1768 wordt hij te Sint Jacobskapelle ten grave gedragen.
Genoveva, die we ondertussen al volgen sedert haar geboorte moet op korte tijd die twee zware
tegenslagen verwerken : een dochter en een schoonzoon overlijden en laten in totaal 8 kinderen na.
Werd het haar allemaal teveel op haar leeftijd ? Ze is tenslotte al 76 jaar. Nog geen drie weken later
overlijdt ook moeder Genoveva. Haar man Karel blijft achter. Hij blijft de eerste jaren nog verder te
Sint Catharina Capelle wonen want van 1775 tot 1778 is hij nogmaals burgemeester van Berkel.
Mogelijk hertrouwde hij later en vertrok naar andere oorden. Na 1778 is er van hem geen spoor meer
terug te vinden.
Om te besluiten nog kort overzicht van wat er verder gebeurde met de kinderen van Genoveva:
In 1774 overlijdt Henricus Jacobus Annys, zoon uit haar tweede huwelijk, te Pervijze. Hij is
ondertussen poorter van Nieuwpoort geworden.
In 1781 overlijdt Angelina Annys, dochter uit haar tweede huwelijk, te Stuivekenskerke. Haar man is
eveneens poorter van Ieper.
In 1783 overlijdt Joanna Theresia Gheleyns, dochter uit haar eerste huwelijk, te Pervijze. Haar zoon,
dus een kleinzoon van Genoveva, zal van 1789 tot 1792 nog hoofdman van Pervijze worden.
In 1784 overlijdt Cornelia Gheleyns, nog een dochter uit haar eerste huwelijk, te Sint Catharina
Capelle. Zij was ondertussen tweemaal gehuwd geweest op niet gekende data.
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