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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 
 

- Dinsdag 26 februari 2013 en woensdagen 27 maart en 24 april 2013:  

Opsporing verzocht: mijn voorouders (dinsdag van 14 uur tot 16 uur en woensdag van 9 uur tot 

11 uur in het stadsarchief van Deinze): begeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid 

van Familiekunde Deinze 

Organisatie: Familiekunde Deinze 

 

MEDEDELING BETREFFENDE DE OPENINGSUREN VAN HET STADSARCHIEF DEINZE 

Vanaf 9 oktober 2012 zal het stadsarchief enkel op dinsdagnamiddag (14 u. tot 18 u.) geopend 

zijn omwille van het bevallingsverlof van de archivaris. Dit tot en met februari 2013. Vanaf maart 

2013 terug geopend op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag. 

 

- Dinsdag 12 maart 2013 vanaf 20 uur  

in de kelderverdieping van de bibliotheek, Markt te Deinze: 

Voordracht: Wereldoorlog I: Dagelijks leven in een bezette stad, door Jean Paul De Cloet, 

voorzitter van de VZW Geschiedkundige Heruitgeverij. 

Organisatie: Familiekunde Deinze. 

Onderwerpen die aan bod komen: Waarover gaat het niet? Inleiding; De inval; Heinrich Wandt; 

De bezettende macht; Officieren van Wandt; Armoede en eetbonnen; Opeisingen; Prostitutie; 

Spionage; De bevrijding; Cijfers en anekdotes; 

 

- Zondag 17 maart 2013: Erfgoedbeurs in Tielt (zie p. 850 in dit nummer van Leiestam) 

 

-Zaterdag 4 mei 2013 van 9 uur tot 12u30: 48
ste

 Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen 

In cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan z/n, te 1700 Dilbeek. 

Onderwerp: “Familiekunde, veel meer dan een stamboom”. 

Naast boeiende referaten zal er ook ruime aandacht worden besteed aan algemene, specifieke en 

technische documentatie en informatie omtrent familiegeschiedenis en aanverwante onderwerpen. 

TOEGANG GRATIS. 

 

-Dinsdag 14 mei 2013 vanaf 20 uur 

in het Museum van Deinze en de Leiestreek 

Voordracht: Hekserij in Vlaanderen, door Maartje Van der Laak, historica 

(meer uitleg in een volgend nummer van Leiestam) 
 
 

ONZE UITGAVEN 

Boek: De staten van goed uit het fonds “Vierschaar Grammene – Machelen” 1658 - 1809.  

Auteur: Guido Demuynck. 

Het betreft een index op de circa 250 staten van goed van Machelen en Grammene en enkele 

kleinere heerlijkheden (Emstrode ten Eede, Veerdegem en ’s Graven Lievenaere) die terug te 

vinden zijn in het fonds Vierschaar Grammene – Machelen (inventaris 97/A in het Rijksarchief 

Gent).  

Prijs : De kostprijs van dit boek is 7 euro (10 euro met verzendingskosten) te storten op rekening 

nr. BE24 0832 7311 6738   BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Deinze. 

Publicatie in eigen beheer van onze voorzitter Claude Gekiere: Emigratie naar Argentinië van 

Remy en Evariste Ghyselinck 

Prijs: de kostprijs van dit boek is 14 euro (17 euro met verzendingskosten) te storten op rekening 

nr. 651-1416902-29 van Claude Gekiere met vermelding: boek familie Ghyselinck. 
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20-jarig bestaan van de vereniging Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze 
 

 
 

Van links naar rechts: Romain De Bouver, Guido Demuynck, Marc De Keukelaere, Claude 

Gekiere, Vic Wouters en Ben De Keukelaere. 

 

Wij schrijven 7 september 1992 toen een aantal enthousiaste leden binnen de toenmalige KOK (de 

Kunst en Oudheidkundige Kring in Deinze, thans de Kring voor Geschiedenis en Kunst) onder het 

impuls van de toenmalige voorzitter, Dhr Herman Maes) dachten om een ‘dochtervereniging’ op 

te richten, met name “cel familiekunde”. Op 20 november van datzelfde jaar wordt in het Museum 

van Deinze en Leiestreek de officiële openingszitting gehouden, waarbij de groep zich aansluit bij 

de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, de overkoepelende organisatie, thans genaamd 

Familiekunde Vlaanderen. Het werkgebied werd bepaald op de (deel)gemeenten Deinze, Nazareth 

en Zulte. Sprekers waren toen Rene Vanassche, provinciaal voorzitter, Valere Arickx (nationaal 

voorzitter VVF), Rene De Clercq, Herman Maes, Tony Vanhee (eerste  voorzitter van de 

plaatselijke vereniging) en tot slot een dankwoord door Roger Boerjan (toenmalig burgemeester). 

 

Mede door de inzet van een aantal vrijwilligers kan de vereniging zich buigen over een ruime 

belangstelling. Een overzicht tot op heden past hier: 

 

- 82 georganiseerde voordrachten; 

- 57 voordrachten door de bestuursleden bij andere verenigingen; 

- 8 deelnames aan tentoonstellingen; 

- 6 geleide bezoeken aan archiefinstellingen; 

- Archiefbegeleiding gedurende 12 jaren (van 1995 tot en met 2007) op 4 dinsdagen telkens 

in de maand oktober; 

- Archiefbegeleiding op elke laatste woensdag van de maand sedert 2008; 

- 82 eigen ingerichte cursusdagen; 

- Deelname aan jaarlijkse provinciale (Oost- en West-Vlaamse) en nationale 

ontmoetingsdagen en boekenbeurzen; 

- Tientallen publicaties en boeken in verband met ontsluiting van archiefgegevens uit de 

regio; 

- Alle uitgaven van het tijdschrift “Vlaamse Stam” en “Leiestam” zijn ter inzage. 

 

Het stadsbestuur, en in casu het Stadsarchief steunt met hun verzamelingen het onderzoek voor de 

genealoog. De familievorser kan er altijd terecht voor raadpleging van o.a. parochieregisters 

(zowel in boekvorm als op microfilm), tijdschriften, genealogische boeken- en 

computerbestanden. FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Regio Deinze helpt bij het onderzoek 

voor al wie zich in het leven van zijn voorouders wil verdiepen.  
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Verenigde Oostindische Compagnie 
 

Ongetwijfeld zullen veel familievorsers onder ons reeds te maken hebben gehad  met het feit dat 
bij het opmaken van hun stamboom of familiegeschiedenis bepaalde individuen van het toneel 
verdwenen zonder enig spoor na te laten. Dit kan verschillende oorzaken hebben gehad, o.a. 
emigratie naar verre oorden, aansluiting bij het een of ander leger, e.d. Eén van de redenen kan 
ook geweest zijn, en daar willen we in onderstaand geval op wijzen, dat ze in dienst gegaan zijn 
bij de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie), overleden zijn tijdens de zeereis of op de plaats 
van bestemming, of zich aldaar een nieuw leven hebben opgebouwd  en zodanig nooit meer 
naar hun roots teruggekeerd zijn.            
 
De VOC was destijds de grootste handelsonderneming ter wereld, in het jaar 1750 kwamen bijna 
35.000 personen in dienst. Het was niet altijd evident om binnen hun eigen grenzen geschikt en 
bekwaam personeel te vinden om hun schepen te bemannen. Er werd gretig beroep gedaan op 
gegadigden van andere Europese nationaliteiten. Voor deze personen, in sommige gevallen 
gedreven door armoede in hun thuisland, of nieuwsgierigheid naar het onbekende was dit een 
goede uitkomst. De combinatie van vast werk, gratis kost en inwoon, medische verzorging, een 
vergoeding bij invaliditeit en een relatief hoog loon bood voor tal van hen een goede uitkomst. 
Deze opvarenden die destijds (1633 – 1794) in dienst gingen bij de VOC kan men nu opzoeken 
via Google op de web-site “VOC opvarenden”. 
 
Bij het opzoeken moet men wel enig geduld aan de dag leggen, ttz de klerk die de gegevens van 
de nieuwkomers noteerde ging af op zijn gehoor, zodat buitenlandse namen en plaatsnamen in 
vele gevallen fonetisch en in verhaspeld Nederlands werden neergeschreven. Pieters werd bvb. 
Peeters , Deinze werd Deinzen, Zulte werd Zelte, enz. Uit onderstaande gegevens blijkt dat de 
opgegeven plaatsnaam niet altijd de geboorteplaats was van de desbetreffende persoon . 
 

Aanbevolen (en geraadpleegde) literatuur :  
I) De zeven reizen van de “Jonge Lieve” auteur: Hans Bonke; Stadsbibliotheek Deinze  
II) Van de Gaverstreke naar Oost Indië, opvarenden naar Azië uit de regio Waregem in de 
18de eeuw jaarboek Gaverstreke 2009,  auteur Herman Meirhaeghe;  
Microfilms - parochieregisters in het Rijksarchief Kortrijk.  
 
 

ASTENE 
 

JAN BOONE trad in dienst bij de VOC. (functie onbekend) op 5 maart 1693. Vanuit Wielingen*(I) 
voer hij diezelfde dag uit met het schip Kartago onder het bevel van schipper Jan Speelman. Op 
weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 7juli 1693 tot 23 
juli 1693. De Kartago bereikte Batavia op 8 oktober 1693. Jan Boone trad uit dienst bij de VOC. , 
plaats , datum en reden van uitdiensttreding onbekend. Hij was in het bezit van een schuldbrief. 
Maandbrief: neen. 
JAN BOONE werd geboren te Astene op 20 maart 1657 als zoon van Joannes en Malfyet (Malfait) 
Martina .  
 
GUILLAUME GEENDES  trad in dienst bij de VOC (functie onbekend ) op 3 juni 1695. Vanuit 
Wielingen voer hij diezelfde dag uit met het schip Kartago onder het bevel van schipper 
Goudswaard Servaas Adriaansz. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap  
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de Goede Hoop van 29 november 1695 tot 6 januari 1696. Aankomst op Batavia was op 7 
april 1696. Guilliaume Geendes trad uit dienst bij de VOC., plaats datum en reden van 
uitdiensttreding zijn onbekend . Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen . 
 
JAN ABEELE trad in dienst bij de VOC (functie onbekend) op 19 mei 1699. Vanuit Wielingen voer 
hij diezelfde dag uit op het schip Sion, onder leiding van schipper Hendrik Henderson . Er was 
een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 27 oktober 1699 tot 20 november 1699. Aankomst 
in Ceylon op 22 februari 1700. Jan Abeele trad uit dienst bij de VOC . Datum, plaats en reden van 
uitdiensttreding zijn onbekend . Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen.  
 

DENTERGEM 
 
JOANNES VAN DEN ABEELE trad als matroos in dienst bij de VOC op 26 mei 1746 . Vanuit 
Rammekens voerde hij diezelfde dag uit met het schip Westkapelle, onder leiding van schipper 
Herman van der Hoest . Het schip maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 26 
oktober 1746 tot 22 november 1746 . De aankomst op Batavia was op 2 maart 1747. Jan van den 
Abeele werd uit de rol geschrapt op 4 november 1748. Reden: vermist, plaats : Azië. 
Waarschijnlijk gaat het hier om Jan van den Abeel , geboren te Dentergem op 31 juli 1716, zoon 
van Paschasius en Petronella de Volder .  
 

NAZARETH 
 

LOURENS VERSTRATE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 20 februari 1706. Vanuit Wielingen 
voer hij diezelfde dag uit met het schip Donau,onder het bevel van  Jacob Pikkereeuw. Het schip 
maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 26 juli 1706 tot 18 augustus 1706. Ze 
bereikten Batavia op 29 oktober 1706. Lourens Verstrate werd uit dienst geschreven op 22 
februari 1708. Reden: overleden, plaats Azië . Hij was in het bezit van een schuldbrief, 
maandbrief: neen.  
 
FRANS MORGER (Morgar) trad als jongmatroos in dienst bij de VOC op 20 mei 1733. Vanuit 
Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Popkensburg onder leiding van schipper 
Jacob  Jongerhelt . Het schip maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop op 25 oktober 
1733 tot 6 december 1733 . Het schip bereikte Batavia op 13 maart 1734. Frans Morger werd uit 
dienst geschreven op 24 maart 1735 . Reden : weggelopen, plaats: Kaap de Goede Hoop . Hij was 
in het bezit van een schuldbrief, maandbrief: neen . De naam Morgar komt 3 maal voor in de 
parochieregisters van Astene 
 
FRANS MORGAT trad als hoogloper (helper van de matrozen)  in dienst bij de VOC op 12 maart 
1737. Vanuit Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Zoetelingskerke, onder leiding 
van schipper Huibrecht op den Dijk . Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op 
Kaap de Goede Hoop van 17 juni 1737 tot 17 juli 1737. Het schip bereikte Batavia op 23 
september 1737. Frans Morgat werd uit dienst geschreven op 19 juni 1738 . Reden: overleden, 
plaats: Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief, maandbrief: neen . 
 
ENGELBERT GOOSENS trad als matroos in dienst bij de VOC op 19 juli 1778. Hij voer diezelfde 
dag uit met het schip Europa, onder leiding van schipper Pieter Kardon. Op weg naar Batavia 
maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 29 november 1778 tot 22 
december 1778. Het schip bereikte Batavia op 28 februari 1779. Engelbert Goosens werd uit 
dienst geschreven op 24 januari 1783. Reden: gelicht (door een buitenlandse autoriteit van 
boord gehaald). Hij was in het bezit van een schuldbrief, maandbrief: neen . 
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ENGELBERTUS GOOSSENS werd geboren te Nazareth op 24 april 1747 , als zoon van Petrus en 
Antonia Vlaminck (+ 28/5/1775) fa. Seger. 
 
INGEL BOVE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 28 maart 1681. Vanuit Vlissingen zou hij 
diezelfde dag uitvaren met het schip Tidores onder leiding van schipper Evert van Gelder, maar 
hij was afwezig bij de afvaart . Hij was in het bezit van een schuldbrief. 
 
JAN WANSEEL trad in dienst (functie onbekend) bij de VOC  op 18 januari 1683. Vanuit Wielingen  
voer hij diezelfde dag uit met het schip Hollandse Tuin, onder het bevel van schipper David 
Abrahams. Het schip bereikte Batavia op 21 oktober 1683. Geen verdere gegevens bekend .  
 

GRAMMENE 
 

JAN RUIJST was als soldaat in dienst bij de VOC . Hij vertrok uit Nederland met het schip De 
Salland . Op Kaap de Goede Hoop ging hij aan boord van het schip Waalstroom . Er werden geen 
verdere gegevens verstrekt . 
 

GOTTEM 
 

MICHIEL VAN ASSCHE  trad in dienst bij de VOC op 16 november 1681. Vanuit Wielingen voerde 
hij diezelfde dag af met het schip Burcht van Leiden. Het schip kwam aan op Kaap de Goede 
Hoop op 4 maart 1682. Geen verdere gegevens bekend.                                                                                         
MICHIEL VAN ASSCHE werd geboren te Gottem op 4 oktober 1654, als zoon van Augustinus en 
Egebaert Joanna. 
 
JAN COENE trad als soldaat in dienst  bij de VOC op 15augustus 1675. Vanuit Wielingen voer hij 
diezelfde dag uit met het schip Aardenburg. De bestemming was Tuticorin. Het schip deed een 
tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 23 januari 1676 tot 14 februari 1676. Het schip bereikte 
Tuticorin op 17 mei 1676. Jan Coene was in het bezit van een schuldbrief, maandbrief: neen . 
Over de datum, plaats of reden van uitdiensttreding zijn geen verdere gegevens bekend.  
 
JAN VERMEULEN trad als jongmatroos in dienst bij de VOC op 13 december 1730. Vanuit 
Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Zoetelingskerke onder bevel van schipper 
Paulus Udemans. Het schip voer naar Batavia, het maakte een tussenstop op Kaap de Goede 
Hoop op 13 april 1731 tot 13 mei 1731. Het schip bereikte Batavia op 13 juli 1731. Jan 
Vermeulen werd in Azië uit dienst geschreven op 31 januari 1737. Hij was in het bezit van een 
schuldbrief, maandbrief: neen. JAN VERMEULEN werd geboren te Gottem op 14 januri 1708, als 
zoon van Jacobus en Petronella Verhaeghen.  
 
FRANCOIS DE PRIESTER  trad als matroos in dienst bij de VOC op 20 maart 1746. Hij voer 
diezelfde dag uit met het schip Patmos, onder leiding van schipper Kornelis Adrian. Het schip had 
een tussenstop op Kaap de Goede Hoop op 31 augustus 1746 tot 15 oktober 1746. Ze bereikten 
Batavia op 9 januari 1747. Francois de Priester werd uit dienst geschreven in het jaar 1750 
(gerepatrieerd ). Hij was in het bezit van een schuldbrief.  
 
JACOB CORNELISSE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 15 augustus 1675. Vanuit Wielingen 
voer hij diezelfde dag uit met het schip Aardenburg . Op weg naar Tuticorin maakten ze een 
tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 23 januari 1676 tot 14 februari 1676. Ze bereikten 
Tuticorin op 17 mei 1676. De plaats, reden en datum van zijn uitdiensttreding worden niet 
vermeld .                      
De Aardenburg zonk in de buurt van Buton ( Indonesië) in de maand augustus van het jaar 1685. 
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WAKKEN 
 

PHILIPPUS SARTEEL trad als draaier (handwerkman) in dienst van de VOC op 28 februari 1753. 
Vanuit Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Zaamslag, onder leiding van schipper 
Jacob Kolom. De aankomst op Kaap Goede Hoop was op 3 juli 1753, waar ze een tussenstop 
hielden tot 25 juli 1753. De aankomst op Batavia was op 25 september 1753. Philippus Sarteel 
overleed in Azië (plaats en tijdstip niet gekend). Hij was in het bezit van een schuldbrief. 
PHILIPPUS SARTEEL werd geboren te Wakken op 10 augustus 1731, als zoon van Daniel en 
Joanna Rosa Dhaene . 
 

DEINZE 
 

JAN TUIJTSCHAVE(R) trad als busschieter (ervaren matroos belast met de bediening van het 
geschut) in dienst bij de VOC op 26 maart 1689. Vanuit Wielingen voer hij diezelfde dag uit met 
het schip Salland onder het bevel van schipper Jacob de Jonge. Het schip kwam aan op Kaap de 
Goede Hoop waar het een tussenstop maakte van 22 augustus 1689 tot 6 september 1689, 
daarna voer het naar Batavia . Jan Tuijtschave was in het bezit van een schuldbrief, maandbrief: 
neen . Geen verdere gegevens bekend . 
 
MICHIEL MORREEL trad als jongmatroos (lichtmatroos) in dienst van de VOC op 26 oktober 
1740. Diezelfde dag vertrok hij vanuit Rammekens met het schip Woitkensdorp, onder het bevel 
van schipper Adriaan van Maarsseveen . Op weg naar Batavia maakten ze een tussenstop op 
Kaap de Goede Hoop van 8 februari 1741 tot 28 februari 1741. Ze bereikten Batavia op 29 juni 
1741. Michiel Morreel werd uit dienst geschreven in Azië op 26 juli 1742. Hij was in het bezit van 
een schuldbrief.  
 

ZULTE 
FRANCIS CLAAS trad in dienst bij de VOC op 24 maart 1766. Diezelfde dag vertrok hij vanuit 
Rammekens met het schip De Vlissingen onder bevel van schipper Dirk Wagtels. Het schip 
bereikte Kaap de Goede Hoop op 28 juni 1766 waar ze een tussenstop hielden tot 21juli 1766. Ze 
bereikten Batavia op 23 september 1766. Francis Claas werd bij de VOC uit dienst geschreven op 
24 maart 1778. Reden: overleden, plaats Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief. 
Maandbrief: neen       Als plaats van herkomst (of laatste verblijfplaats) werd voor Francis Claas 
ZELTE vermeld , maar na enig zoekwerk gaan we er van uit dat het waarschijnlijk Zulte moet zijn  
.  

___________________________________ 
 

I) Wielingen is de zuidelijke hoofdgeul die naar de Westerschelde voert . Deze verloopt 

niet ver van de Vlaamse kust , ongeveer van Wenduine tot Breskens.  

II) Maandbrief: documenten waarmee een schepeling bij de VOC  aan de reder de 

opdracht geeft om een gedeelte van zijn gage aan achtergebleven familieleden te 

betalen . 

III) Schuldbrief: Een werknemer bij de VOC kon een schuldbrief-obligatie ondertekenen tot 

maximaal f 300 , afhankelijk van de rang. De schuldbrief was veelal op naam gestel, 

maar overdraagbaar en werd aan de toonder uitbetaald . Bij onvoldoende saldo werd 

de transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief.  

(met dank aan Fernand Bracke) 
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Deinzenaren in Amerika overleden. 

 

1. Charles Van Eeckaute 
Geboren te Deinze op 17 januari 1888 
Overleden te Moline (Ilinois) op 12 februari 1968 
Hij was weduwnaar van Elvira Van Hecke en van Irma De Fauw 
  

2. Elvira Van Hecke 
Geboren te Deinze op 2 juni 1894 te Moline (Illinois) 
Echtgenote van Charles Van Eeckaute 
 

    
 

3. Leontine M. Janssens 
Geboren te Deinze op 02 juli 1872 
Overleden te Moline (Illinois) op 10 april 1958 
Vrouw van Achiel Van Hecke 
 
 

4. Alphonse Den Dooven 
Geboren te Deinze op 18 januari 1892 
Overleden te Moline (Illinois) op 12 augustus 1976 
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5. Gentil De Grijse 

Geboren te Deinze op 25 december 1927.  
Zoon van Victor en Irma Verplaetse. 
Hij huwde op 15 november 1956 in Moline (Illinois) met Jacqueline De Pourcq, 
afkomstig uit Petegem, zuster van Hubert en Albert De Pourcq. 
Zij hadden een dochter Conny, geboren in Moline (Illinois) op 12 maart 1958. 
Gentil overleed in 2012 en was bijna 85 jaar. 

 
 

 
 

Romain De Bouver 
 
 

Opletten geblazen bij overlijdensberichten ! 
 
 

 
 
Overleden op 3 november 2011 en begraven één jaar en één week later, nl op  
10 november 2012, althans volgens het overlijdensbericht ! 
 
(Opgemerkt aan een vitrine van een begrafenisondernemer in Deinze              (Claude Gekiere) 
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Erfgoedbeurs zondag 17 maart 2013 van 9 uur tot 12.30 uur 
in het Jeugdontmoetingscentrum JOC, Generaal Maczekplein 

(achterzijde Europahal – kant sportvelden) 
te TIELT 

 
 
 

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt organiseert sinds 2000 jaarlijks een genealogische en 
heemkundige boekenbeurs. Vanaf heden willen we meerdere participanten tot deze beurs 
toelaten en wordt gekozen voor de naam ERFGOEDBEURS. Na een rondvraag kunnen we een 
variatie aan deelnemers aanbieden. Volgende standhouders zullen aanwezig zijn: 
 
De heer Jacques Wyseur met boeken, munten, bidprentjes en rouwbrieven. 
 
Familiekunde Vlaanderen regio Deinze met eigen publicaties en CD-roms. 
 
Mevrouw Geertrui Vanwynsberghe met prent- en postkaarten, tweedehandsboeken en kleine 
schilderijtjes. 
 
De heer Ludo Jorissen met munten, postkaarten en oude boeken. 
 
Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie met eigen publicaties en CD-roms. 
 
De heer Frans Meyfroidt met Belgische munten vanaf 1830. 
 
De Heemkundige Kring de Roede van Tielt met hun laatste nieuwe uitgaven en 
tweedehandsboeken. 
 
Het Koninklijk Verbond van de Belgische Postzegels afdeling Tielt met postzegels en 
briefkaarten. 
 
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt met eigen publicaties. 
 
De heer Ivan Adriaenssens met boeken en eigen stripverhalen welke hij zal signeren. 
 
Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM) met allerlei genealogische werken. 
 
De heer Walter Van Houtte met munten, postzegels, zichtkaarten, bidprentjes, bierviltjes, 
rouwbrieven, oude en tweedehands-boeken en stripverhalen. 
 
De heer Gilbert Vanhove met munten. 
 
Familiekunde Vlaanderen regio Meetjesland met eigen publicaties. 
 
De Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke met hun jaarboek en 
tweedehandsboeken. 
 
De heer Franky Bostyn met kadasterkaarten, heemkundige en geschiedkundige werken, oude 
en tweedehandse boeken, enz. 
 
De Heemkundige Kring het Land van Nevele met themanummers: wielersport, WO I, 
duivensport, onderwijs Poesele, Vosselare, Staten van goed Hansbeke, topnymie Landegem en 
Nevele, Buurtspoorweg, Gent-Nevele-Ruiselede, Donatus-verering, Cyriel Buysse...       
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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 
 

- Woensdagen 24 april, 29 mei en 26 juni 2013:  

Opsporing verzocht: mijn voorouders (telkens van 9 uur tot 11 uur in het stadsarchief van 

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

Organisatie: Familiekunde Deinze 

 

- Donderdag 25 april 2013 om 18 uur: 

"Stamboom opmaken? Al goed en wel, maar hoe begin ik er aan ?" 
Waar: Bibliotheek Deinze, eerste verdieping, ingang langs Gentpoortstraat  

 

Meer info : lezing, met doelpubliek voor zij die wel willen starten, maar ...  

Inschrijving : Enkel via Stedelijke Bibliotheek van Deinze, 09 381 95 60. Beperkt aantal 

plaatsen!  

TOEGANG GRATIS. 

Organisatie: Bibliotheek Deinze, ingericht in het kader van de "Digitale Week".  

 

-Zaterdag 4 mei 2013 van 9 uur tot 12u30:  

48
ste

 Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen 
In cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan z/n, te 1700 Dilbeek. 

Onderwerp: “Familiekunde, veel meer dan een stamboom”. 

 

Meer info: Naast boeiende referaten zal er ook ruime aandacht worden besteed aan algemene, 

specifieke en technische documentatie en informatie omtrent familiegeschiedenis en aanverwante 

onderwerpen.  

TOEGANG GRATIS. 

 

-Dinsdag 14 mei 2013 vanaf 19u30!! 

in het Museum van Deinze en de Leiestreek (i.s.m. de KGK van Deinze en de Leiestreek) 

Voordracht: Hekserij in Vlaanderen, door Maartje Van der Laak, historica 

 

Meer info: Heksen en tovenarij zijn 'hot'. Denk maar aan de Harry Potter-gekte, de meiden van 

Charmed, aan de heksen van Roald Dahl, maar ook aan het succes van moderne natuurreligies en 

heksenverenigingen zoals Wicca. Is deze aandacht voor het occulte meer dan een hype? Als we 

terug gaan in de tijd zien we dat men altijd al geboeid is geweest door heksen en tovenaars. In 

deze lezing wordt onderzocht hoe hekserij en heksenwaan zich konden manifesteren. Met als 

uitgangspunt de oudheid overlopen we de houding van de overheid tegenover toverij en magie, en 

niet in het minst de visie van de Kerk. We zien hoe in de 16de en 17de eeuw de heksenvervolging 

haar hoogtepunt bereikte. De aard van de aantijgingen, de procesvoering, de harde manier van 

ondervragen, de weerzinwekkende folteringen, de rokende brandstapels, dit alles komt aan bod. 

Bloedstollende getuigenissen en illustraties zijn rechtsreeks uit de archieven gehaald (van o.a. de 

Raad van Vlaanderen) en vormen dus echte getuigenissen. Tot besluit leggen we de link met de 

nieuwste vormen van hekserij, want ook in de 21ste eeuw blijven we niet gespaard van allerlei 

vormen van heksenwaan. 

TOEGANG GRATIS. 

Organisatie: Familiekunde Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de 

Leiestreek. 

 

 

ONZE AFDELING ZAL IN 2014 HET 49
STE

 NATIONAAL CONGRES ORGANISEREN 

Dit congres zal plaatsvinden op zaterdag   mei 2014 met als thema “Familietijdschriften” 

In volgende nummers volgt hierover meer informatie. 
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OORLOGSMONUMENT OP HET SINT-POPPOPLEIN TE DEINZE 
 

Oorlogsmonument genaamd de 'Puinruimer' of 'Piocheur', voor de gesneuvelden, de burgerlijke 

slachtoffers en de opgeëisten van de stad Deinze van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Beeldhouwwerk van Antoon Van Parys. Bij de herinrichting van de Markt en omgeving in 2012, 

werd het gedenkteken enkele tientallen meter verplaatst naar de zuidoosthoek van de O-L-

Vrouwkerk. 

 

Op de website van GeneaNet kan men onder andere herdenkingsmonumenten plaatsen (foto's 

uploaden en eventueel namen van personen eraan verbinden) 

 

Bij de gesneuvelde soldaten van 40-45 staat volgende naam gebeiteld: KAP DE SAINT AUBAN 

CAMILLE. Meer info volgt hierna: 

 
 

Camille Albert de Saint Aubin – Stierf voor België 

 

Hij werd geboren in Croydon (Engeland) op 7 juli 1918 als zoon van Emile en Hélène Samyn. 

Zijn ouders verbleven gedurende WO I in Engeland. 

Camille volgde de militaire school en verliet deze in 1938 met de graad van onderluitenant van 

het 1
ste

 Regiment Jagers te Paard. Op 28 mei werd hij krijgsgevangene genomen en verbleef te 

Dortmund en te Soest–D als POW in Oflag VI A. Zijn repatriëring vond plaats op 11 december 

1940. 

 

Thuis waren ze Fransprekend, zijn vader was van Waalse afkomst; zijn ouders woonden 

aanvankelijk te Deinze in de Kortrijkstraat, schuin tegenover de ‘Feldgendarmerie’. 

 

Op 7 oktober 1941 werd Camille thuis, op de middag, door de ‘Geheime Felopolizei’ 

aangehouden. Door een list wist hij te ontsnappen: hij kon zich namelijk verbergen in een riool 

onder de spoorweg Gent-Kortrijk en verbleef daar tot diep in de nacht. 

 

De Duitsers organiseerden onmiddellijk een nooit geziene razzia met misschien wel een paar 

honderd Duitse soldaten die te Deinze gekazerneerd waren. Tientallen huizen werden grondig 

onderzocht, waarbij alle hoeken en kanten werden nagetrokken; bovendien speurde men naar hem 

met verrekijkers van op de fabrieken van Torck, maar Camille werd niet gevonden. Hij kon 

uiteindelijk Brussel bereiken waar hij tot einde 1941 ondergedoken leefde. 

 

Via de ontsnappingsroute bereikte hij Spanje in april 1942, alwaar hij een maand in Barcelona 

verbleef en in juli van dat jaar in Gabraltar aan boord van een schip geraakte om alzo Engeland te 

bereiken. Camille deed dienst bij de Royal Air Force (RAF). Op 2 april 1944 werd hij bevorderd 

tot Flying-Officer bij het 349
ste

 Squadron, zijn stamnummer was 130771. 
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Op 19 oktober 1944 werd hij opgegeven als ‘Missing in action’. Tijdens de geallieerde gevechten 

tegen de Duitsers om de Scheldemonding vrij te houden werd hij die dag met zijn Spitfire LX IX 

– PT 841 door de ‘Duitse Flak’, dat opgesteld stond nabij Breskens, geraakt in een vleugel. 

Camille seinde naar zijn thuishaven dat hij Engeland niet meer kon bereiken en zodoende een 

noodlanding zou maken. Hij crashte te Waterland-Oudeman in de Zandstraat aldaar ter hoogte van 

het Meuleken, werd uit zijn cockpit geslingerd en was op slag dood. 

 

Hij werd terplaatse begraven op zijn graf stond een houten kruisje met het opschrift “Aviateur 

Français”. Men had de Engelse ‘cocarde’ die op de romp van zijn vliegtuig stond voor een Franse 

driekleur aanzien. Men kon hem niet identificeren en de gemeente hoeft toen geen akte van 

overlijden opgemaakt. Zijn familie kreeg later uit Engeland het bericht dat hij vermist was. 

 

In april 1945, ruim 6 maanden na zijn overlijden, kreeg zijn familie van een Belgische majoor te 

horen dat de vliegenier die in Waterland-Oudeman begraven lag, misschien Camille de Saint-

Aubin kon zijn. Zijn broer Guy liet hem ontgraven en kon hem identificeren. 

 

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent heeft een vonnis uitgesproken en de akte van overlijden 

alsnog doen inschrijven in het overlijdensregister van de gemeente Waterland-Oudeman op 28 

december 1946 met verwijzing naar 19 oktober 1944. Die gemeente heeft pas op 2 februari 1948 

een afschrift van het vonnis en de akte van overlijden aan de Burgerlijke Stand van Deinze 

doorgestuurd. 

Deze laatstgenoemde dienst heeft deze akte ingeschreven onder nummer 8 in het jaar 1948 en een 

randvermelding gemaakt in het register van 1944 ter hoogte van de maand oktober. 

 

Het lichaam van Camille werd naar Deinze overgebracht en bijgezet in de familiekelder van de 

stedelijke begraafplaats met grafnummer 156. 

 

Op het monument staat de foutieve vermelding dat Camille kapitein was; wel was hij luitenant-

vliegenier. Zijn naam is geschreven met een kleine ‘d’, dus de Saint Aubin. 

   
 
(met dank aan Romain De Bouver en Luc Sleeckx). 
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HET KERKELIJK CONCILIE VAN TRENTE  

 
(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie van Trente) 
 
 

Het kerkelijk Concilie van Trente (1545-1563) (Latijn: Concilium Tridentinum) is een 

van de algemene of oecumenische concilies. Het wordt gewoonlijk als 19e geteld en 

duurde van 1545 tot 1563 met drie zittingsperioden: 1545-1547, 1551-1552 en 1562-1563. 

Het had tot doel de misstanden en misbruiken binnen de Katholieke Kerk aan te pakken. 

Ook moest duidelijkheid worden geschapen omtrent verschillende door de 

protestanten betwiste geloofspunten. 

 

Het concilie werd in Trente, zetel van het prinsbisdom Trente, bijeengeroepen door paus 

Paulus III (1545), voortgezet door Julius III (1551) en door Pius IV bekrachtigd (1563). 

Het vond met opzet zo noordelijk in Italië plaats om calvinistische en lutherse waarnemers 

in staat te stellen aanwezig te zijn. 

 

Centraal stonden verdieping en verinnerlijking, de juiste formulering van de theologische 

opvattingen (met nadruk op het absolute gezag van de paus) en het bepalen van de 

houding ten opzichte van de reformatie. 

Het concilie had tot doel de rol van de Kerk als grote civilisator en wetgever te 

benadrukken. Het formuleerde de opvattingen en de dogma's die voortaan de inhoud van 

het katholieke geloof zouden uitmaken. De Kerk greep daarvoor terug naar de 

nieuwe spiritualiteit zoals die sinds het einde van de 15e eeuw leefde in de zogenaamde 

'katholieke Reformatie' en bijvoorbeeld door de grote Spaanse mystici Johannes van het 

Kruis en Theresia van Ávila midden 16e eeuw werd verwoord. 

Enkele realisaties en besluiten van het concilie: 

 Vaststelling van de canon van de Bijbel, de lijst van gewijde boeken (= Heilige     

Schrift; Oude en Nieuwe Testament). 

 De openbaring bestaat enkel uit de Heilige Schrift en de kerkelijke traditie. 

 De Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, wordt voor de rooms-katholieken tot 

standaardtekst   van de Heilige Schrift verklaard. 

 De geloofswaarheden van de erfzonde, de zaligmaking, de 7 sacramenten, 

de aflaten, de heiligenverering en het vagevuur worden opnieuw verduidelijkt en 

bevestigd. 

 Het Latijn is de enige liturgische taal. 

 Geestelijken krijgen een verbod op cumulatie van kerkelijke ambten, 

hebben residentieplicht en moeten het celibaat respecteren. 

 Priesters moeten een betere opleiding krijgen in elk bisdom verplicht op te richten 

seminaries 

 Gelovigen worden onderricht via de catechismus en door prediking. 

 Het huwelijk moet gesloten worden in een kerk ten overstaan van een priester en 

getuigen na drievoudige aankondiging, en vervolgens worden vastgelegd in een 

huwelijksregister. 

 Een bisschop diende theologie te hebben gestudeerd. (Deze bepaling maakte het 

voor de adel onmogelijk jongere zonen ergens een kerkelijk baantje te geven. 

Terzijde, intrekking van dit artikel was een van de wensen uit het Smeekschrift der 

Edelen.) 
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De besluiten van het concilie waren er duidelijk op gericht de positie van de Rooms-

katholieke Kerk te bepalen ten opzichte van de protestanten. Zodoende kan men dit 

concilie beschouwen als het hart van de zogenaamde contrareformatie. De besluiten van 

dit concilie hebben tot op de dag van vandaag geldingskracht in de Rooms-katholieke 

Kerk, al hebben de latere concilies wel accentverschuivingen gelegd. 

Op het concilie werden in 126 stellingen (zgn. canones) onderdelen van de protestantse 

leer als dwaling gekenmerkt. Voor katholieken die van de leer van de Rooms-katholieke 

Kerk afwijken en deze punten onderschrijven, gold en geldt het "Anathema Sit" = In de 

ban is hij. Daarbij moet worden aangetekend dat de anathema's alleen voor katholieken 

gelden (en dus niet voor het overgrote deel van de protestanten van tegenwoordig, die niet 

katholiek gedoopt zijn). Niet alle kritiekpunten van de protestanten zijn door dit concilie 

verworpen. 

De Kerk slaagde erin – dankzij het Concilie van Trente – haar grote morele en 

intellectuele invloed te behouden in de landen die katholiek waren gebleven. Na 

het Tweede Vaticaans Concilie werd de relatie met de protestanten beter, wat onder meer 

uitmondde in een wederzijdse dooperkenning. 

 

De protestanten waren niet zo gelukkig met het concilie. Al van voor het begin werden 

door onbekende medailleurs spotpenningen gegoten, waarvan hier een rond 1550 gegoten 

zilveren exemplaar is weergegeven. 

 

 
 

Zilveren gegoten spotpenning op het concilie van Trente, diameter 34 mm. 

 

Op de penning staat de paus afgebeeld, die als de afbeelding wordt omgedraaid in een 

duivel verandert. Op de keerzijde van de penning staat een kardinaal die op gelijke wijze 

in een nar verandert. Boven de paus staat het nummer "666", het Getal van het Beest. Een 

ernstige belediging van de paus als antichrist. Deze spotternij was hier zo populair dat de 

dubbelbeeltenis "paus/duivel" rond 1570 in Keulen of Frechen speciaal op 

baardmankruiken voor export naar de Nederlanden werd afgebeeld. Dit was een 

gevaarlijke grap, werd men in Keulen hierop betrapt, dan was verbanning de gebruikelijke 

straf voor de pottenbakker, zijn gezin en personeel. Deze dubbelbeeltenissen, maar nu ook 

als "paus/nar" en "kardinaal/nar" komen zelfs nog voor op rond 1700 vervaardigde 

koperen gegraveerde Hollandse tabaksdozen. 
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VERNIEUWING VAN DE WET 
 

In registers van wettelijke passeringen (waarin akten zoals kopen, leningen e.d. werden 

ingeschreven) en ferieboeken (met per zittingsdag van de vierschaar de rechtsgedingen) 

vinden we geregeld vermeldingen betreffende de vernieuwing van de wet. In dergelijke 

akten werd  de schepenbank van een heerlijkheid vernieuwd. Dit gebeurde niet na 

verkiezingen zoals nu, maar op verzoek en met akkoord van de heer van de heerlijkheid. 

Hieronder enkele voorbeelden uit Machelen, Grammene en Astene. 

 

Betreffende Machelen: 

Rijksarchief Gent: Fonds Grammene- Machelen (097/A) nr. 52 

folio 178: “Upden ... december 1647 is de weth vande prochie van Machelen vernieut by 

dheer Thomaes DE WINT bailliu met consente ende aggreatie van myn heere den 

advocaet PIERS uutten naeme van edele ende moghende vrauwe mevrauwe de graefvinne 

van Iseghem, Middelburch etc. als vrauwe van Machelen, 

Bailliu dheer Thomas DE WINT filius Allexander 

Burchmeestere Joos EELBODE filius Gillis 

(Schepenen) Christiaen DE HOYERE filius Jans 

Gillis SCHUERS filius Jans 

Gillis VAN KERREBROUCK filius ? 

Jan VAN PRAET filius Pieters 

Jan DHANENS filius Willems 

 

Jan MINNAERT filius Joos als schepenenclercq heeft ghedaen synen eedt den 13 january 

1648 

Olivier HUYS filius Joos officier ende weyenare  

Jan VANDE VELDE filius Jans oock officier heeft ghedaen synen eedt den 15 january 

1648 

 

Upden 12en september 1650 heeft Jan MINNAERT coster, midtsgaders Jan 

CURTVRIENT naer dien dat sy hebben ghenotteert gheweest van weghen den heer 

advocaet PIERS met mynheere den pasteur als schepenen hebben ghedaen den 

behoorlicken eedt daertoe staende als schepenen. 

 

folio 271: Vernieut by my onderschreven als bailliu vande prochie van Machelen over 

ende utten name van mevrauwe de graefvinne van Iseghem vrauwe vande selve prochie 

van Machelen desen 29 january 1652 de weth der voornomde prochie 

Loys VAN DAMME burchmeestere 

Joos VAN WONTERGHEM filius Philips 

Maryn VAN HOONACKERE filius Gillis 

Jan MINNAERT filius Joos 

Symoen MESTACH filius Symoen 

Jaecques DE BLAECKE filius Pieters 

Jan CURTVRIENT filius Oliviers 

 

Betreffende Grammene: 

Rijksarchief Gent: Fonds Grammene- Machelen (097/A) nr. 54 

folio 123: De weth der prochie van Grammene vernieuwt by Baltasaer Geeraert DE 

SCHEPPER bailluy der selve prochie uuyt crachte van authorisaetie van syne majesteyts 

groten raede van Mechelen in daeten 18 marte 1690 
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Charel VAN DAELE 

Joos DHALLEYNE 

Jaecobus BLONDEEL 

Carel TACK 

Laureins DUGARDEYN 

Jan VERMANDELE filius Joos 

Jan EELBODE filius Philips 

Aldus verneiuwt ende in eede ghestelt naer voorgaende daegynghe ghedaen door den 

offesier Roelant VERMANDELE ... actum desen 6 meye 1690 

 

Betreffende Astene: 

Rijksarchief Gent: Fonds Deinze (134) nr. 511 (twee losse stukken) 

De weth der prochie van Astene vernieuwt by heer ende meester Ignace Joseph QUIRINI 

uyt crachte van speciale commissie aen hem verleent door syne excellentie den heere 

graeve VAN MERODE, marquis van Deynse etc. in date 20 maerte 1779 soo volgt 

Brugmeester Pieter MICHIELS 

Schepenen Jan Baptiste HOECK 

Joseph VAN POUCKE 

Emanuel MOEYKENS 

Daniel DE MEYER 

Emanuel DE SMET 

Pieter HUYS 

 

Een andere vernieuwing van de wet van 13 september 1781 vermeldt als burgemeester 

eveneens Pieter MICHIELS en als schepenen Jan Baptiste HOECK, Joseph VAN 

POUCKE, Emanuel MOEYKENS, Joannes SCHAUWBROECK filius Alixander, 

Francois HUYS en Pieter VLERICK. 

 

          Guido Demuynck 

 

 

NIEUW IN DE BIB.VAN DEINZE 

 "Middeleeuws Brugge "  Door de ogen van (kunstschilder)Hans Memling  ( 1465 - 

1494)                      auteur :Albert Janssens  

  

Auteur Albert Janssens kruipt in dit boek in de huid van Hans Memling en beschrijft 

vanuit diens blik de wereld om hem heen . Hij vertelt hoe rijk de stad wel was ,hoe ze 

bestuurd werd , maar beschrijft ook wat de Bruggelingen dachten over de hertogen van 

Bourgondië , over de economische crises en de wijze waarop de Kerk het dagelijkse leven 

helemaal doordrong en beheerste . 

  

Wat het werk zo bijzonder maakt is het feit dat het  gemaakt is op basis van authentieke 

archivalia . 

Het is zeker niet enkel bedoeld voor geschoolde historici , maar richt zich tot een breed 

lezerspubliek met een historische interesse .   

  

(met dank aan Fernand Bracke)  
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE 
(vervolg van Leiestam 5/2012, p. 839) 

 

 

Deinze 421 (vervolg): 

 

fo. 232: Baudewyn VAN RENTERGHEM + x Mayken DHONDT (18/7/1634) 

fo. 235 verso: Joos VAN LANGHERAERT + x Pieryntien VAN KERREBROUCK (24/10/1634) 

fo. 237: Josyne DE WAEGHENAERE + x Loys DHAENENS (2/8/1632) 

fo. 238: Maeyken LELIAERT + x Gillis CORNELIS (23/1/1635) 

fo. 239 verso: Jan VAN DOUVERYN + x Elysabeth CORNELIS (27/3/1635) 

fo. 242 verso: Janneken TUYTSCHAVERE + x Jan DE WEERT (15/7/1632) 

fo. 244: Janneken VAN LANGHERAERT + x Lucas BILLET (6/8/1637) 

fo. 246 verso: Cathelyne VAN LANGHERAERT + x Gillis PENNYNCK (4/7/1633) 

fo. 247: Josyne ALLAERT + x Jooris CLAUS (30/4/1639) 

fo. 247: Franchoyse VAN ACKERE + x Pieter JOLYT (25/10/1639) 

fo. 248 verso: Cathelyne CORNELIS + x Geeraert LELIAERT (27/7/1627) 

fo. 249 verso: Susanneken FERMYN + x Jan HOVAERE (5/4/1640) 

fo. 251: Francoyse VAN DAELE + x Jan CORNELIS (17/11/1640) 

fo. 252: Gillis NEERYNCK + x Pieryntien VAN TORRE + (10/4/1641) 

fo. 256: Elisabeth CRIEL + x Noel HESPEEL (18/6/1641) 

fo. 258 verso: Joosyne DE WAEGHENAER + x Loys DHANENS (2/8/1632) 

fo. 259: Margriete BRAET + x Joos CORNELIS (28/7/1642) 

fo. 261: Guillielmus VANDE WOSTYNE + x Cathelyne PENNEMAN (14/1/1642) 

fo. 264 verso: Joosyne VAN LANGHERAERT + x Pieter JOLYT (3/6/1642) 

fo. 266 verso: Janneken BRUWIERS + x Niclaeys DE CLERCQ (7/7/1643) 

fo. 268 verso: Lieven SCHIETS + x Pierynne ISERBYT (24/11/1643) 

fo. 269: Anthone DE PLA + x Josynne DEURWAERDERS (7/1/1644) 

fo. 270: Frans FAUTE + x Tanneken VAN CULLEM (15/3/1644) 

fo. 271: Cathelyne PYFEROEN + x Jaques UYTTERSCHAUT (6/6/1644) 

fo. 272 verso: Godefroot TUUTSCHAVERE + x Joossyne DE SMET (6/7/1644) 

fo. 274 verso: Pieter VAN CAUWENBERGHE + x Mayken WEYMAERS (11/7/1644) 

fo. 281 en 283: Jan LELYAERT + x Willemynken VANDER MUELENE (31/3/1633-14/4/1646) 

 

 

Deinze 422: 

 

fo. 1: Lippynken MOEINTJENS + x Joos DHONT (15/6/1646) 

fo. 3: Jan BRAET + x Lievynken BRUYNEELS (2/10/1646) 

fo. 8: Arynten COOMAN + x Joos DHERTE (19/2/1647) 

fo. 9 verso: Jaecques BRAET + x Jaquemyne FERMYNS (12/3/1647) 

fo. 12 : Susanna DE BUCK + x Jaecques SOENS (19/3/1647) 

fo. 15 : Noel HESPEEL + x Elisabeth KRIELS (= CRIEL) + (9/4/1647) 

fo. 19: Lieven MICHIELS + x Elisabette BUYENS (14/5/1647) 

fo. 22 verso: Anthonette DAURY + x Jaecquis EECKAERT (29/4/1648) 

fo. 24: Jan CLAEYSSENS + x Cathelyne DE VEY (30/6/1648) 

fo. 31: Loys ISEBRANT + x Cathelyne LUST (24/6/1648) 

 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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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 
 

- Woensdagen 25 september, 30 oktober en 25 november 2013:  

Opsporing verzocht: mijn voorouders (telkens van 9 uur tot 11 uur in het stadsarchief van 

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

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

 

- Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november 2013 vanaf 20 uur 

Lesmodule: "Latijn in de parochieregisters." 

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

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Meer info : Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien 

en uitgeplozen, komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de 

moeilijkheden: oud schrift, maar ook: Latijn! De parochieregisters zijn - meestal - in het Latijn 

opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist. 

Een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands kan enige uitkomst bieden, maar niet altijd. Het 

Latijn van onze parochieregisters is in vele gevallen niet het klassieke Latijn, maar in vele 

gevallen potjeslatijn, keukenlatijn of pastoorslatijn, hoe je het ook noemen wil. Die vrome herders 

waren meestal ook geen bedreven latinisten en brouwden er soms maar wat van. Ten andere, heel 

wat kerkelijke terminologie vind je niet in een klassiek woordenboek. 

In deze opleiding wordt kennis verworven aan de hand van oefeningen waarbij getracht wordt het 

woordgebruik van het ‘pastoorslatijn’ te verwerven. Basiskennis, naamvallen, en een goed begrip 

van de teksten zijn nuttig voor het verder opzoeken van een correcte stamboom. 

De oefeningen van Latijn, tips en trics worden gepresenteerd door Claude Gekiere die zijn 

genealogische praktijkervaring ten dienste stelt. Hij zal trachten aan de hand van 

praktijkvoorbeelden een aantal hinderpalen weg te werken. 

Inschrijvingen worden beperkt tot 12 deelnemers. Kostprijs voor lessen en cursus bedraagt 17,00 

euro voor leden Familiekunde Deinze (zij die thans het ledenblad Leiestam ontvangen) en 25,00 

euro voor niet leden. 

Uw inschrijving is voorlopig na mail aan Claude Gekiere (claude@gekiere.be) (om te weten of er 

nog plaatsen vrij zijn) en definitief van zodra de som betaald is op rekening BE24 0832 7311 

6738  BIC: GKCCBEBB, met vermelding 'Lessen Latijn'. 

- Van 28 oktober tot en met 9 november 2013 (tentoonstelling) 

dinsdag 29 oktober 2013 om 20 uur (voordracht):  

"Voor eeuwig herinnerd!" 

Tentoonstelling en voordracht over bidprentjes" 

Waar: Tentoonstelling in de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, gelijkvloers, ingang langs 

Gentpoortstraat, te bezoeken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. 

De voordracht van Claude Gekiere, voorzitter Familiekunde Deinze gaat door in de 

kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze, de Stedelijk Bibliotheek van Deinze en 

het Stadsarchief van Kortrijk. 

De toegangen zijn gratis. 

 

De causerie van Claude Gekiere handelt over de geschiedenis van het devotie- en bidprentje, die 

teruggaat naar de 16de eeuw, de periode van godsdienstoorlogen. Er werd destijds alles in het 

werk gesteld om het katholicisme een nieuw leven in te blazen, o.a. door het verspreiden van 

tekeningen en prentjes, Stilaan evolueert het bidprentje tot een ‘santje’ voor een overleden 

dierbare. Het oudste exemplaar uit Kortrijk (en van “de Vlaanders”) dateert van 1805. 

Aan de hand van een PowerPoint-projectie zien we deze evolutie van allerlei prentjes die door hun 

afbeeldingen, hun teksten, de devotie, soms luguber, soms ludiek, soms verrassend, weergeven. 
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FAMILIEKUNDE 
VLAANDEREN 

Regio OOST-VLAANDEREN 
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e
 OOST-VLAAMSE  
CONTACTDAG 

 

 

DENDERMONDE 
ZONDAG  13 OKTOBER 2013 
Feestzalen Heilige Maagdcollege 

Noordlaan 
Doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur 

Gratis toegang 

BOEKEN- en  INFOSTANDEN 
genealogie, heemkunde, geschiedenis, heraldiek, 
gegevensbanken, computertoepassingen voor 

stamboomonderzoek, DNA-onderzoek 
 

Met medewerking van diverse FV-afdelingen, kringen voor 
heemkunde, kringen voor geschiedkunde, archiefdiensten, 
ontwerpers van software, uitgeverijen, antiquariaat, e.a. 

 
 

Een organisatie van de Oost-Vlaamse Verenigingen voor 
Familiekunde 

en van de afdeling Dendermonde, ter gelegenheid van 
 haar 30 jarig bestaan. 

V.U.: Ben Waterschoot - Gasthuisstraat 171 - Dendermonde - 052/21.52.02 
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VERSLAG VAN ONZE VOORDRACHT:  

HEKSERIJ IN DE LAGE LANDEN, TOEN EN NU 

door Maartje VAN DER LAAK 
 

Het fenomeen hekserij is altijd populair geweest. Voor heksen had men in heel wat periodes van 

onze geschiedenis ontzag wegens de aan hen toegeschreven occulte krachten. 

Tot de Late Middeleeuwen bestond er bijna steeds en vrijwel overal, een tolerante houding 

tegenover heksen en magiërs, zolang ze maar witte magie beoefenden. Zwarte magie werd toen 

bestraft op grond van de misdaad die ermee gepleegd werd, er werd dus geen strengere straf 

uitgesproken omdat er gebruik zou gemaakt zijn van magie. 

Vanaf de 15
e
 eeuw in Duitsland en vanaf de tweede helft van de 16

e
 eeuw in onze streken kwam 

de heksenjacht pas echt op gang. De vervolging van heksen is dus geen Middeleeuws fenomeen, 

maar is eigen aan de Nieuwe Tijden. Het is des te  merkwaardiger dat in een periode waarin het 

humanisme succes had, lieden die gestudeerd hadden en die ruime toegang hadden tot kennis, aan 

de basis lagen van de heksenwaan. Een andere belangrijke vaststelling is dat de vervolging vooral 

plaatsvond in streken waar een gemengd katholiek – protestantse bevolking leefde zoals 

Duitsland, Noord-Italië, Engeland en Schotland en bijvoorbeeld zeer zeldzaam voorkwam in 

Spanje. Onze streken en de Verenigde Provinciën vormden hierop een uitzondering. Zowel vanuit 

de katholieke als de protestantse geloofsgemeenschappen werd de vervolging georganiseerd. Het 

was een periode met een emotioneel klimaat van angst: de 80-jarige oorlog, de strijd tussen 

geloofsgemeenschappen, priesters die preekten: “hoedt u voor heksen”… 

Vooral het boek Malleus Maleficarum (Heksenhamer), in 1485-1486 geschreven door de 

Dominicaner monnik en inquisiteur Heinrich Kramer, werd als handboek voor de heksenjacht 

gebruikt, zelfs door de Protestanten. De boekdrukkunst zorgde voor een snelle verspreiding van 

dit werk. Het beschreef hekserij als een nieuwe vorm van ketterij, waarmee de duivel de wereld 

wilde veroveren. De heksen hadden een verbond met de duivel gesloten. De Heksenhamer 

bepaalde dat Katholieken moeten aannemen dat heksen bestaan, twijfelen aan hekserij staat gelijk 

aan ketterij en moet als zodanig vervolgd worden. Het tweede deel van het boek handelt over de 

verschillende vormen van hekserij en beschrijft vrouwen, vooral oude en armlastige, jonge 

meisjes op zoek naar een echtgenoot of in de steek gelaten jonge vrouwen, als gemakkelijkste 

prooien voor de duivel. Het derde deel legt zeer gedetailleerd uit hoe heksen ondervraagd moeten 

worden en welke foltertechnieken het meest effectief zijn. 

Alle lagen van de bevolking kwamen onder vuur te liggen, maar toch vooral de armere bevolking 

en dan vooral oudere vrouwen. Tachtig procent van de vervolgden waren vrouwen, 75% was 

ouder dan 50 jaar, 65% was alleenstaand en 40% was weduwe.  

Door het sluiten van het Duivelspact kregen heksen bovennatuurlijke krachten die hen in staat 

stelden kwaad te doen en de christelijke samenleving aan te vallen. Vier kernelementen kwamen 

steeds terug: de toverij waarmee ze slecht deden, het Duivelspact (herkenbaar aan bepaalde tekens 

(duivelstekens) op hun lichaam), de betrekkingen of “vleselijke conversatie” met de duivel en de 

bijeenkomsten op een sabbat. 

 

In onze streken werd in de Middeleeuwen enkel zwarte magie gestraft. Beoefenaars werden vaak 

aan een schandpaal met vlassen pruik tentoongesteld. 

De Constitutio Criminalis Carolina van 1532 verstrengde de maatregelen. Hekserij werd voortaan 

gelijkgesteld met misdaden als brandstichting en roofmoord en bestraft met terechtstelling op de 

brandstapel. In 1592 ging Filips II nog een stapje verder door hekserij gelijk te stellen met de 

zwaarste misdaad die bestaat, omdat ze het christendom wou teniet doen. De doodstraf met het 

vuur werkte louterend. Een herbevestiging hiervan volgde door Albrecht en Isabella in 1598, maar 

thans aangevuld met het heksentestament. Vooraleer een heks wordt verbrand moet zij voortaan 

eerst bijkomend worden gefolterd om andere heksen aan te duiden (vb. de vervolging van 6 

heksen in Laarne in 1607). Ook Isabella geloofde in heksen, ze verklaarde dat zij heksen had zien 

vliegen rond de Sint-Baafstoren toen die in brand stond.  
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Bijna alle heksenvervolgingen hadden in Vlaanderen plaats in de periode 1580-1670. Van de 176 

verbrande heksen en tovenaars werden er slechts 15 buiten deze periode terechtgesteld. De laatst 

verbrande heks was Martha VAN WETTEREN uit Belsele.  

Vanaf het einde van de 16
e
 eeuw werd de Raad van Vlaanderen bevoegd om hekserij de 

beoordelen. Ofwel moesten lokale gezagsdragers specialisten uit Gent laten overkomen, ofwel 

diende de vermeende heks of tovenaar overgebracht te worden naar Gent voor ondervraging. 

Wanneer een vrouw de “fama” had een heks te zijn, dan was er een grote kans dat zij in deze 

periode vervolgd werd. Vooral het onlogisch verbanden trekken tussen gebeurtenissen versterkte 

de verdachtmakingen. Ze werd bovendien sterk in de gaten gehouden door de andere 

dorpsbewoners. Zo werd de hierboven vermelde Martha VAN WETTEREN onder meer 

veroordeeld omdat ze een hostie verstopt had in een plooi van haar rok (die ze aan haar zieke geit 

wou geven). 

Om een heks te herkennen gebruikte men de waterproef (tot 1594 - blijf je drijven dan ben je een 

heks, blijf je 4 minuten onder dan ben je geen heks) of de heksenwaag. (om te kunnen vliegen 

mag je niet te veel wegen). 

Een heksenproces was een inquisitoriaal proces waarbij rechters, die demonologisch geschoold 

waren, het bewijs dienden te leveren. Was er geen spontane bekentenis, dan volgde de “tortuur” of 

“scherpe examinatie”. De bekentenis diende herhaald na het einde van de foltering, maar deed de 

verdachte dit niet, dan mocht men hem of haar na 24 uur opnieuw aan een sessie pijniging 

onderwerpen. Hield men het drie sessies vol, dan werd men als onschuldig beschouwd. Geregeld 

gebeurde het dat een vermeende heks stierf tijdens de folteringen. Men legde dan de schuld bij de 

duivel en niet bij de tortuur. 

Dat was het geval bij Tanneke SCONYNCX, een welstellende vrouw uit Gottem die na een 

conflict met de plaatselijke baljuw Hubrecht MEGANCK, van hekserij werd beschuldigd en naar 

Tielt werd gebracht voor examinatie. Na de foltering trok ze haar bekentenissen in, wat leidde tot 

nieuwe pijnigingen. Tijdens de laatste foltering, die vier dagen en nachten duurde, bezweek ze. 

Salamon MARCX, chirurgijn uit Tielt, verklaarde op medische gronden dat Tanneke niet 

gestorven was aan haar verwondingen, maar dat het de duivel was die haar nek had gebroken. De 

baljuw kon een proces met veroordeling forceren en verrijkte zich met een deel van haar 

bezittingen. 

Niet iedereen geloofde in heksen, zoals de Duitse jezuïet Friederich VON SPEE, die geregeld 

optrad als biechtvader van veroordeelde heksen. Velen vertelden hem het verhaal dat ze bekend 

hadden om van de pijn van de foltering verlost te zijn. VON SPEE had medelijden met deze 

onschuldige vrouwen. Op basis van zijn rechtenstudies, zij ervaring als biechtvader en zijn gezond 

verstand, toonde hij de waanzin aan van de heksenvervolging en nam er krachtig stelling tegen. 

Dit gebeurde in zijn boek Cautio Criminalis, dat verscheen in 1631 en dat een grote invloed 

uitoefende, ook op vorsten en bisschoppen, waarvan meerdere de heksenprocessen afschaften. 

Vlaanderen telt thans nog enkele honderden aanhangers van de Wicca- religie die zich heksen 

noemen. Zij benadrukken de oerkracht van de natuur, vieren de heidense feestdagen en bedrijven 

uitsluitend “zuivere magie”. Wicca heeft dan ook niets te maken met satanisme. 

 

          Guido Demuynck 

 

 

 

Mededeling: 

De volgende aflevering van de Staten van Goed van Deinze volgt in het oktobernummer van 

Leiestam. 
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PERSONEN UIT ONS WERKGEBIED DIE TUSSEN 1633 EN 1694 IN 

DIENST WAREN VAN DE “VEREENIGDE OOST-INDISCHE 

COMPAGNIE” 

 
Ongetwijfeld zullen veel familievorsers onder ons bij het opmaken van hun stamboom of 

familiegeschiedenis al te maken hebben gehad met de situatie dat bepaalde individuen van het 

toneel verdwenen zonder enig spoor na te laten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, o.a. 

emigratie naar verre oorden, aansluiting bij een of ander leger, vluchten voor krijgsgeweld,... . Een 

van de redenen kan ook zijn , en daar willen we in onderstaand artikel de aandacht op vestigen, 

dat ze in dienst gingen van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), overleden zijn tijdens 

de zeereis of op de plaats van bestemming, of aldaar een nieuw leven opgebouwd hebben en aldus 

nooit meer naar hun geboorteplaats zijn teruggekeerd.  

Voor de VOC, destijds de grootste handelsonderneming ter wereld met in het jaar 1750 bijna 

35.000 personen in dienst, was het niet altijd zo evident om binnen hun eigen grenzen geschikt en 

bekwaam personeel te vinden om hun schepen te bemannen. Daarom werd er gretig beroep 

gedaan op gegadigden van andere Europese nationaliteiten. De combinatie van vast werk, gratis 

kost en inwoon, medische zorgen, vergoeding bij invaliditeit en een relatief hoge gage, bood voor 

tal van hen een goede uitkomst.  

De opvarenden die destijds (1633 – 1794) in dienst traden van de VOC kan men nu opzoeken via 

Google op de web-site http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/  

Op de volgende pagina’s vind u het resultaat van de opzoekingen betreffende 880 schepen die 

destijds voeren onder de vlag van de VOC, en die in de loop der jaren (tussen 1633 en 1794 ) 

inwoners van ons werkgebied (fusiegemeenten Deinze, Nazareth en Zulte) in dienst hadden. 

Aanbevolen (en geraadpleegde) literatuur en documenten:  

De zeven reizen van de “Jonge Lieve”, auteur: Hans Bonke (Stadsbibliotheek Deinze ) 

Van de Gaverstreke naar Oost Indië, opvarenden naar Azië uit de regio Waregem in de 18 de 

eeuw , jaarboek Gaverstreke 2009, auteur Herman Meirhaeghe  

Microfilms : parochie registers  (Rijksarchief Kortrijk) 

Ter info: 

I) Wielingen is de zuidelijke hoofdgeul die naar de Westerschelde voert. Deze verloopt niet 

ver van de Vlaamse kust, ongeveer van Wenduine tot Breskens.  

II) Maandbrief: document waarmee een schepeling bij de VOC aan de reder de opdracht 

geeft om een gedeelte van zijn gage aan achtergebleven familieleden te betalen. 

III)  Schuldbrief: Een werknemer bij de VOC  kon een schuldbrief-obligatie ondertekenen tot 

maximaal f 300 , afhankelijk van de rang . De schuldbrief was veelal op naam gesteld, 

maar overdraagbaar en werd aan toonder uitbetaald . Bij onvoldoende saldo werd de 

transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief .  

ASTENE 
JAN BOONE trad in dienst bij de VOC. (functie onbekend) op 5 maart 1693. Vanuit Wielingen*(I) voer 

hij diezelfde dag uit met het schip Kartago onder het bevel van schipper Jan Speelman. Op weg naar 

Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 7juli tot 23 juli 1693. De Kartago 

bereikte Batavia op 8 oktober 1693. Jan Boone trad uit dienst bij de VOC, plaats, datum en reden van 

uitdiensttreding onbekend. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief :neen. 

JAN BOONE werd geboren te Astene op 20 maart 1657 als zoon van Joannes en Malfyet (Malfait) Martina 

 

GUILLAUME GEENDES  trad in dienst bij de VOC (functie onbekend ) op 3 juni 1695. Vanuit 

Wielingen voer hij diezelfde dag uit met het schip Kartago onder het bevel van schipper Goudswaard 

Servaas Adriaansz. . Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 29 

november 1695 tot 6 januari 1696. Aankomst op Batavia was op 7 april 1696. Guilliaume Geendes trad uit 

dienst bij de VOC.,plaats, datum en reden van uitdiensttreding onbekend. Hij was in het bezit van een 

schuldbrief. Maandbrief:neen. 
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JAN ABEELE trad in dienst bij de VOC. (functie onbekend) op 19 mei 1699. Vanuit Wielingen voer hij 

diezelfde dag uit op het schip Sion onder leiding van schipper Hendrik Henderson. Er was een tussenstop 

op Kaap de Goede Hoop van 27 oktober tot 20 november 1699. Aankomst in Ceylon was op 22 februari 

1700. Jan Abeele trad uit dienst bij de VOC. Datum ,plaats en reden van uitdiensttreding onbekend. Hij 

was in het bezit van een schuldbrief . Maandbrief: neen.  

 
 

DEINZE 
JAN TUIJTESCHAVE uit Deinsen (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 22 april 1688. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Wielingen uit met het Schip Zuid Beveland. Op weg naar Batavia maakte het 

schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 19 augustus tot 7 september 1688. Ze bereikten Batavia 

op 19 november 1688. Verder vonden we gegevens terug dat hij terug aanmonsterde bij de VOC op 26 

maart 1689, ditmaal in de functie van bosschieter (ervaren matroos belast met de bediening van het 

geschut ). Vanuit Wielingen voer hij diezelfde dag uit met het schip Salland onder het bevel van schipper 

Jacob de Jonge. Het schip kwam aan op Kaap de Goede Hoop waar het een tussenstop maakte van  22 

augustus tot 6 september 1689, daarna voer het naar Batavia. Jan  was in het bezit van een schuldbrief. 

Maandbrief: neen. Geen verdere gegevens bekend. 

Het gaat hier waarschijnlijk om ene Joannes Tyutschaever(e). In de parochieregisters van Deinze O.L.V. 

kwam deze naam elf maal voor, waaronder vier personen die gezien hun geboortedatum in aanmerking 

zouden kunnen komen. 

 

MICHIEL MORREEL trad als jongmatroos (lichtmatroos) in dienst van de VOC op 26 oktober 1740. 

Diezelfde dag vertrok hij vanuit Rammekens met het schip Woitkensdorp, onder het bevel van schipper 

Adriaan van Maarsseveen. Op weg naar Batavia maakten ze een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 8 

februari tot 28 februari 1741. Ze bereikten Batavia op 29 juni 1741. Michiel Morreel werd uit dienst 

geschreven in Azië op 26 juli 1742. Hij was in het bezit van een schuldbrief.  

 

LODEWIJK PLETTING (soms gespeld als Platting) uit Dijnsen (Deinze) nam op 27 jarige leeftijd als 

soldaat dienst bij de VOC op 2 februari 1756. Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip 

De Rhoon onder het bevel van meester Hendrik Smit. Op weg naar Batavia maakte het schip een 

tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 11 juni tot 7 juli 1756. Ze bereikten Batavia op 19 september 

1756. Lodewijk monsterde af bij de VOC in het jaar 1760. Hij werd gerepatrieerd met het schip Admiraal 

De Ruyter. Hij ging terug in dienst op 27 januari 1761, ditmaal als opperkuiper (toezichter op het openen 

van vaten ,kuipen,emmers en dergelijke, m.a.w. als helper van de bottelier) Vanuit Texel voer hij diezelfde 

dag uit met het schip Kievitsheuvel onder het bevel van meester Marcus Tetting. Op weg naar Batavia 

maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 11 juni tot 29 juni 1761. Het schip bereikte 

Batavia op 20 september 1761. Lodewijk werd uit dienst geschreven in het jaar 1765. Toen werd hij 

gerepatrieerd vanuit Stralen. Op 15 september van het jaar 1765 nam hij terug dienst in de functie van 

opperkuiper en voer diezelfde dag uit vanuit Texel met het schip Vredelust onder het bevel van meester 

Meytens Martin. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 26 

maart tot 16 april 1766. Ze bereikten Batavia op 7 juli 1766. Lodewijk werd definitief uit dienst geschreven 

bij de VOC op 10 maart 1767. Hij overleed in Azië .  

Waarschijnlijk gaat het hier om Lodewijk Laurentius Plettinck , geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 

13 mei 1729, als zoon van Franciscus en Anne Marie De Mulder . Zijn doopheffers waren Laurentius 

Plettinck en Maria Livina van Damme .  

 

JAN JANSZ. uit Deijnse (Deinze) trad als matroos (waak en roergang ,laden en lossen, reinigen, teren en 

kalfaten van het schip, aan en afslaan van de zeilen, helpers van de onderofficieren) in dienst bij de VOC 

op 31 oktober 1724. Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Slot Aldegonde onder het 

bevel van meester Hendrik van der Grippe. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap 

de Goede Hoop van 15 april tot 15 mei 1725. Jan werd uit dienst geschreven bij de VOC in het jaar 1727. 

Hij werd gerepatrieerd met het schip Slot Aldegonde. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: 

neen. 

Vermoedelijk gaat het over dezelfde Jan Jansz. hierna vermeld .  
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JAN JANSZ. uit Deijnse (Deinze) trad als schiemansmaat  (helper van de schieman, verantwoordelijk 

voor de boegspriet ) in dienst bij de VOC op 6 september 1730. Diezelfde dag voer hij uit met het schip 

Noordwaddinxveen onder het bevel van meester Hendrik Beene. Op weg naar Batavia maakte het schip 

een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 11 februari tot 8 maart 1731. Ze bereikten Batavia op 20 juli 

1731. In het jaar 1736 werd hij uit dienst geschreven en gerepatrieerd vanuit Texel. Hij was in het bezit van 

een schuldbrief en maandbrief, de begunstigde was zijn echtgenote Joanna Pieters. Volgens de gegevens 

die we aantroffen vertrok hij opnieuw op 24 oktober 1737 in de functie van kwartiermeester vanuit Texel 

met het schip Petronella Alida onder het bevel van meester David van Elteren. Op Kaap de Goede Hoop 

ging Jan aan boord van het schip Velsen, dat op 14 juni 1738 verder voer naar Batavia . Ze bereikten 

Batavia op 16 augustus 1738. 

Het zou hier kunnen gaan om Jan Janssen , geboren te Deinze O.L.V. op 13 december 1707, als zoon van 

Joannes en Strobbe Livina . 

 

JOOS CLAESSEN uit Deijnsen (Deinze) trad als matroos in dienst bij de VOC op 2 juni 1691. Diezelfde 

dag voer hij vanuit Wielingen uit met het schip Oostsouburg onder het bevel van meester Leendert 

Adriaensz. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 27 oktober 

tot 30 november 1691. Ze bereikten Batavia op 17 februari 1692. Joos Claessens was in het bezit van een 

schuldbrief. Maandbrief: neen.  

 

JOSEPH HOORNBEEK uit Deijnsen (Deinze) trad als 21 jarige in de functie van grofsmid 

(handwerkman ) in dienst bij de VOC op 8 november 1715. Diezelfde dag voer hij vanuit Wielingen uit 

met het schip Ter Nisse onder het bevel van meester Stokke Gerrit. Het schip bereikte Kaap de Goede 

Hoop op 9 maart 1716 en vertrok terug op 25 maart 1716. Op Kaap de Goede Hoop ging Joseph op 28 

november 1716 aan boord van het VOC schip De Limburg (als grofsmid). Dit schip voer naar Batavia 

onder het bevel van meester Renier Hijpe. Ze bereikten Batavia op 12 maart 1717. Joseph werd uit dienst 

geschreven bij de VOC op 8 mei 1717. Hij overleed in Azië. 

Het betreft hier Van Hoorenbeke Josephus ,geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 19 november 1694, als 

zoon van Daniel en De Clerck Petronella. Zijn doopheffers waren Adrianus Van Horenbeke en Magdalena 

Aerts . 

 

JUDOCUS MESTDAGH uit Deijnsen (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 2 juni 1708. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Wielingen uit met het schip Zandhorst onder het bevel van meester Willem 

Biskop. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 22 januari tot 

10 februari 1709. Ze bereikten Batavia op 12 juni 1709. Judocus werd uitgeschreven bij de VOC op 21 

september 1709. Hij overleed in Azië . 

Judocus Mestdagh werd geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 12 september 1660, als zoon van 

Dominicus en Vermeulen Judoca. 

 

LODOVICUS UMPELS uit Deijnse trad in dienst bij de VOC op 12 februari 1736. Hij trad uit dienst op 

20 december 1736.            reden :gedeserteerd                             Plaats : Engeland  

 

JACOB SERGEANT uit Deijnsen (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 29 juli 1706. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Wielingen uit met het schip Concordia (Kamer van Zeeland ), onder het 

bevel van meester Anthone Cornelisz. Het schip bereikte Batavia op 6 april 1707. Jacob Sergeant werd uit 

dienst geschreven bij de VOC op 9 september 1714. Hij overleed in Azië.  

Jacobus Sergeant werd geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 10 oogst 1673, als zoon van Jacobus en 

Dautrikor Joanna.  

 

JACOB SMET uit Deijnsse (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 24 februari 1680. Diezelfde 

dag voer hij vanuit Wielingen (Kamer van Zeeland) uit met het schip Den Briel onder het bevel van 

meester Theunis Andriesz. Op weg naar Batavia maakten ze een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 

27 juni tot 19 juli 1680. Ze bereikten Batavia op 14 september 1680. De plaats en tijdstip van 

uitdiensttreding werden niet vermeld. Jacob Smet was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. 

 

 

(wordt vervolgd)         Fernand Bracke 
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GEZOCHT ! 

 

Wie van onze leden heeft een programma waarbij een kwartierstaat in de vorm van 

een waaier kan worden uitgeprint ? 

 

Neem contact op met Claude Gekiere, claude@gekiere.com 
 

 
 
 
 
 

VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NATIONAAL CONGRES TE 

NAZARETH OP ZATERDAG 24 MEI 2014 ZIJN WIJ NOG VOLOP OP 

ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS; 

 

Zie je het wel zitten om tijdens deze dag met het bestuur mee te werken, neem dan 

contact op met  

Claude Gekiere,  

Herfstlaan 59, 9800 Deinze,  

tel 09/386.69.26 of 0494/23.72.71  

e-mail: claude@gekiere.com 
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Familiekunde Vlaanderen 
 

49e Nationaal Congres 

 

FFAAMMIILLIIEETTIIJJDDSSCCHHRRIIFFTTEENN  
vvaann  iiddeeee  ttoott  rreeaalliitteeiitt  

 
 

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 
!! Nu nog niet in uitvoering !! 

 

Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze 
 

www.familiekundedeinze.be                                       v.u. Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze          
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Onze sponsers op het Nationaal Congres Familiekunde  
van 24 mei 2014 te Nazareth  

 
 

            
 
 

               
 

    
 
 
 
 
 

Belegde broodjes 
 
 

Verdandi 
www.verdandicatering.be 

 

 
Uw reclameboodschap hier ? 
 
Neem kontakt op met 
 

info@familiekundedeinze.be 
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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 
 



                                                                                                                                       

België-Belgique 
                                                                                                                                    

P.B. 9800 Deinze 1 

                                                                                                                                   
3/9282 

 

                                                                                                                             
P 806155 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                        
 

 
 
 

 

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) 
 

Uitgiftekantoor: Deinze 1 
 

Jaargang 21 – nr. 4 oktober 2013 
 
 

 
Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, 9031 Drongen 
 

Verantwoordelijk uitgever: Claude Gekiere, Herfstlaan 59, B – 9800 Deinze 
 
Website: http://www.familiekundedeinze.be 

 
 
 

http://www.familiekundedeinze.be/
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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 
 

- Woensdagen 30 oktober en 25 november 2013:  
Opsporing verzocht: mijn voorouders (telkens van 9 uur tot 11 uur in het stadsarchief van 

Deinze): begeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van Familiekunde Deinze 
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 
 

- Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november 2013 vanaf 20 uur 
Lesmodule: "Latijn in de parochieregisters." 

Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Meer info : Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien 

en uitgeplozen, komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de 
moeilijkheden: oud schrift, maar ook: Latijn! De parochieregisters zijn - meestal - in het Latijn 

opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist. 
Een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands kan enige uitkomst bieden, maar niet altijd. Het 
Latijn van onze parochieregisters is in vele gevallen niet het klassieke Latijn, maar in vele 

gevallen potjeslatijn, keukenlatijn of pastoorslatijn, hoe je het ook noemen wil. Die vrome herders 
waren meestal ook geen bedreven latinisten en brouwden er soms maar wat van. Ten andere, heel 

wat kerkelijke terminologie vind je niet in een klassiek woordenboek. 
In deze opleiding wordt kennis verworven aan de hand van oefeningen waarbij getracht wordt het 
woordgebruik van het ‘pastoorslatijn’ te verwerven. Basiskennis, naamvallen, en een goed begrip 

van de teksten zijn nuttig voor het verder opzoeken van een correcte stamboom. 
De oefeningen van Latijn, tips en trics worden gepresenteerd door Claude Gekiere die zijn 

genealogische praktijkervaring ten dienste stelt. Hij zal trachten aan de hand van 
praktijkvoorbeelden een aantal hinderpalen weg te werken. 

Inschrijvingen worden beperkt tot 12 deelnemers. Kostprijs voor lessen en cursus bedraagt 17,00 

euro voor leden Familiekunde Deinze (zij die thans het ledenblad Leiestam ontvangen) en 25,00 
euro voor niet leden. 

Uw inschrijving is voorlopig na mail aan Claude Gekiere (claude@gekiere.be) (om te weten of er 
nog plaatsen vrij zijn) en definitief van zodra de som betaald is op rekening BE24 0832 7311 
6738  BIC: GKCCBEBB, met vermelding 'Lessen Latijn'. 

- Van 28 oktober tot en met 9 november 2013 (tentoonstelling) 
dinsdag 29 oktober 2013 om 20 uur (voordracht):  

"Voor eeuwig herinnerd!" 

Tentoonstelling en voordracht over bidprentjes" 

Waar: Tentoonstelling in de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, gelijkvloers, ingang langs 

Gentpoortstraat, te bezoeken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. 
De voordracht van Claude Gekiere, voorzitter Familiekunde Deinze gaat door in de 

kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze, de Stedelijk Bibliotheek van Deinze en 
het Stadsarchief van Kortrijk. 

De toegangen zijn gratis. 
 

De causerie van Claude Gekiere handelt over de geschiedenis van het devotie- en bidprentje, die 
teruggaat naar de 16de eeuw, de periode van godsdienstoorlogen. Er werd destijds alles in het 
werk gesteld om het katholicisme een nieuw leven in te blazen, o.a. door het verspreiden van 

tekeningen en prentjes, Stilaan evolueert het bidprentje tot een ‘santje’ voor een overleden 
dierbare. Het oudste exemplaar uit Kortrijk (en van “de Vlaanders”) dateert van 1805. 

Aan de hand van een PowerPoint-projectie zien we deze evolutie van allerlei prentjes die door hun 
afbeeldingen, hun teksten, de devotie, soms luguber, soms ludiek, soms verrassend, weergeven. 
 

 

mailto:claude@gekiere.be
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FAMILIEKUNDE 
VLAANDEREN 

Regio OOST-VLAANDEREN 

 

 

29e OOST-VLAAMSE  
CONTACTDAG 

 

 

DENDERMONDE 
ZONDAG  13 OKTOBER 2013 

Feestzalen Heilige Maagdcollege 
Noordlaan 

Doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur 
Gratis toegang 

BOEKEN- en  INFOSTANDEN 
genealogie, heemkunde, geschiedenis, heraldiek, 

gegevensbanken, computertoepassingen voor 
stamboomonderzoek, DNA-onderzoek 

 
Met medewerking van diverse FV-afdelingen, kringen voor 
heemkunde, kringen voor geschiedkunde, archiefdiensten, 

ontwerpers van software, uitgeverijen, antiquariaat, e.a. 
 

 

Een organisatie van de Oost-Vlaamse Verenigingen voor 

Familiekunde 
en van de afdeling Dendermonde, ter gelegenheid van 

 haar 30 jarig bestaan. 

V.U.: Ben Waterschoot - Gasthuisstraat 171 - Dendermonde - 052/21.52.02 
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PERSONEN UIT ONS WERKGEBIED DIE TUSSEN 1633 EN 1694 IN 
DIENST WAREN VAN DE “VEREENIGDE OOST-INDISCHE  
(vervolg van Leiestam 3/2013 p. 870-872) 

 

DEINZE (vervolg) 
 
GILLES SOLLEIJT uit Deijnse (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 24 februari 1680. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Wielingen uit met het schip Den Briel onder het bevel van meester Theunis 

Andriesz. Op weg naar Batavia maakten ze een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 27 juni tot 19 juli 

1680. Ze bereikten Batavia op 14 september 1680. De plaats en tijdstip van uitdiensttreding werden niet 

vermeld. Gilles Solleijt was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. 

JAN HEERINCK uit Deijnsse (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 27 maart 1682. Vanuit 

Wielingen voer hij diezelfde dag uit met het schip Gele Beer onder het bevel van meester Herman Beets. 

Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 16 augustus tot 7 

september 1682. Ze bereikten Batavia op 7 december 1682. De reden en plaats van uitdiensttreding werden 

niet vermeld. 

Het schip de Gele Beer is vergaan ten westen van Sumatra in het jaar 1684.  

GUILIAAM STEVENS uit Deijnse ( Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 28 februari 1753. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Zaamslag onder het bevel van meester Kolom 

Jacob. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 3 juli tot 25 juli 

1753. Guiliaam bleef in dienst bij de VOC tot 28 mei 1759. Hij overleed aan boord van het schip Barbara 

Theodora die op terugweg was naar Nederland . 

In de parochieregisters van Deinze O.LV. komt de naam Guillelmus Stevens drie maal voor, één van deze 3 

naamgenoten overleed op jeugdige leeftijd. Gezien de leeftijd gaat het hier wellicht om Guillelmus Stevens, 

geboren en gedoopt te Deinze O.LV. op 20 mei 1730, als zoon van Joannes Baptiste en Callewaert Joanna. 

Zijn doopheffers waren Adrianus Damman en Joanna Tibaut.  

 

FRANCOIS JOLIJT uit Deijnsse (Deinze) trad als twintigjarige in dienst (functie werd niet vermeld) bij 

de VOC op 27 mei 1681. Vanuit Wielingen voer hij diezelfde dag uit aan boord van het schip Wapen van 

Tholen onder het bevel van meester Witboom Jan. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop 

op Kaap de Goede Hoop van 9 oktober tot 1 november 1681. Ze bereikten Batavia op 24 januari 1682. 

Het betreft Franciscus Jolijt , geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 29 september 1661, als zoon van 

Gerardus en Boosens Maria. Zijn doopheffers waren Joannes Cortvrient en Jacoba Canoot.  

 

PIETER ALGOED uit Deinsse ( Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 18 oktober 1757. 

Vanuit Rammekens voer hij dezelfde dag uit met het schip Hercules onder het bevel van meester Kouwe 

Leendert. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 19 januari tot 

23 februari 1758. Het schip bereikte Batavia op 26 mei 1759. Drie dagen voor de aankomst, op 23 mei 

1758, overleed Pieter Algoed aan boord van het schip. Hij was niet in het bezit van een maandbrief, wél 

van een schuldbrief. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om Petrus Aelgoedt, geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 30 

januari 1719, als zoon van Joannes en Elisabeth Wyme. Zijn doopheffers waren Philippus Aelgoedt en 

Joanna Maria Coudtijser. 

 

GUILLIAAM LOUWERENS uit Deynse (Deinze ) trad als matroos in dienst bij de VOC op 20 mei 

1720. Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Hoedekenskerke onder het bevel van 

meester Fret Hendrik. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 2 

oktober tot 8 november 1720. Het schip bereikte Batavia op 17 januari 1721. Guilliaam werd bij de VOC 

uitgeschreven in het jaar 1723. Hij werd gerepatrieerd vanuit Valkenisse. Hij was in het bezit van een 

schuldbrief. Maandbrief :neen.                                                                               
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Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om Guillelmus Laurens, geboren om 3 uur in de morgen te Deinze  op 

23 juli 1701 en gedoopt in de O.L.V. kerk, als zoon van Andreas en Elisabeth Impens. Zijn doop heffers  

waren Guillelmus van Quickenborne nomine Guillelmus Bradt en Elisabeth Nollet (uxor Impens Francis).  

GOTTEM 

MICHIEL VAN ASSCHE trad in dienst bij de VOC op 16 november 1681. Vanuit Wielingen voer hij 

diezelfde dag af met het schip Burcht van Leiden. Het schip kwam aan op Kaap de Goede Hoop op 4 maart 

1682. Geen verdere gegevens bekend. 

Michiel Van Assche werd geboren te Gottem op 4  oktober 1654, als zoon van Augustinus en Egebaert 

Joanna. 

JAN COENE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 15 oogst 1675. Vanuit Wielingen voer hij diezelfde 

dag uit met het schip Aardenburg. De bestemming was Tuticorin. Het schip deed een tussenstop op Kaap 

de Goede Hoop van 23 januari tot 14 februari 1676. Het schip bereikte Tuticorin op 17 mei 1676. Jan 

Coene was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. Over de datum,plaats of reden van 

uitdiensttreding werden geen verdere gegevens verstrekt.  

JAN VERMEULEN trad als jongmatroos in dienst bij de VOC op 13 december 1730. Vanuit Rammekens 

voer hij diezelfde dag uit met het schip Zoetelingskerke onder bevel van schipper Paulus Udemans. Het 

schip voer naar Batavia, het maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 13 april tot 13 mei 1731. 

Het schip bereikte Batavia op 13 juli 1731. Jan Vermeulen werd in Azië uit dienst geschreven op 31 

januari 1737. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen.  

Jan Vermeulen werd geboren te Gottem op 14 januri 1708, als zoon van Jacobus en Petronella 

Verhaeghen. 

 

FRANCOIS DE PRIESTER  trad als matroos in dienst bij de VOC op 20 maart 1746. Hij voer diezelfde 

dag uit met het schip Patmos onder leiding van schipper Kornelis Adrian. Het schip had een tussenstop op 

Kaap de Goede Hoop van 31 augustus tot 15 oktober 1746. Ze bereikten Batavia op 9 januari 1747. 

Francois de Priester werd uit dienst geschreven in het jaar 1750 (gerepatrieerd ). Hij was in het bezit van 

een schuldbrief.  

JACOB CORNELISSE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 15 augustus 1675. Vanuit Wielingen voer 

hij diezelfde dag uit met het schip Aardenburg. Op weg naar Tuticorin maakten ze een tussenstop op Kaap 

de Goede Hoop van 23 januari tot 14 februari 1676. Ze bereikten Tuticorin op 17 mei 1676. De 

plaats,reden en datum van zijn uitdiensttreding worden niet vermeld. 

De Aardenburg zonk in de buurt van Buton ( Indonesië) in de maand augustus van het jaar 1685. 

GRAMMENE 

JAN RUIJST was als soldaat in dienst bij de VOC . Hij vertrok uit Nederland met het schip De Salland. 

Op Kaap de Goede Hoop ging hij aan boord van het schip Waalstroom. Onder het bevel van meester 

Harman Voet vertrok dit schip op 21 september 1689 naar Batavia. Ze bereikten Batavia op 5 december 

1689. Over Jan Ruijst werden geen verdere gegevens verstrekt . 

MACHELEN 

PIETER MALFACIET uit Mocholle bij Deijns (Machelen bij Deinze) trad als soldaat in dienst bij de 

VOC op 6 juni 1709. Diezelfde dag voer hij uit vanuit Wielingen met het schip Huis ter Boede onder het 

bevel van meester Kole Jan. Op weg naar Ceylon (het huidige Sri Lanka) maakte het schip een tussenstop 

op Kaap de Goede Hoop van 18 december 1709 tot 27 januari 1710. Ze bereikten Ceylon op 30 april 1710. 

Pieter werd uitgeschreven bij de VOC in het jaar 1726. Hij werd gerepatrieerd vanuit Kockengen (een 

gemeente in de provincie Utrecht) Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief :neen. 

In de parochieregisters van Machelen bij Deinze vonden we de naam Malfaciet niet terug. Waarschijnlijk 

is de naam Malfaciet een fonetische weergave van de naam Malfait, Malfeyt , Malfaiet of Maelfey, die we 

als familienaam wel aantroffen in de Machelse parochieregisters.  
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NAZARETH 

LOURENS VERSTRATE trad als soldaat in dienst bij de VOC.op 20 februari 1706. Vanuit Wielingen 

voer hij diezelfde dag uit met het schip Donau, onder het bevel van meester  Jacob Pikkereeuw. Het schip 

maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 26 juli tot 18 augustus 1706. Ze bereikten Batavia op 

29 oktober 1706. Lourens Verstrate werd uit dienst geschreven op 22 februari 1708. Reden: overleden, 

plaats Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. 

FRANS MORGER (Morgar) trad als jongmatroos in dienst bij de VOC op 20 mei 1733. Vanuit 

Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Popkensburg onder leiding van meester Jacob  

Jongerhelt. Het schip maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 25 oktober tot 6 december 1733. 

Het schip bereikte Batavia op 13 maart 1734. Frans Morger werd uit dienst geschreven op 24 maart 1735. 

Reden: weggelopen, plaats: Kaap de Goede Hoop. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: 

neen.  

De naam Morgar komt 3 maal voor in de parochieregisters van Astene. 

 

FRANS MORGAT trad als hoogloper (helper van de matrozen) in dienst bij de VOC. op 12 maart 1737. 

Vanuit Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Zoetelingskerke, onder leiding van schipper 

Huibrecht op den Dijk. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 

17 juni tot 17 juli 1737. Het schip bereikte Batavia op 23 september 1737. Frans Morgat werd uit dienst 

geschreven op 19 juni 1738. Reden: hij overleed in Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief. 

Maandbrief: neen. 

ENGELBERT GOOSENS trad als matroos in dienst bij de VO.C op 19 juli 1778. Hij voer diezelfde dag 

uit met het schip Europa, onder leiding van schipper Pieter Kardon. Op weg naar Batavia maakte het schip 

een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 29 november tot 22 december 1778. Het schip bereikte 

Batavia op 28 februari 1779. Engelbert Goosens werd uit dienst geschreven op 24 januari 1783. Reden: 

gelicht (door een buitenlandse autoriteit van boord gehaald). Hij was in het bezit van een schuldbrief. 

Maandbrief: neen.  

Engelbertus Goossens werd geboren te Nazareth op 24 april 1747, als zoon van Petrus en Antonia 

Vlaminck  (+ 28/5/1775) fa. Seger. 

 

(wordt vervolgd)         Fernand Bracke 

 
 
 

 

VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NATIONAAL CONGRES TE 
NAZARETH OP ZATERDAG 24 MEI 2014 ZIJN WIJ NOG VOLOP OP 

ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS; 
 

Zie je het wel zitten om tijdens deze dag met het bestuur mee te werken, neem dan 
contact op met  

Claude Gekiere,  
Herfstlaan 59, 9800 Deinze,  

tel 09/386.69.26 of 0494/23.72.71  
e-mail: claude@gekiere.com 
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE 
(vervolg van Leiestam 2/2013, p. 863) 
 

Deinze 422 (vervolg): 

 
fo. 37: Laureins SCHAUWBROUCK + x Wellemynken EGHELS (30/9/1648) 

fo. 40 verso: Joosyne MESTACH + x Pieter CORNELIS (13/10/1648) 
fo. 46: Jan DE WEERT + x Janneken TUYTSCHAVERE + (24/11/1648) 
fo. 47 verso: Jan DE WEERT + xx Janneken IMPENS + (24/11/1648) 

fo. 52: Elysabet BRAEDTS + x Jan VANDER MUELENE (16/3/1649) 
fo. 58 verso: Cathelyne LYBAERT + x Joos CORNELIS (28/7/1649) 

fo. 62: Lieven CLAEYS + x Pieryntgen DE WEERT (19/10/1649) 
fo. 74 verso: Willeminten VAN MATENBURCH + x Jan MICHIELS (18/1/1650) 
fo. 80 verso: Magriete VAN HENDE + x Luicas BILLET (22/2/1650) 

fo. 85: Philippote TUUTSCHAVER + x Pieter DE COCQ (2/2/1650) 
fo. 90: Lievyntien DE SCHUITERE + x Pieter DE SMET (13/12/1650) 

fo. 92 verso: Gheeraert DE GRUITERE + x Margriete GOETHALS (13/12/1650) 
fo. 95: Jan SCHAUBROUCK + x ? (2/11/1650) 
fo. 98: Arent MATHYS + x Joosynken TUUTSCHAVERE + (24/1/1651) 

fo. 116: Lucas STEVINS + x Tanneken VLIEGHERS (11/3/1651) 
fo. 120: Pieryntjen DE SCHEPPERE + x Adriaen BRUYNEEL (2/11/1651) 

fo. 122: Jan VANDE STEENE + x Lippyntjen CORNELIS (27/2/1652) 
fo. 130: Luicas BILLIET + xxxx Catharine DE ROO (4/3/1652) 
fo. 163: Gheeraert ZUTTERMAN zoon van Gillis en Margriete VAN OLSENE (23/5/1651) 

fo. 164: Joosyntjen DRIEGHE + x Jaecques HUYSMAN (3/4/1652) 
fo. 165 verso: Jaecquemyntjen DHANENS + x Jan LAMMENS (14/5/1652) 

fo. 169: Elisabeth CLAEYSSENS + x Jan LAGAET (30/10/1652) 
fo. 171: Joos CORNELIS + x Mayken LAGAETS (27/11/1652) 
fo. 182: Gheeraert VAN OLSENE + x Tanneken DHUYGHELAERS + (23/12/1652) 

fo. 184: Lievyntjen BYTEBIER + x Jan TUUTSCHAVERE (19/11/1652) 
fo. 185 verso: Jan FERMYN + x ? (25/2/1653) 

fo. 193 verso: Cathalyne VANDE VOORDE + x Jan VAN HOENACKERE (31/5/1653) 
fo. 202: Adriaen BRUYNEEL + x Janneken BLONDEEL (9/12/1653) 
fo. 206 verso: Adriaen BEKAERT + x Franchyne VAN LANCKERE + (3/3/1654) 

fo. 209: Elisabeth VANDER MEULENE + x Pieter COPPENS (4/3/1654) 
fo. 212: Frans HOSTE + x Maeyken STEYAERTS (9/12/1653) 

fo. 213: Cathelyne IMPENS + x Mattheus VAN HOVE (14/1/1654) 
fo. 215: Joos VANDER VENNET + x Susanna VAN DOUVERYN (3/3/1654) 
fo. 226: Susanne VAN RAE + x Jaecques DE WAEGHENAERE (21/4/1654) 

fo. 227 verso: Margriete VAN WONTERGHEM + x Heyndrick EVERAERT (28/4/1654) 
fo. 240: Baerbeken VAN LANGHERAERT + x Pieter OSTE (8/12/1654) 

fo. 242: Charel INGHELS + x Pieryntjen VAN KERREBROUCK (16/2/1655) 
fo. 245: Pieryntjen CORNELIS + x Laureins MICHIELS (22/2/1655) 
fo. 246 verso : Pieter DE CLERCQ + x Janneken VAN RENTERGHEM (11/2/1655) 

fo. 250: Catharyne VANDER MEEREN + x Guilliame VANDER VENNET (14/8/1655) 
fo. 252: Janneken BILLIET + x Lieven THIENPONT (17/11/1655) 

 
(de volgende aflevering van deze artikelreeks verschijnt in de loop van 2014) 
 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
 

 
 
 

 



885 

 

                                                                                                                                                                                       
 

 
 

Familiekunde Vlaanderen 
 

49e Nationaal Congres 

 

FFAAMMIILLIIEETTIIJJDDSSCCHHRRIIFFTTEENN  
vvaann  iiddeeee  ttoott  rreeaalliitteeiitt  

 
 

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          

 

                                                                         

http://www.congresfamiliekunde2014.be/
http://www.familiekundedeinze.be/
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Onze sponsers op het Nationaal Congres Familiekunde  
van 24 mei 2014 te Nazareth  

 
 

            
 
 

               
 

    
 
 
 
 
 

Belegde broodjes 
 
 

Verdandi 

www.verdandicatering.be 

 

 
Uw reclameboodschap hier ? 
 
Neem kontakt op met 
 

info@familiekundedeinze.be 
 

 

http://www.verdandicatering.be/
mailto:info@familiekundedeinze.be
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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 lay-out !  
Geïnteresseerd in deze  
supergoedkope aanbieding? Neem contact op via: info@familiekundedeinze.be 
 

mailto:info@familiekundedeinze.be


                                                                                                                                       
België-Belgique 

                                                                                                         
P.B. 9800 Deinze 1 

                                                                                                                                   
3/9282 

 

                                                                       
P 806155 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) 
 
Uitgiftekantoor: Deinze 1 
 
Jaargang 21 – nr. 5 december 2013 
 
 
 
Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, 9031 Drongen 
 
Verantwoordelijk uitgever: Claude Gekiere, Herfstlaan 59, B – 9800 Deinze 
 
Website: http://www.familiekundedeinze.be 
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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 28 januari, 25 februari en 25 maart 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. 

 

- 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:  

Gelieve uw lidmaatschapsbijdrage 2014 (8 €) 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… 

PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN!! 
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OUD SCHRIFT: AANSTELLING VAN EEN VOOGD (1677) 
(bron: Stadsarchief Gent, reeks 334, nr. 97) 
 
 
 

 
 
 
 

Actum int collegie 21 februari 1677 

 

Compareerde voor mijn edele heeren schepenen  

van Ghedeele in persoone Livinus  

Dhaenens, den welcken ter maenijnghe vanden  

amman ende wijsdom van schepenen  

voornoemt deelvoocht ghecreert wiert over  

Guilliaemken Dhaenens filius Jans gheprocreert  

bij Joanne Van Leeuwe, hem verstorven  

bijden overlijden van sijnen vader, ende  

wiert belast staet van goede over te  

brijnghen binnen 40 daeghen naer  

costume, 

 

tsterfhuys Hoochpoorte 
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VOLKSTELLINGEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK (1695) 
 

Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) werd Vlaanderen verschillende jaren bezet door 

Frankrijk. In 1694 ging Lodewijk XIV op zoek naar nieuwe inkomsten. Zo was hij van plan aan 

elke inwoner in zijn rijk – Vlaanderen inbegrepen – een “hoofdgeld” of “capitatie” op te leggen, 

d.w.z. op ieders hoofd “naer staet, goedt ende neiringhe”. Op bevel van intendant de Bagnols 

werd een eerste volkstelling gehouden binnen de Kasselrij Kortrijk in februari – maart 1695. De 

meeste van deze tellingen zijn bewaard en terug te vinden in het Rijksarchief Kortrijk, Fonds 

Bruine Pakken, nr. 5599. Een tweede bevolkingstelling gebeurde op het einde van 1695. Deze 

lijsten van inwoners worden bewaard in hetzelfde fonds nr. 6093. Gelijkaardige gegevens 

(verwerking van de tellingen?) vinden we terug in een register (Rijksarchief Kortrijk, Fonds 

Colens nr. 100). Aangezien de volkstellingen met fiscale doeleinden werden opgesteld zijn ze niet 

helemaal betrouwbaar. Omdat sommige parochies blijkbaar niet alle inwoners opnamen in de 

telling van begin 1695, dienden eind 1695 de pastoors de inhoud van de lijsten te bevestigen.  

De tellingen vermelden de naam van het gezinshoofd, het al of niet gehuwd zijn, het aantal 

kinderen, het beroep en het aantal dienstboden. Vaak worden de arme lieden die het hoofdgeld 

onmogelijk kunnen betalen in een afzonderlijke rubriek opgenomen. In enkele parochies (vb. 

Ingelmunster) worden de inwoners ingedeeld in verschillende categorieën: “de bestgestelden”, “de 

gonne die middelbaer syn van ghestaethede”, “de minste van maght ofte ghestaethede” en “de 

bedelaers of seer arme lieden onmachtich om het te gheven”. 

Het is dus duidelijk dat deze tellingen voor het verrijken van onze familiegeschiedenis waardevol 

zijn. Bovendien zijn heel wat van deze tellingen al gepubliceerd, waardoor hun toegankelijk 

vergroot. 

 

Overzicht van de tellingen in het Rijksarchief, beperkt tot de deelgemeenten van Groot-Deinze en 

Groot-Zulte 

N.B. Fonds Bruine Pakken is het fonds 100/2 en Fonds Colens is het fonds 110/11. 

Fonds Colens 100 is een register met tellingen van eind 1695. 

 

 Br. Pakken 6093 Br. Pakken 5599 Fonds Colens 100 

ASTENE 14/12/1695 1/3/1695 folio 179 

DEINZE-STAD 30/12/1695 - - 

DEINZE-BUITEN - 24/2/1695 folio 177 

GOTTEM 21/12/1695 4/3/1695 folio 167 

GRAMMENE 16/12/1695 11/2/1695 - 

MACHELEN Begin 1696 26/2/1695 - 

OLSENE 26/12/1695 27/2/1695 folio 185 (één naam) 

PETEGEM 28/12/1695 - - 

WONTERGEM 9/12/1695 6/2/1695 folio 191 

ZULTE 13/12/1695 - - 

 

 

Overzicht van de gepubliceerde tellingen: 

ASTENE: in Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze en het Land aan Leie en Schelde,  

LV, 1988, p 321-332, door Paul Huys (betreft enkel de telling in fonds Colens nr. 100  

folio 179 e.v. van december 1695) 

DEINZE-STAD en DEINZE-BUITEN: in Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de  

 Leiestreek, LXVIII, 2001, p. 355-385, door Luc Goeminne (betreft voor Deinze-stad  

 de telling van 30/12/1695 in Bruine Pakken nr. 6093 en voor Deinze-buiten de telling  

 van december 1695 in het fonds Colens nr. 100) 

GOTTEM: in Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, LXXIV, 2007, p.  

 133-149, door Luc Goeminne en Maurits Vandeputte (het betreft de telling van  

 4/3/1695 in Bruine Pakken nr. 5599 en de telling van 21/12/1695 in Bruine Pakken nr.  

 6093) 
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GRAMMENE: in Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, LXXIV, 2007,  

 p. 275-290, door Luc Goeminne en Maurits Vandeputte (het betreft de telling van  

 11/2/1695 in Bruine Pakken nr. 5599 en de telling van 16/12/1695 in Bruine Pakken  

 nr. 6093) 

MACHELEN: in Bijdragen tot de Geschiedenis en de Folklore van Zulte, 18
e
 jaargang, 2000- 

2001, p. 107-116, door Maurits Vandeputte en Luc Goeminne (het betreft de telling van 

26/2/1695 in Bruine Pakken nr. 5599 en de telling van begin 1696 in Bruine Pakken nr. 

6093) 

OLSENE: in Bijdragen tot de Geschiedenis en de Folklore van Zulte, 18
e
 jaargang, 2000- 

2001, p. 99-106, door Maurits Vandeputte en Luc Goeminne (het betreft de telling van 

27/2/1695 in Bruine Pakken nr. 5599 en de telling van 26/12/1695 in Bruine Pakken nr. 

6093) 

PETEGEM: in Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, LXXIV, 2007, p.  

 485-499, door Luc Goeminne en Maurits Vandeputte (het betreft de telling van  

 28/12/1695 in Bruine Pakken nr. 6093) 

WONTERGEM: in Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, LXXIV,  

 2007, p. 211-228, door Luc Goeminne en Maurits Vandeputte (het betreft de telling  

 van 6/2/1695 in Bruine Pakken nr. 5599 en de telling van 9/12/1695 in Bruine  

 Pakken nr. 6093) 

ZULTE: in Vlaamse Stam, 34
e
 jaargang, februari 1998, p. 72-78, door Paul Huys (het betreft  

 de telling van 13/12/1695 in Bruine Pakken nr. 6093). 

 
Voorblad van de telling van Wontergem van december 1695. 

“Lyste vande inwoonders der prochie van Wonterghem, van hunne naemen ende toenaemen, qualiteyt ende 

ambacht van tghonne sy syn doende, breeder ende inghevolghe ’t mandaet verleent by dheeren vande 

casselrye in daeten 2en decembre 1695 gheteeckent Braeckelman, breeder als volcht 

Adriaen De Conninck filius Erasmus met syn huysvrauwe ende een kindt, doende de lantsneeringhe sonder 

bestialen   3 personen 

Maryn Locquet met syn huysvrauwe ende dry kinders, coster deser prochie, met weynich ghebruyck van 

lande, sonder andere negotie   5 personen” 
 

          Guido Demuynck 
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PERSONEN UIT ONS WERKGEBIED DIE TUSSEN 1633 EN 1694 IN 

DIENST WAREN VAN DE “VEREENIGDE OOST-INDISCHE 

COMPAGNIE” 
(vervolg van Leiestam 4/2013 p. 881-883) 

 

NAZARETH (vervolg) 
 

INGEL BOVE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 28 maart 1681. Vanuit Vlissingen zou hij diezelfde 

dag uitvaren met het schip Tidores onder leiding van schipper Evert van Gelder, maar hij was absent bij de 

afvaart. Hij was in het bezit van een schuldbrief. 

JAN WANSEEL trad in dienst (functie onbekend) bij de VOC op 18 januari 1683. Vanuit Wielingen  

voer hij diezelfde dag uit met het schip Hollandse Tuin, onder het bevel van schipper David Abrahams. Het 

schip bereikte Batavia op 21 oktober 1683. Geen verdere gegevens bekend.  

JOSEPHUS WINCKEL uit Nazareth trad als metselaar in dienst bij de VOC op 1 oktober 1792. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Delft onder het bevel van meester Johan van 

der Plas. Het schip bereikte Kaap de Goede Hoop op 18 januari 1793. Op Kaap de Goede Hoop is Josephus 

Winckel uit dienst getreden. Hij was in het bezit van een schuldbrief . 

JOHANNES DEVEYN uit Nazareth trad als soldaat in dienst bij de VOC op 5 april 1726. Onder het 

bevel van meester Marinus Commerce voer hij vanuit Rammekens (Kamer van Zeeland ) diezelfde dag uit 

met het schip Cornelia. Ze bereikten Batavia op 7 oktober 1726. Johannes Deveyn werd uit dienst 

geschreven op 22 december 1730. Hij overleed in Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief.  

PIETER VERMEER uit Nazareth bij Gendt trad als soldaat in dienst bij de VOC op 10 januari 1746. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Zeelandia onder het bevel van meester Immers 

Boudewijn. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 9 juni tot 9 

juli 1746. Ze bereikten Batavia op 30 oktober 1746. Pieter Vermeer werd bij de VOC uit dienst geschreven 

op 8 september 1747. Hij overleed in Azië.  

Daar de naam Pieter Vermeer verschillende maal voorkomt in de P.R. van Nazareth( met ongeveer 

dezelfde geboortedatum) is het niet mogelijk om uitsluitsel te geven over welke persoon het gaat. 

 

PIETER FRANCIES MOERMAN uit Nazareth trad als matroos in dienst bij de VOC op 24 januari 

1787. Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Sint Laurens onder het bevel van meester 

Kappelhof Lodewijk. Op weg naar Batavia deden ze een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 31 juli tot 

24 september 1787. Ze bereikten Batavia op 18 december 1787. Pieter Francies werd bij de VOC uit dienst 

geschreven op 4 februari 1788. Hij overleed in Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief.  

ENGEL BOONE uit Nazareth trad in dienst (functie niet vermeld ) bij de VOC op 28 maart 1681. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Vlissingen uit met het schip Tidore onder het bevel van meester Evert van 

Gelder. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 20 juli tot 12 

oogst 1681. Ze bereikten Batavia op 21 oktober 1681. Engel was in het bezit van een schuldbrief. De plaats 

en datum van uitdiensttreding word niet vermeld. De naam Engel Boone word nog op verschillende 

tijdstippen en schepen vermeld doch we kunnen geen uitsluitsel geven of het om dezelfde persoon gaat. 

Het gaat hier om Angelus Boone, geboren en gedoopt te Nazareth op 13 oktober 1661, als zoon van 

Christianus en Deweduwe Judoca. 

 

LIEVEN SPAA uit Nazareth trad als matroos in dienst bij de VOC op 23 februari 1770. Diezelfde dag 

voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Woestduin onder het bevel van meester Lehman Michiel 

Godfried. Op weg naar Batavia werd een tussenstop gedaan op Kaap de Goede Hoop van 25 juni tot 16 juli 

1770. Lieven keerde terug naar Nederland met het schip Huis ter Meijen. Hij monsterde af in het jaar 1771. 

Op 5 december van het zelfde jaar monsterde hij terug aan. Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit 

met het schip Jonge Samuel onder het bevel van meester Gerrit Evertz. Popkens. Op weg naar Batavia 

maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 11 mei tot 20 juni 1772 . Lieven heeft de 
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Kaap niet meer bereikt, hij overleed aan boord van het schip. Hij werd uit dienst geschreven op 22 januari 

1772. 

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om Spaey Livinus ,geboren en gedoopt te Nazareth op 27 september 

1729, als zoon van Livinus en Marie Anna Seyns (Scheyns ). Zijn doopheffers waren Livinus van Rechem 

en Catharina Spaey. 

OLSENE 

MELCHIOR MELUIS (MEHUYS) uit Olsene trad in dienst bij de VOC op 20 februari 1706. Onder het 

bevel van meester Pikkereeuw Jacob voer hij met het schip De Donnau (Kamer van Zeeland) vanuit 

Wielingen diezelfde dag uit richting Kaap. Ze bereikten Kaap de Goede Hoop op 26 juli 1706 en 

vertrokken terug op 18 oogst 1706 richting Batavia, waar ze aankwamen op 29 oktober 1706. Melchior 

werd uit dienst geschreven op 31 oogst 1711. Hij overleed in Azië. 

Mehuys Melchior werd geboren en gedoopt te Olsene op 12 februari 1684, als zoon van Adrianus en 

Robrouck Maria . 

 

ANTHONIJ MELUIS (MEHUS) uit Olsene trad als soldaat in dienst bij de VOC op 20 februari 1706 . 

Onder het bevel van meester Pikkereeuw Jacob voer hij met het schip De Donnau diezelfde dag uit vanuit 

Wielingen ,richting Kaap de Goede Hoop. Ze bereikten de Kaap op 26 juli 1706 en vertrokken terug op 18 

oogst 1706 richting Batavia, dat ze bereikten op 29 oktober 1706. Anthonij Mehus werd uit dienst 

geschreven op 5 mei 1708. Hij overleed in Azië. 

Mehus Antonius werd geboren te Olsene op 13 januari 1680, als zoon van Joannes en Vanoest Magdalena. 

 

ZULTE 

FRANCIS CLAAS trad in dienst bij de VOC op 24 maart 1766. Diezelfde dag vertrok hij vanuit 

Rammekens met het schip De Vlissingen onder bevel van meester Dirk Wagtels. Het schip bereikte Kaap 

de Goede Hoop op 28 juni 1766, waar ze een tussenstop hielden tot 21 juli 1766. Ze bereikten Batavia op 

23 september 1766. Francis Claas werd bij de VOC uit dienst geschreven op 24 maart 1778. Reden: hij 

overleed in Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief:neen. 

Als plaats van herkomst(of laatste verblijfplaats) werd voor Francis Claas “Zelte” vermeld, maar we gaan  

er van uit dat het waarschijnlijk om Zulte gaat. 

 

(slot)          Fernand Bracke 
 
 
 

VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NATIONAAL CONGRES TE 

NAZARETH OP ZATERDAG 24 MEI 2014 ZIJN WIJ NOG OP ZOEK 

NAAR VRIJWILLIGERS; 

 

Zie je het wel zitten om tijdens deze dag met het bestuur mee te werken, neem dan 

contact op met  

Claude Gekiere,  

Herfstlaan 59, 9800 Deinze,  

tel 09/386.69.26 of 0494/23.72.71  

e-mail: claude@gekiere.com 
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Familiekunde Vlaanderen 
 

49e Nationaal Congres 

 

FFAAMMIILLIIEETTIIJJDDSSCCHHRRIIFFTTEENN  
vvaann  iiddeeee  ttoott  rreeaalliitteeiitt  

 
 

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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Onze sponsers op het Nationaal Congres Familiekunde  
van 24 mei 2014 te Nazareth  

 
 

            
 
 

               
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

 

Belegde broodjes 
 
 

Verdandi 
www.verdandicatering.be 

 

 
Uw reclameboodschap hier ? 
 
Neem kontakt op met 
 

info@familiekundedeinze.be 
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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 
 


