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Het lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen, met een abonnement op de tijdschriften 
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 
Vlaanderen – Van Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem. 
 
Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op 
rekening nummer van FV -  Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB   
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni 2014:  

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. 

 

- Zondag 16 maart 2014 van 9 u tot 12u30: Erfgoedbeurs in het JOC te Tielt, Generaal 
Maczekplein 1; 8700 Tielt, met deelname van Familiekunde Vlaanderen afdeling Deinze 

 

- Dinsdag 8 april 2014 vanaf 20 u:  

Voordracht: "Wegwijs in de wereld van de heraldiek.." door Johan Roelstraete 
Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  
Organisatie : Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.  

Toegang : Leden van Familiekunde Deinze: gratis; niet-leden: 2,00 euro 

 
Meer info : Een wapen, of blazoen, is in de heraldiek een teken dat is verbonden aan een persoon, 

een familie, een stad of staat, of een groep bij elkaar horende mensen. Traditioneel werd het 

gedragen op het schild. Het gebruiken van een wapen wordt het 'voeren' van een wapen genoemd. 

Het wapen werd later uitgebreid met de helm met daarop een helmteken en een wrong van het 

dekkleed, en het werd bovendien getoond op andere herkenbare plaatsen zodat de herkenbaarheid 

van de groep in een veldslag gewaarborgd was en eigendommen duidelijk aan de persoon 

gebonden. 

Naast toepassing binnen families wordt het wapenschild tegenwoordig ook vaak gebruikt als een 

symbool van een land, stad, gemeente, waterschap of provincie, naast een vlag. 

Specifiek op deze avond behandelen we o.m. eerste begrippen, geschiedenis, ontstaan en evolutie, 

invloed van de kunststijlen, heraldiek als hulpwetenschap, bronnen en typologie, wapenregistratie, 

heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen (werkwijze). 

 

- Zaterdag 24 mei 2014 van 9u30 tot 17u: 

“49
ste
 Nationaal congres Familiekunde Vlaanderen” 

Onderwerp: Familietijdschriften, van idee tot realiteit 

Waar: Aula OMNIA, Steenweg Deinze 154B, 9810 Nazareth 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen, Regio Deinze 

Toegang: Voor iedereen gratis toegankelijk 

 

 

Gepland: "Initiatielessen voor het opmaken van een stamboom." 

Datum : Vier dinsdagen in oktober-november 2014 vanaf 20 u. Definitieve data volgen later!  

Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.  

Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  

 

 

Hernieuwing lidgelden:  

Indien U uw lidmaatschapsbijdrage 2014 (8 €) nog niet zou hebben betaald vragen wij U deze 

over te willen schrijven op rekening nr. BE24 0832 7311 6738 van FV-Deinze. Nationale leden 
van Familiekunde Vlaanderen zijn niet verplicht om deze bijdrage te storten maar hun bijdrage is 

steeds van harte welkom. 

Wil u Leiestam graag digitaal ontvangen, stuur dan een mailtje naar claude@gekiere.com met de 

mededeling “Leiestam per mail”. Wij garanderen u dat uw mailadres niet wordt doorgegeven voor 

publicitaire doeleinden. Voordelen: u ontvangt Leiestam sneller, foto’s in kleur, opslaan op je 

PC… 
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Franse Republikeinse kalender 

 
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_republikeinse_kalender) 

De Franse republikeinse kalender, ontworpen door de wiskundige Charles-Gilbert Romme en de 

schrijver, acteur en dichter Fabre d'Églantine, werd ingevoerd tijdens de Franse Revolutie als gevolg van 

de scheiding van Kerk en Staat. De tijd werd niet langer vanaf de geboorte van Christus gerekend, maar 

vanaf 22 september 1792, de geboorte van de Eerste Franse Republiek. 

De kalender, ook aangeduid met de termen Franse revolutionaire kalender en Jakobijnse kalender, was 

van 5 oktober of 24 oktober 1793 tot 1 januari 1806 officieel in gebruik. Na de annexatie van de 

Oostenrijkse Nederlanden door Frankrijk (1795), werd ook daar de Republikeinse kalender ingevoerd : in 

de Burgerlijke Stand vanaf 17 juni 1796, en algemeen verplicht vanaf 3 april 1798. 

Een jaar werd verdeeld in 12 maanden van elk 3 decaden van elk 10 dagen, met per jaar  5 of  6 extra 

dagen. Na de val van Robespierre in juli 1794 gingen er stemmen op om de kalender af te schaffen, maar 

in 1795 werd de kalender in de nieuwe grondwet opgenomen. Ondertussen waren de beide makers 

slachtoffers geworden van het Schrikbewind. De strijd tussen de zondag en de decadi zou Frankrijk zes 

jaar lang in twee kampen verdelen. 

In de meest verregaande versie werd elke dag verdeeld in 10 uur van elk 100 minuten van elk 100 

seconden, maar dit werd al gauw weer teruggedraaid. Er waren namelijk geen klokken, noch uurwerken 

beschikbaar. 

In april 1798 werd de vermelding van de Gregoriaanse kalender officieel verboden. In 1800 nam de druk 

op het weer toelaten van de Gregoriaanse kalender toe. In 1802 werd de tiendaagse week door de 

zevendaagse vervangen. Deze hybride vorm bleef nog drie jaar bestaan.  

Op 10 Nivôse van het jaar XIV (31 december 1805) werd het systeem afgeschaft. Op 1 januari 1806 ging 

men opnieuw over op de Gregoriaanse kalender. Gedurende de commune van Parijs in 1871 is de 

revolutionaire kalender sporadisch gebruikt. 

De aanvullende dagen, jours complémentaires van de Franse Republikeinse Kalender waren dagen 

aan het einde van het jaar, die wel tot het jaar, maar niet tot enige maand behoorden. 

Aanvankelijk sansculottides (analoog aan sansculotte) genoemd, bij de wet van 4 frimaire II (24 

november 1793), werden ze spoedig herdoopt in aanvullende dagen, bij een nieuwe wet van 7 fructidor III 

(24 augustus 1795). 

Vergeleken met de Gregoriaanse kalender begonnen ze op 17 of op 18 september en eindigden ze 

op 21, 22 of 23 september. 

De Republikeinse kalender werd met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 22 september 1792. Deze 

datum is de eerste dag - de eerste vendémiaire - van de eerste maand van het jaar I van de Franse 

revolutionaire jaartelling. Dit eerste jaar liep natuurlijk ook door in 1793. De laatste dag van het eerste jaar 

is vervolgens 21 september 1793. 

Wijzigingen 

In de korte tijd van het bestaan van de kalender is er een aantal varianten van kracht geweest. 

• 22 september 1792: Invoering, maar met behoud van de Gregoriaanse jaarindeling. Alleen werd 

het jaartal I. 

• 5 oktober 1793: Invoering van decaden, en 12 maanden van 30 dagen. De maanden, de dagen 

van de decade, en de aanvullende dagen worden genummerd. 

• 24 oktober 1793: De maanden en de dagen van de decade krijgen namen. 

• 24 november 1793: Er wordt een aantal naamswijzigingen doorgevoerd. Het jaar I, dat op 31 

december 1792 geëindigd was, wordt met terugwerkende kracht opgerekt tot 21 september 1793. 
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• 22 september 1794: De dag wordt decimaal verdeeld. 

• 7 april 1795: De decimale dagindeling wordt (na een half jaar) weer afgeschaft. Bij dezelfde wet 

waarin de decimale maten en gewichten juist werden ingevoerd. 

• 24 augustus 1795: De sanscullottiden worden hernoemd in aanvullende dagen. 

• 26 juli 1800: Alleen ambtenaren zijn nog onderworpen aan de decade. Anderen mogen de week 

weer gebruiken. 

• 8 april 1802: De decade wordt ook voor ambtenaren afgeschaft. Ook zij herkrijgen de wekelijkse 

rustdag. 

• 1 januari 1806: De kalender wordt geheel afgeschaft. 

De jaartallen werden met Romeinse cijfers geschreven. Het is twijfelachtig of men dit met latere, dus 

hogere, jaartallen had kunnen volhouden, want Arabische cijfers zijn veel gemakkelijker te gebruiken. 

Alle heiligen, typisch toegekend voor de kerkelijke kalender, werden afgevoerd en vervangen door 

benamingen gewijd aan de natuur, werktuigen, enz.  

Hierna volgt de opsomming van deze kalender; je zal zien dat er aantal benamingen niet konden vertaald 
worden; aan u om deze aan te vullen. Mail hiervoor naar claude@gekiere.com. Wie weet valt u in de 

prijzen… 

1 vendémiaire raisin druif 

 2 vendémiaire safran saffraan 

3 vendémiaire châtaignes kastanjeboom 

4 vendémiaire colchique herfsttijloos 

5 vendémiaire cheval paard 

6 vendémiaire balsamine balsemien 

7 vendémiaire carottes wortels 

8 vendémiaire amaranthe amarant 

9 vendémiaire panais pastinaak 

10 vendémiaire cure kuur 

11 vendémiaire pomme de terre aardappel 

12 vendémiaire immortelle strobloem 

13 vendémiaire potiron pompoen 

14 vendémiaire réséda reseda 

15 vendémiaire âne ezel 

16 vendémiaire belle-de-nuit wonderbloem 

17 vendémiaire citrouille pompoen 

18 vendémiaire sarrasin boekweit 

19 vendémiaire tournesol zonnebloem 

20 vendémiaire pressoir pers 

21 vendémiaire chanvre hennep 

22 vendémiaire pêches perziken 

23 vendémiaire navets knopraap 

24 vendémiaire grenesienne  

25 vendémiaire boeuf os 

26 vendémiaire aubergine aubergine 

27 vendémiaire piment paprika 

28 vendémiaire tomate tomaat 

29 vendémiaire orge parelgerst 

30 vendémiaire tonneau tonijn 

    

1 brumaire pomme appel 

2 brumaire céleri selderij 

3 brumaire poire peer 

4 brumaire betterave biet 

5 brumaire oie gans 

6 brumaire héliotrope heliotroop 

7 brumaire figue vijg 

8 brumaire scorsonère schorseneer  

9 brumaire alisier  

10 brumaire charrue ploeg 

11 brumaire salsifis schorseneren 

12 brumaire macre  

13 brumaire topinambour aardpeerplant 

14 brumaire endive andijvie 

15 brumaire dindon kalkoen 

16 brumaire chervi  

17 brumaire cresson bitterkers 

18 brumaire dentelaire kant 

19 brumaire grenade granaatappel 

20 brumaire herse valhek 

21 brumaire bacchante snor 

22 brumaire azerole  

23 brumaire garence  

24 brumaire grange schuur 

25 brumaire faisan fazant 

26 brumaire pistache pimpernoot 

27 brumaire macjone  

28 brumaire coing kweepeer 

29 brumaire cormier  

30 brumaire rouleau walscilinder 

    

1 frimaire raiponce  

2 frimaire turneps raap 

3 frimaire chicorée witloof 

4 frimaire nèfle mispel 

5 frimaire cochon varken 

6 frimaire mâche veldsla 

7 frimaire chou-fleur bloemkool 

8 frimaire miel honing 

9 frimaire genièvre jeever 

10 frimaire pioche houw 

11 frimaire cire was 

12 frimaire raifort rammenas 

13 frimaire cèdre ceder 

14 frimaire sapin spar 

15 frimaire chevreuil ree 

16 frimaire ajonc steekbrem 

17 frimaire cyprès cipres 

18 frimaire lierre klimop 
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19 frimaire sabine vorkstaartmeeuw 

20 frimaire hoyau  

21 frimaire erable-suc esdoorn 

22 frimaire bruyère heide 

23 frimaire roseau riet 

24 frimaire oseille zuring 

25 frimaire grillon krekel 

26 frimaire pignon tandwiel 

27 frimaire liège kurk 

28 frimaire truffe truffel 

29 frimaire olive olijf 

30 frimaire pelle schop 

    

1 nivôse tourbe turf 

2 nivôse houille steenkool 

3 nivôse bitume bitumen 

4 nivôse soufre zwavel 

5 nivôse chien hond 

6 nivôse lave lavastof 

7 nivôse terre végétale plantgrond 

8 nivôse fumier mesthoop 

9 nivôse salpètre salpeter 

10 nivôse fléau dorsvlegel 

11 nivôse granit graniet 

12 nivôse argile leisteen 

13 nivôse ardoise leisteen 

14 nivôse grès zandsteen 

15 nivôse lapin konijn 

16 nivôse silex vuursteen 

17 nivôse marne mergel 

18 nivôse pierre à chaux vuursteen 

19 nivôse marbre marmer 

20 nivôse van veewagen 

21 nivôse pierre à plâtre plaaster 

22 nivôse sel zout 

23 nivôse fer ijzer 

24 nivôse cuivre koper 

25 nivôse chat kat 

26 nivôse étain tin 

27 nivôse plomb lood 

28 nivôse zinc zink 

29 nivôse mercure kwik(zilver) 

30 nivôse crible zeef 

    

1 pluviôse lauréole peperboom 

2 pluviôse mousse mos 

3 pluviôse fragon  

4 pluviôse perce-neige sneeuwklokje 

5 pluviôse taureau stier 

6 pluviôse laurier-tin sneeuwbalbloem 

7 pluviôse amadouvier  

8 pluviôse mézéreon  

9 pluviôse peuplier populier 

10 pluviôse coignée  

11 pluviôse ellébore nieskruid 

12 pluviôse brocoli broccoli 

13 pluviôse laurier  laurier 

14 pluviôse avelinier  

15 pluviôse vache koe 

16 pluviôse buis palmboom 

17 pluviôse lichen korstmos 

18 pluviôse if taxus 

19 pluviôse pulmonaire long 

20 pluviôse serpette snoeimesje 

21 pluviôse thlaspi  

22 pluviôse thimèle  

23 pluviôse chiendent kweekgras 

24 pluviôse trainasse sleeptoestel 

25 pluviôse lièvre haas 

26 pluviôse guède  

27 pluviôse noisetier notelaar 

28 pluviôse ciclamen ciclaam 

29 pluviôse chélidoine  

30 pluviôse traineau slee 

    

1 ventôse tussilage  

2 ventôse cornouiller kornoeljeboom 

3 ventôse viollier muurbloem 

4 ventôse troène liguster 

5 ventôse bouc bok 

6 ventôse asaret  

7 ventôse alaterne  

8 ventôse violette viooltje 

9 ventôse marceau  

10 ventôse bèche spade 

11 ventôse narcisse narcis 

12 ventôse orme olm 

13 ventôse fumeterre  

14 ventôse vélar  

15 ventôse chèvre geit 

16 ventôse epinards spinazie 

17 ventôse doronic  

18 ventôse mouron guichelkruid 

19 ventôse cerfeuil kervel 

20 ventôse cordeau meetlijn 

21 ventôse mandragore alruinwortel 

22 ventôse persil peterselie 

23 ventôse cochléaria  

24 ventôse pâquerette madeliefje 

25 ventôse thon tonijn 

26 ventôse pissenlit paardebloem 

27 ventôse sylvie  

28 ventôse capillaire haar 

29 ventôse frêne esseboom 

30 ventôse plantoir schopje 

    

1 germinal primevère primula 

2 germinal plat vlak 

3 germinal asperges asperges 

4 germinal tulipes tulpen 

5 germinal poule hen 

6 germinal blette snijbiet 

7 germinal bouleau berk 

8 germinal jonquille narcis 

9 germinal aulne els 

10 germinal couvoir  

11 germinal pervenche maagdenpalm 

12 germinal charme haagbeuk 

13 germinal morille morielje 

14 germinal hètre beuk 
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15 germinal abeille honingbij 

16 germinal laitue sla 

17 germinal mélèze lork 

18 germinal ciguë gif 

19 germinal radis radijs 

20 germinal ruche bijenkorf 

21 germinal gainier  

22 germinal romaine karwei 

23 germinal marronnier kastanjeboom 

24 germinal roquette raketbom 

25 germinal pigeon duif 

26 germinal lilas sering 

27 germinal anémone anemoom 

28 germinal pensée viooltje 

29 germinal myrtil blauwe bosbes 

30 germinal greffoir griffel 

    

1 floréal rose roos 

2 floréal chêne eik 

3 floréal fougère varen 

4 floréal aubépine meidoorn 

5 floréal rossignol nachtegaal 

6 floréal ancolie akelei 

7 floréal muguet meiklokje 

8 floréal champignon champignon 

9 floréal hyacinthe hyacint 

10 floréal rateau hark 

11 floréal rhubarbe rabarber 

12 floréal sainfoin mannaklaver 

13 floréal bouton d'or boterbloem 

14 floréal chaméris  

15 floréal ver-à-soie zijdeworm 

16 floréal consoude  

17 floréal pimprenelle pimpernel 

18 floréal corbeille d'or mandje 

19 floréal arroche  

20 floréal sarcloir schoffel 

21 floréal statice  

22 floréal fritillaire  

23 floréal bourrache  

24 floréal valériane kattekruid 

25 floréal carpe karper 

26 floréal fusain houtskool 

27 floréal civette wildragout 

28 floréal buglose  

29 floréal sénevé mosterplant 

30 floréal houlette herdersstok 

    

1 prairial luzerne (rups)klaver 

2 prairial hémérocalle  

3 prairial trèfle klaver 

4 prairial angélique angelika 

5 prairial canard eend 

6 prairial mélisse melissekruid 

7 prairial fromental tarwe 

8 prairial martagon  

9 prairial serpolet tijm 

10 prairial faulx  

11 prairial fraise aardbei 

12 prairial bétoine  

13 prairial pois erwt 

14 prairial acacia acasia 

15 prairial caille kwartel 

16 prairial oeillet anjer 

17 prairial sureau vlierboom 

18 prairial pavot papaver 

19 prairial tilleul linde 

20 prairial fourche vork 

21 prairial barbeau korenbloem 

22 prairial camomille kamille 

23 prairial chèvrefeuille kamperfoelie 

24 prairial caille-lait walstro 

25 prairial tanghe  

26 prairial jasmin jasmijn 

27 prairial verveine soort kruidenthee 

28 prairial thym thym 

29 prairial pivoine pioenroos 

30 prairial chariot wagentje 

    

1 messidor seigle rogge 

2 messidor avoine haver 

3 messidor oignon ui 

4 messidor véronique veronicakruid 

5 messidor mulet muildier 

6 messidor romarin rozemarijn 

7 messidor concombre komkommer 

8 messidor echalote sjalot 

9 messidor absynthe  

10 messidor faucille sikkel 

11 messidor coriandre koriander 

12 messidor artichaut artisjok 

13 messidor giroflée nagelbloem 

14 messidor lavande lavendel 

15 messidor chamois gems 

16 messidor tabac tabak 

17 messidor groseille aalbes 

18 messidor gesse pronkerwt 

19 messidor cerise kers 

20 messidor parc park 

21 messidor menthe munt 

22 messidor cumin komijn 

23 messidor haricots bonen 

24 messidor orcanète  

25 messidor pintade parelhoen 

26 messidor sauge salie 

27 messidor ail knoflook 

28 messidor vesce wikkezaad 

29 messidor blé tarwe 

30 messidor chalémi  

    

1 thermidor épeautre  

2 thermidor bouillon-blanc  

3 thermidor melon meloen 

4 thermidor ivraie raaigras 

5 thermidor bélier ram 

6 thermidor prèle paardenstaart 

7 thermidor armoise klei 

8 thermidor catharme  

9 thermidor mures moerbei 

10 thermidor arroisoir gieter 
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11 thermidor panis  

12 thermidor salicor  

13 thermidor abricot abrikoos 

14 thermidor basilic basilicum 

15 thermidor brebis schaap 

16 thermidor guimauve heemst 

17 thermidor lin vlas 

18 thermidor amande amandel 

19 thermidor gentiane gentiaan 

20 thermidor écluse sluis 

21 thermidor carline  

22 thermidor caprier  

23 thermidor lentille linzen 

24 thermidor aunée elzeboom 

25 thermidor loutre otter 

26 thermidor myrte mirtestruik 

27 thermidor colza koolzaad 

28 thermidor lupin lupine 

29 thermidor coton katoen 

30 thermidor moulin molen 

    

1 fructidor prume pruim 

2 fructidor millet gierst 

3 fructidor licoperde  

4 fructidor escourgeon  

5 fructidor saumon zalm 

6 fructidor tubéreuse herfsthyacint 

7 fructidor sucrion  

8 fructidor apocym  

9 fructidor réglisse zoethut 

10 fructidor échelle ladder 

11 fructidor pastèque watermeloen 

12 fructidor fenouil venkel 

13 fructidor epinevinette  

14 fructidor noix noot 

15 fructidor truite forel 

16 fructidor citron citroen 

17 fructidor cardière  

18 fructidor nerprun  

19 fructidor tagette afrikaantje 

20 fructidor hotte korf 

21 fructidor eglantier bottelroos 

22 fructidor noisette hazelnoot 

23 fructidor houblon hop 

24 fructidor sorgho gierst 

25 fructidor écrevisse rivierkreeft 

26 fructidor bigarade  

27 fructidor verge d'or guldenroede 

28 fructidor maïs maïs 

29 fructidor marron kastanje  

30 fructidor panier korf 

1 complémentaire jour de la vertu dag van de deugd 

2 complémentaire jour du génie dag van het talent 

3 complémentaire jour du travail dag van de arbeid 

4 complémentaire jour de l'opinion dag van de opinie 

5 complémentaire 
jour des 
récompenses 

dag van de 
beloning 

6 complémentaire jour de la révolution 
dag van de 
revolutie 
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Familiekunde Vlaanderen 
 

49e Nationaal Congres 

 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 
van idee tot realiteit 

 
 

zaterdag 24 mei 2014 
 

AULA OMNIA, Steenweg Deinze 154 B, 9810 Nazareth 
 

09u30 - 17u00 
 
 

Doorlopende tentoonstelling van familietijdschriften. 
 

Talrijke standen van regionale afdelingen Familiekunde en heemkunde, genealogische werken, gegevensbanken, 
genealogische software, Toerisme Deinze en Leiestreek, enz. 

 
Tevens is er gelegenheid tot contact en uitwisselen van gegevens met andere vorsers. 

 
 
 
 

Inlichtingen en Inschrijvingen: www.congresfamiliekunde2014.be 
 

 
Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze 

 
www.familiekundedeinze.be                                       v.u. Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze          
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Belegde broodjes - catering 
 

Verdandi 
www.verdandicatering.be 

 
Markt 64 bus 6, Deinze 
 

  Zakenkantoor FEYS -  BVBA 
  Kastanjelaan 4 A – 9800 Deinze   
                                  09 386 39 04 
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+        
 

Op de schermen in de  
Aula Omnia te Nazareth 
 tijdens het Nationaal 
Congres op 24 mei 2014 

 
én in ons tijdschrift 
“Leiestam” 
gedurende één jaar 

 
 

 
    
    
Wij zorgen voor uw layWij zorgen voor uw layWij zorgen voor uw layWij zorgen voor uw lay----out ! out ! out ! out !     
Geïnteresseerd in deze  

supergoedkope aanbieding? Neem 
contact op via: 
info@familiekundedeinze.be 
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