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Vlaamse Stam en Genealogie en Heraldiek, bedraagt 35 euro per jaar, en kan gestort 
worden op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde 
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 28 april, 26 mei, 30 juni, 29 sept, 27 okt en 24 nov 2015:  

Opsporing verzocht: mijn voorouders (telkens van 14 uur tot 16 uur in het stadsarchief van 

Deinze): begeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van Familiekunde Deinze 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

 

- Onze reizende tentoonstelling “Herdenking WO I: 

Deze tentoonstelling bestaat uit twee delen: 

- Gebouwen in Groot-Deinze die tijdens WO I schade leden 

- Gesneuvelden van Groot-Deinze 

De eerstvolgende tentoonstelling heeft plaats in zaal Ter Leie, Nieuwstraat 24 Astene (op vraag 

van KVLV Astene) van 2 mei tot en met 4 mei 2015. 

 

- Dinsdag 21 april 2015 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang 

Markt, Deinze: 

Voordracht: “Datering van oude foto’s” 

Door de heer Peter Eyckerman 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

 

Meer info : U heeft vast nog ergens oude familiefoto’s liggen, maar als de betrokkenen niet meer 

leven, is het vaak moeilijk te achterhalen wie er op de foto’s is afgebeeld en wanneer of waar de 

foto’s zijn gemaakt. De datering van een foto is een belangrijk startpunt en geeft een antwoord op 

het ‘Wanneer?’ In combinatie met andere gegevens kan het ook leiden tot een antwoord op de 

vragen ‘Waar?’ en ‘Wie?’. 

Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod: 

Hoe kan je oude foto’s het best dateren? 

Wat kan je afleiden uit de inhoud van een foto? 

Hoe kan je personen identificeren? 

 

- Donderdag 17 september 2015 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, 

ingang Markt, Deinze: 

Donderdag bibliotheekavond: Voordracht: “Het leven van Libor SLOCK” 
Door de heer Jan Van der Fraenen. 

Organisatie: Stedelijke Openbare Bibliotheek Deinze in samenwerking met het stadsarchief en 

Familiekunde Vlaanderen – regio Deinze. 

 

Meer info: Het zal die dag exact 100 jaar geleden zijn dat Libor SLOCK “voor den kop 

geschoten” werd te Brugge, beschuldigd van spionage voor de Engelse inlichtingdienst. In 2015 

zal ook de herdenkingsplaat in Deinze voor deze verzetsstrijder hersteld worden. 

 

 

Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze stuurt regelmatig e-mededelingen naar 

haar leden en sympathisanten met informatie over haar activiteiten en zoektips. 

 

Wens je deze interessante e-mededelingen ook te ontvangen, stuur dan een mailtje 

naar onze voorzitter Claude Gekiere: claude@gekiere.com 
 

 

mailto:claude@gekiere.com
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE  

(vervolg van Leiestam 2/2014, p. 923) 

 

fo. 159: Guilliame IMPE + x Marie DE MARTELAERE + (4/3/1670) 

fo. 163: Lievyne GHYSELINCK + x Guilliame BRUYNEEL (zonder datum) 

fo. 167 verso: Jaecques VANDER STRATEN + x Pierynken BYTEBIER (zonder datum) 

fo. 169: Lieven VAN LEEUWE + x Maeyken VAN LANGHERAET (6/5/1670) 

fo. 170: Louis VAN DOORNE + x Philippote SAELENS (7/10/1670) 

fo. 173: Catharine CLAEYS + x Pieter LAMMENS (9/9/1670) 

fo. 176: Janneken SCHAUBROUCK + x Jan DE GRUYTERE (zonder datum) 

fo. 179: Maeyken VERSTRAETEN + x Pieter PLETTYNCK (1/12/1671) 

fo. 180: Pieter DE WAEGHENAERE + x Marie DE CROOCK (1/12/1671) 

fo. 188: Marie CNOCKAERT + x Michiel DE CLERCQ (30/4/1670) 

fo. 193: Willemynken DE GHEYTERE + x Pieter DE BOUVERE (28/7/1672) 

fo. 194: Anthoine MICHIELS + x Laureynce DE KEYSERE (18/10/1672) 

fo. 200: Sara GUYON + x Anthoine VANDER STRAETEN (8/12/1672) 

fo. 202 verso: Gheeraert JOLYT + x Maeyken BOESSENS (11/1/1673) 

fo.204: Philips THYS + x Janneken VANDER MEULENE (30/5/1679) 

fo. 205 verso: Francoise VAN LANGHERAERT + x Jan ADAMS (11/4/1679) 

fo. 206: Jaecques VANDE WOESTYNE + x Marie IMPENS (8/2/1679) 

fo. 206 verso en fo. 240 verso: Mayken BRAET + x Joos DE GRUYTERE (5/4/1679) 

fo. 208 verso: Pieter BRAET + x Joosyne VANDER MEERE (15/5/1679) 

fo. 216: Lieven NOLLET + x Cathelyne AMEEL (15/4/1670) 

fo. 218: Marie DE VOS + x Laureins VAN SCHAUBROECK (27/10/1678) 

fo. 220 verso: Joosyne LOOTENS + x Geeraert DE WEERT (11/4/1679) 

fo. 222 verso: Petronelle VANDEN HENDE + x Marcus BRAET (19/7/1679) 

fo. 226: Floris VANDER POORTEN + x Jacquelyne DE WAEGHENAERE (4/7/1673) 

fo. 232: Janneken DAUTRICOUR + x Jaecques SERGEANT (19/10/1679) 

fo. 237 verso: Jan VAN WEMELBEKE + x Margriete VANDER MEULENE (6/2/1680) 

fo. 243: Petronelle VANDER POORTEN + x Gabriel DE WAEGHENAERE (21/8/1679) 

fo. 244 verso: Janneken HERREMANS + x Pieter DE CONYNCK (24/5/1680) 

fo. 246: Adriaen IMPENS + x Janneken DE CLERCQ (23/5/1680) 

fo. 248 verso: Jacobus DE GRUYTERE + x Magdaleene VERSPEYEN (16/5/1680) 

fo. 250: Janneken VAN WINTERBEKE + x Jaecques VANDER MEULEN (9/5/1680) 

fo. 253: Guilliame VANDER VENNET + x Cathelyne LOOTENS (4/6/1680) 

fo. 260 verso: Cornelis VAN WONTERGHEM + x Joosyntjen VAN WYCHUYS + 

(3/7/1680) 

fo. 275 verso: Janneken VANDER MEULENE + x Adriaen DHAENENS (28/12/1676) 

fo. 278: Elisabet FRANS + x Joos JOCHEM (20/3/1681) 

fo. 279: Philips EVERAERT + x Marie WILLEMS (10/3/1681) 

fo. 282 verso: Joos STROBBE + x Isabelle DE MEESTERE (22/1/1680) 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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KRANTENKNIPSELS UIT DE OUDE DOOS 

(Verzameld door Fernand Bracke) 

Alle onderstaande krantenartikels zijn (tenzij anders vermeld) afkomstig uit het weekblad De 

Volksstem . 

DE VOLKSSTEM, uitgegeven te De Pere – Wisconsin –USA, was een Nederlandstalig weekblad ten 

gerieve van de talrijke Nederlandse en Vlaamse emigranten in de streek. De eerste editie verscheen op 

14 maart 1890. De uitgevers waren J.B. Heyrman en J.A. Kuypers. Het blad rolde aanvankelijk 

wekelijks  op vrijdag van de persen, maar enkele maanden besloot men het voortaan op woensdag te 

laten verschijnen. Naast novellen, wereld, lokaal en nationaal nieuws bracht het vooral ook uitgebreid 

verslag over het reilen en zeilen van het leven op het thuisfront van de emigranten. De Volksstem hield 

op te bestaan op 1 juli 1919. 

Astene 12-2-1902    M.Vandenabeele , landbouwer en schepen alhier is woensdag morgen nabij een 

bosch vermoord gevonden, getroffen door een geweerschot denkelijk gelost door een wildstrooper die 

hem voor een jachtwachter aanzien heeft. Donderdagmorgen is het parket van Gent ter plaats 

gekomen. De lijkschouwing is gedaan op de hofstede zelf. Het geweer was geladen met kapstukken 

waarvan men er in de hersenen heeft terug gevonden. Het parket heeft nog eens de personen 

ondervraagd die dinsdagavond in gezelschap van Vandenabeele geweest waren. Na ondervraging is 

Leonce Verplaetse, van Nazareth, een dier persoon, aangehouden. Men weet niet juist welke 

bezwaren op hem wegen, maar men ziet het nochtans verdacht dat hij de schoten gehoord hebbende zo 

dicht bij hem, niet is gaan zien. Na het vertrek van het parket hebben de gendarmen zich naar de 

woning van Verplaetse begeven om er de geweren aan te slaan. Verplaetse is 23 jaar oud, 

Vandenabeele is er 50. Hij laat eene weduwe met 3 kinderen achter waarvan het jongste 2 jaren telt. 

Hij woont sedert 7 jaren op de hofstede en woonde vroeger te Petegem by Deynze. Hij was schepene 

en voorzitter der kerkfabriek van Astene. Zijn vader is nog in leven en leeft op zijn goed met eene 

dochter in het dorp te Astene. Het onderzoek heeft ook bewezen dat Vandenabeele niet gevallen is 

waar zijn lijk gevonden werd: eene streep bloed met hersens langs den grond toonde dat het lijk 

versleept was en zekere teekens aan den arm bewezen dat het slachtoffer bij dien arm moest 

voortgetrokken zijn.  

Astene 7-6-1911    Maandag morgend is te Astene, in de diepste gevoelens van godvrucht in den Heer 

ontslapen, de Weledele Mevrouw wed. Astére de Kerckhove de Denterghem, geboren Anna 

Christina de Mandat – Grancey , van edelen Fransche oorsprong. De bevolking van Astene verliest 

in haar een milde weldoenster. 

Astene 25-3-1914    Zondag morgend vonden personen die naar de kerk gingen, op eenige honderd 

meters van de statie, aan den draai van den steenweg Nazareth-Astene, in den gracht het lijk liggen 

van Leon Verwee, herbergier en slachter, wonende Dorpplaats. Zijn rijwiel lag nevens hem. Het lijk 

lag half in het water met eene groote wonde aan het hoofd. Leon Verwee was zaterdag namiddag naar 

Nazareth gereden voor zaken. Wat laat naar huis komende zal hij door den grooten mist den draai der 

straat niet gezien hebben. Hij reed in den gracht en stuikte met het hoofd op eenen staak van afgekapt 

hout, waardoor hij de wonde bekwam, bewusteloos viel, en alzo aan zijn einde kwam. Verwee is rond 

de 26 jaar en heeft geene kinderen.  

De Middelburgse Courant 30-8-1827    Op den 31 augustus 1827, des voormiddags ten tien ure zullen 

in de lokalen van het Gouvernement te Gent worden aanbesteed de navolgende werken: Het afbreken 

van twee vaste bruggen en eene ophaalbrug over de rivier de Leye te Deinze, en het vervangen van 
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dezelve door twee nieuwe vaste bruggen en door eene draaibrug. De bestekken dezer werken liggen 

ter lezing in het voornoemd lokaal der hoofdingenieur te Gent.  

Deinze 13-7-1898    In den nacht tusschen vrijdag en zaterdag laatst is eene belangrijke en stoute 

diefte gepleegd bij middel van inbraak bij den Heer Moerman, juwelier op de Groote Markt te 

Deinze. Al de gouden, zilveren en nikkelen horlogiën, kettingen, ringen enz. zijn ontvreemd. Men zegt 

dat de waarde der gestolene voorwerpen tot verscheidene duizenden frank beloope. 

Deinze 25-5-1903    In Vlaanderen Vlaamsch zegt de wet, in Vlaanderen Fransch, zeggen de 

bureelratten die de wet willen ontduiken. Ziehier het bewijs: Sedert eenige weken is in het postbureel 

van Deinze een Waalsch bediende werkzaam die niet in staat is 5 woorden Vlaamsch op een 

behoorlijke wijze aaneen te hangen. Het is waar, men houd hem tot hier toe wat achteruit uit vrees 

voor opspraak vanwege het publiek, maar stillekensaan hoopt men zoo onze houding gewoon te 

maken aan Waalsche bedienden. 

Deinze 26-8-1903    Vier werklieden onzer stad komen eene vereerende onderscheiding te ontvangen. 

De Nijverheidsdekoratie van 1
ste

  klas is overhandigd geworden aan Ivo Allaert, voor 43 jaaren 

trouwen dienst in de Molens van Vlaanderen, deze van 2
de

  klas aan Constant Cauwe , Alexander 

Mortier en August Verplaetse voor 27 jaaren dienst in het zelfde gesticht. De overhandiging der 

dekoratiën heeft plaats gehad maandag morgend in tegenwoordigheid der gemeenteraadsleden, de 

bestuurder M. de Volder, al de werklieden en door volksvertegenwoordiger Van Cleemputte. De 

gevierden werden vervolgens schoone geschenken aangeboden.  

Deinze 8-8-1906    In den grooten prijskamp die zondag te Brugge heeft plaatsgehad hebben onze 

pompiers er 4 prijzen behaald, waaronder twee in eerste verdeling. Onze hartelijke gelukwenschen aan 

ons dapper pompierkorps en aan hunne bevelhebber M. Ivo Sheerlinck.  

Deinze 4-9-1907   De genaamde Van de Ghinste, een 17 jarige jongeling wonende te Grammene, is 

maandag namiddag alhier in de Leye, waar hij een bad nam, opeens onder water verdwenen en 

verdronken. 

Deinze   Limburgs Dagblad 26-6-1937    Het museum te Deynse in Vlaanderen bezit een 17 eeuws 

uithangbord gevonden in 1930 te Poucke. Het opschrift luidt “Willecomme altemael in desen taveiren, 

die fraey drincken ende wel betaelen wilt, lustigh smeiren ende sitten op den bierbanck. Icke blaese 

den in en den uitganck”. De hoornblazer, een koperen figuur, die met ijzeren haken onder aan het bord 

was bevestigd is verdwenen.  

Wontergem 13-7-1892    Dinsdag morgend rond 8 uren was de herbergier Vercampt aan t’klappen 

over de paardeloopen waarvan de rekening zoeven gesloten was, met twee andere personen; “ Dat is 

nu tot toekomend jaar “ zo besloot Vercampt . Eenige ogenblikken daarna uitte hij eenen schreeuw en 

zakte ineen. Men sprong hem ter hulp, doch alle zorgen waren vruchteloos . Vercampt stierf weldra 

zonder een woord te kunnen spreken.  

Nazareth 10-01-1900    Op den wijk Beirhof alhier ging de genaamde Marie Dossche aardappelloof 

uit een mijt trekken. De mijt kantelde en de arme vrouw werd er onder bedolven. Toen men de 

ongelukkige er van onder haalde was ze reeds overleden.  

Nazareth 20-8-1902    Zondag namiddag heeft Adolf Van de Kerckhove door verhanging een einde 

aan zijn leven gesteld. De ongelukkige, 60 jaar oud, werd in de schuur gevonden door zijn vrouw. een 

gebuur heeft de koord doorgesneden maar het was te laat.  
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Machelen 13-3-1912    Zondag nacht had ten gevolge van het nachtzitten en den drank alhier een 

schrikkelijk drama plaats dat twee familien in droefheid dompelt. In den namiddag hadden eenige 

jongelingen van Petegem –Deinze zich naar Machelen begeven waar zij zich wat te luidruchtig 

vermaakten en verscheidene herbergen bezochten. Op het punt huiswaarts te keren ontstond op het 

dorp tusschen Baziel van den Ghinste van Petegem en René De Bouvere , zoon van den 

jachtwachter van Olsene, een woordenwisseling nopens eene liefdeskwestie. De twist liep weldra zo 

hoog op dat alvooren de gezellen Van de Ghinste konden tusschenkomen De Bouvre als een razende 

op zijnen tegenstrever toe sprong, hem ten gronde wierp en met zijn mes verscheidene steeken 

toebracht, waaronder drie dodelijk . De gendarmerie van Olsene werd verwittigd en opende dadelijk 

een onderzoek. René De Bouvere werd aangehouden en naar Gent overgebracht. 

Machelen 25-6-1913    Maandag rond den avond is de 80 jarige Justien van Thorre, wonende te 

Machelen, tusschen Petegem en Grammene door een goederentrein gedood.  

Meigem 31-5-1893     In den nacht van maandag tot dinsdag is de hofstede van Bruno Goeminne 

gansch in de asch gelegd met geheel den inhoud. 1 paard , melkkoeien, vaarzen, zwijnen, vruchten, 

oogst enz. . Niets is kunnen gered worden.  

Petegem 3-5-1893     Zaterdag avond, rond 8 uren, is een vreeselijke brand uitgebarsten in de 

bloemmolens van den heer De Volder te Petegem bij Deinze. De werklieden hadden juist de fabriek 

verlaten, enkel een achttal waren gebleven om te kuischen. Vier werklieden waren bezig op het derde 

verdiep toen zij almeteens door vlammen omringd werden. Drie vlogen naar de trappen en stormden 

naar beneden. De vierde een zekere Verleyen uit Deinze moet door den rook bevangen of verstikt 

geweest zijn, men heeft hem niet meer teruggezien. Van de drie anderen zijn er twee ontsnapt met 

eenige brandwonden, zij liggen in het hospitaal te Deinze. De derde, zekeren Opsomer van Petegem 

was vreselijk verbrand. Zijne kleeren waren reeds heel door het vuur verteerd, hij had nog juist een 

lederen broekband om het lijf toen hij beneden kwam. Men droeg den ongelukkigen bij den Heer 

Notte, hij werd berecht door den eerwaarden pastoor Verscheuren, en stierf om 2 ure s’nachts .  

Petegem 5-3-1913      Dinsdag morgend, rond 7 ure was het 1 ½ jarig kind zoontje der echtgenooten 

Charlat , Machelstraat 1  te Petegem bij Deinze, alleen in huis. Het kind was tot nevens de stoof 

gekropen. Eene gloeiende kool viel er uit en stak de klederen van het kind in brand. Het slachtoffer 

was zo yselijk verbrand dat het eenige uren nadien overleed.  

De Nieuwe Rotterdamse Courant 26-8-1914    De Duitschers hebben de mooie spoorwegbrug van 

Grammene doen springen . De brug was een merkwaardig kunstwerk ,verleden jaar over de Leie 

gebouwd en dragende een dubbele spoorlijn . 

 Limburger Koerier 30-7-1940 :  Grammene    Arbeiders waren bezig met een vernielde spoorwegbrug 

uit het water op te halen te Grammene –Vlaanderen. IJzeren stukken werden hierbij losgebrand. Een 

dezer stukken waarop een vijftal arbeiders hadden plaatsgenomen raakte te vroeg los, waarbij allen te 

water raakten. Een der arbeiders werd ernstig gewond aan het been en aan den arm. Maar slechter was 

het gesteld met 41 jarige Maurits Sabbe. De ongelukkige verdween onmiddellijk in de diepte. 

Verscheidene uren later werd door zijn broeders het lijk op 30 meters van de plaats van het ongeval  

opgehaald. 

De bovenstaande krantenartikels werden ontleend aan de website:  kranten.delpher.nl   

Voor genealogen en personen die interesse hebben voor de geschiedenis van hun dorp, stad, 

familieverhalen,  oorlogsverslaggeving enz. is deze website een echte aanrader. 
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NAZARETH: STATUS ANIMARUM 1787  
(bron: Rijksarchief Gent: Kerkfabriek Nazareth nr. 1 (004/3NAZ nr. 1)) – (vervolg van Leiestam 

1/2015 p. 988) 

Gezin  Com Non com 

Joannes ROGGHE 4 2 

Martinus GOEMINNE 4 3 

Livinus DHAESE 4 1 

Weduwe Maurus BEYAERT 3 1 

Joannes Baptiste MOERMAN 3 1 

Joannes DE CUYPER 4 1 

Pieter Frans DE CUYPER 2  

Livinus VAN DAMME 7  

Pieter Frans VAN BELLEGHEM 4 4 

Joannes VERMEULEN 3 2 

Joannes Baptiste GEIREGAT 2 3 

Francies VERSELE 2 3 

Livinus VERSCHUEREN 2 3 

Joannes SCHINCKEL 4 3 

Leonore PEERTSEGAELE 2  

Geeraert VAN QUICKELBERGE 2 2 

Francies DE KEUCKELEIRE 2  

Pieter VAN HECKE 4 2 

Adrianus VLEESCHOUWER 2 4 

Weduwe Joannes Baptiste DE RUYCK 3 1 

Francies DE RUYCK 4 3 

Pieter DHONDT 5 7 

Livinus VAN HUFFEL 3  

Weesen Guiliaem VAN AULTRYVE 4  

Guiliaem WALRAEVE 4 5 

Joannes Baptiste VERPOEST 2 2 

Livinus VERTRIEST 2  

Judocus VERSCHUEREN 2  

Joannes Baptiste NEERINCK 2  

Pieter Frans VAN POUCKE 8  

Jan Frans VERCRUYSSEN 4 1 

Joannes Baptiste PEIRTSEGAELE 5 3 

Pieter VINDEVOGEL 2 3 

Pieter KORTVRIENT 4  

Pieter DE RUYCK 4  

Pieter Joannes LAMBRECHT 5 3 

Livinus DE STERCKE 1  

Weduwe Livini VANDEN BULCKE 8  

Augustinus VAN QUICKELBERGE 2 1 

Joannes Baptiste DE WEVER 4  

Jacobus ADAM 3 1 

Pieter DE FAUW 3 1 

Arnoldus VAN DAELE 3 4 
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Martinus DE PAUW 5  

Francies DE FAUW 4 4 

Augustinus RAVEEL 7 3 

Joannes DE BOCK 4 4 

Jacobus ENGELBRECHT 2 1 

Joseph DE VETTER 4 3 

Pieter VERSELE 9 1 

Jacobus MAESEMAN 7  

Pieter ADAM 2  

Antone MALFAIT 4  

Jaocbus VLERICK 5  

Joannes Frans VERMEIRE 3 1 

Joseph BEYS 5 3 

Pieter VAN AUDENHUYSE 9 1 

Pieter MAESEMAN 6 3 

Joannes ROGGHE 6 1 

Jacobus PEIRTSEGAELE 6  

Joannes Baptiste PEIRTSEGAELE 2 2 

Philippus WAUTERS 3 1 

Jacobus WAELBROEK 2  

Engel DE VLEESCHOUWER 3 1 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 

 

 

ONZE NIEUWE PUBLICATIE 
 

WO I in Deinze en in haar deelgemeenten, Oorlogsslachtoffers en vernietigde gebouwen 

door Romain De Bouver 

 

Thema 1: De gesneuvelde militairen gedurende WO I van Deinze en de deelgemeenten. 

Niet minder dan 103 jonge Deinse mannen werden het slachtoffer van de vier jaar durende 

oorlog. 

Van elke soldaat worden de personalia, een foto indien beschikbaar, een aantal 

wetenswaardigheden, zoals zijn oproeping bij het leger, de omstandigheden waarin hij 

gestreden heeft en indien bekend de omstandigheden van zijn overlijden, meegedeeld. 

 

Thema 2: De oorlogsschade aan kerken, gebouwen, bruggen, stations en huizen in Groot- 

Deinze en enkele aangrenzende gemeenten. 

 

Met een index van de namen die in het boek aan bod komen. 

Het boek omvat 158 bladzijden. 

 

De kostprijs is 10,00 euro zónder verzendingskosten en 14 euro mét verzendingskosten. 

Het boek kan ook worden afgehaald bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze, na 

voorafgaande telefonische afspraak (09 386 69 26). 

 


