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In nr. 69 van 21 november 1847:

AEN DEN GIESBAERGSCHEN 
NAEMOPLOSSER.
Vraeg: Hoe heet de schryvelaer van de 
Gazette onzer tamme vossen?
Antw(oord): STOKAERT, (Stocquardt, 
oude styl)1, stoker, aenstoker tot twist en 
tweedragt.
Vraeg: Welke soort van belooning voor 
dien Stokaert, vindt men in de beteekenis 
van deszelfs echte benaming, van achter 
naer vooren gelezen?
Antw(oord): TAERTKOST 
(mattentaerten?).

 Zondag avond om 8 ure, is d’heer 
Petrus Bert, Kunstschilder, in den 
ouderdom van 63 jaren alhier overleden. 
Die verdienstelyke medeburger heeft 
gedurende 17 jaren de plaets van 
professor by onze stedelyke akademie 
van teeken- en bouwkunde met 
vlyt en bekwaemheid bekleed. Zyne 
openhartigheid, zyne dienstvaerdigheid 
en andere edelmoedi ge hoedanigheden 
zullen hem van allen die hem gekend 
hebben doen betreuren.

 Dynsdag avond is alhier aengekomen 
Zyne Hoogw. de Bisschop van Gent. 
Hy is in ons stedelyk kollegie afgestapt. 
Tot heden is de oorzaek zyner komst 
aen het publiek onbekend gebleven. 
Sommigen vermeenden dat die reis voor 
oogwit had de inwyding der nieuwe kerk 
van Onkerzele, des te meer daer die Onkerzele, des te meer daer die Onkerzele

gemeente slechts op eenen afstand van 
een kwartier uers onzer stad gelegen is. 
Maer zy die zulks dachten hebben zich 
vergist, want die wyding is daegs na 
deszelfs vertrek, door onzen Eerwaerden 
heer Deken gedaen geworden.

 D’heer notaris Declercq, lid van 
den stedelyken raed, komt benoemd 

te worden in vervanging van wylen 
d’heer Benedictus De Ruyter als een der 
direkteurs onzer akademie voor Teeken- 
en Bouwkunde.

BURGERLYKEN STAND der stad 

Geerardsbergen van den 12 tot den 

19 November.

HUWELYKEN
 Ludovicus Brecx, oud 24 jaren 
bakker, Penstraet, en Adelaïde Justina 
Vanderkelen, oud 21 jaren, zonder 
beroep, Groote straet.

OVERLYDEN
 D’heer Petrus Bert, oud 62 1/2 jaren, 
winkelier, weduwenaer van Joanna-
Marie T’Sas, Brugstraet.
 Fredericus Bogo, oud 20 jaren, wever, 
ongehuwd, zoon van Dominicus Bogo, 
Hospitael.
 Amandina de Bièvre, oud 33 jaren, 
naeister, ongehuwde dochter van 
Albertus de Bièvre, Hospitael.

VERPACHTING

Den Dynsdag 23 November 1847, om 
twee ure na-middag, zal de notaris 
DEDEYN, namens de leden der 
kerkfabriek van Ophasselt, aldaer, ter 
herberg van de weduwe Kornelius 
Dehenau, voor een zesjarigen termyn 
verpachten:
25 verschillende perceelen land, de 
voormelde kerk behoorende onder de 
gemeenten Ophasselt en Steenhuysen.

In nr. 70 van 28 november 1847:

 Zondag laetst is alhier overleden de heer 
Philippe-Jacques-Ghislain De Bolster, 
in den ouderdom van 83 jaren. Door 
zyne onvermoeijelyke werkzaemheid 
even als door zyne eerlykheid had hy 
zich tot den rang van eenen der rykste 
en voornaemste handelaers dezer 

stad weten te verheffen. Gedurende 
16 jaren vervulde hy de plaets van 
kerkmeester. Zyne voorzichtigheid, zyne 
zagtmoedigheid en zyne mildadigheid 
hadden hem de algemeena achting 
verworven en zullen hem by zyne 
medeburgers en al die hem gekend 
hebben lang doen betreuren.

- Woensdag laetst heeft een onheil 
in de gemeente Moerbeke plaets 
gehad: de genaemde Alexander de 
Taye, landbouwer aldaer, met eenen 
kordewagen voorbyrydende waer men 
bezig was met eenen boom om te kappen, 
is door den schielyken val van denzelven 
geraekt geworden en ter plaets dood 
gebleven.

De moordenaars van jofvrouw 

Evenepoel2.

(...). Men verzekert dat Rosseel en 
Vanderplas, nu omtrent vyf weken 
geleden, te Geerardsber gen in 
verscheidene estaminets gezien geweest 
zyn en in de herberg van St.-Sebastiaen 
vernacht hebben. Zy kwamen van 
Ath, gaven uit te Geerardsbergen 
een ontuchtig huis te willen komen 
openen en hebben, om vertrouwen in te 
boezemen, hier en daer laten ontwaren 
dat zy van zilveren en gouden specien 
wel voorzien waren. Een van hen was 
gekleed met zwarte laken broek en frak, 
en zwarte satynen vest; de andere droeg 
eenen kiel over zyne kleederen. Hunne 
wulpsche en onbeschofte redeneringen 
zyn door verscheide persoonen bemerkt 
geworden. Het zou eene groote eer 
geweest zyn voor onze stedelyke politie, 
die in sommige beuzelingen dikwyls zoo 
voorbarig is, ware zy fyn genoeg geweest 
om de lucht van dergelyk wild in den 
neus te krygen.

(Wordt voortgezet)

1 De lezer zal zich herinneren dat De Volksverdediger en de Gazette van Geerardsbergen niet in goede verstandhouding leefden. 
   Welnu de uitgever van de Gazette heette Stocquaert.
 2 Het gaat hier om een moord gepleegd in Brussel. Verdachten waren een zekere Rosseel en Vanderplas.


