
Aernout Petrus Ludovicus Hyacintus 

Veurne, 28 juni 1753 - Nieuwpoort, 13 december 1822  

Levensbeschrijving 

intrede Dominicanen, Bergues (Sint-Winoksbergen, Frans-Vlaanderen) 

kloosternaam Hyacinthus  

1797: priesterwijding 

onderpastoor Parochie Sint-Walburga,Veurne. 6 februari 1803 - 18 januari 1808 

onderpastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 18 januari 1808 - 6 augustus 1808 

onderpastoor Parochie Sint-Walburga, Oudenaarde. 06 augustus 1808 - 12 juni 1813 

pastoor Parochie O.L.Vrouw, Mannekensvere.  12 juni 1813 - juli 1822 

Hij neemt ontslag in juli 1822. 

 

Notitie uit het “Memorial van Reningelst” door koster P.L. Cuvelier 

14 februari  1808 den nieuwen cappelaen M. Aernout nog niet aengekomen zynde , was alhier maer 

eene misse, mits hy tot Veurne met de cosyns (voetjicht)lag. Men hadde de heer cappelaen van de 

Clytte doen maenen om d’ eerste ofte tweede misse te comen lezen, maer hy heeft geantwoord dat 

het hem niet en paste, dat het zyne pligt was te Clytte misse te doen. 

Den 3 maerte is M. Aernout aengekomen van Veurne, de wegen waeren zoo quaed dat men vier 

paarden hadde moeten gebruyken om tot Reninghelst te geraeken. M. Aernout, altyd slecht op de 

ganck blyvende, en ziende dat het zeer moeyelik was den dienst te lande te connen doen, dies te meer 

om dat hy tegen zynen dank Veurne hadde moeten verlaeten, is de 14 dezer vertrocken naer Gend om 

self in persoone syne onpasselikheyd aen den bisschop te vertoonen, dezen ziek zynde heeft hem niet 

connen spreken. Men hadde hem selfs by den bisschop beschuldigt dat hy eene remedie bezat om de 

cosyns te doen uytkomen als hy wilde. 

Den 16 augustus is van hier vertrocken M. Hichintus Aernout, onsen cappelaen, om te gaen dienen de 

onderpastorye van Oudenaerde boven Cortryck, naer alhier geweest te hebben vyf maenden en half, 

sedert den 3 maerte van dit jaer, nemende zynen doorgang langs Veurne. Dezen heer was den 

meesten tyd vernaegelt in zyne voeten en flauw op den ganck, zoo dat hy te lande weynig dienst 

conde doen. 

 

 

 



Overlijdensacte 14 december 1822 

 


