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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 29 april, 27 mei en 24 juni 2014:  

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

begeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van Familiekunde Deinze 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

 

 

 

 

- 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 : Dinsdagen 14/10, 21/10, 4/11 en 18/11/2014 vanaf 20 u.  

Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.  

Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  
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24 mei 2014:  

NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 
Een organisatie van de Deinse afdeling 
 

De afdeling Deinze van Familiekunde Vlaanderen organiseert op zaterdag 24 mei e.k. het 49ste 

Nationaal Congres, in de Aula Omnia, in Nazareth, Steenweg Deinze 154 B. De zaal is een onderdeel 

van de Bestuursdrukkerij Schaubroeck en gelegen aan het kruispunt “Vogelzang”  (N35 en N60) te 

Nazareth.  De openingsuren zijn van 09.30 tot 17.00 uur. 

 

Tijdens het congres worden 3 referaten gehouden in verband met bronnen voor het opmaken van 

familiegeschiedenissen. Eerst handelt Dhr. Guido Demuynck, secretaris van de Deinse afdeling van 

Familiekunde Vlaanderen, over “Enkwesten”. In de tweede spreekbeurt is het onderwerp 

“Ommeslagen in de provincie Oost-Vlaanderen”, deze presentatie wordt gedaan door Dhr. Ignace 

Van Driessche, cultuurmedewerker bij de provincie Oost-Vlaanderen. Tot slot spreekt mevrouw Els 

Elenbaas uit Nederland over het hoofdonderwerp van deze ontmoetingsdag, met het thema 

‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’. Inschrijving voor het congres is vooraf noodzakelijk en 

kan o.a. via de website van de organiserende vereniging (zie hierna). 

De toegang tot de tentoonstelling van alle familietijdschriften, die in ons land en de ons omringende 

landen zijn verschenen, is gratis. De boekenbeurs met zijn talrijke standen en met een ruime keuze 

aan genealogische, heemkundige en heraldische werken, formulieren, genealogische 

computertoepassingen, gegevensbanken, enz., kan de ganse dag gratis en zonder voorinschrijving, 

bezocht worden. Geïnteresseerden krijgen op die manier de kans om gegevens uit te wisselen. Tevens 

is  Toerisme Leiestreek aanwezig met een stand.  

 

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN (afgekort FV) helpt bij het onderzoek voor al wie zich in het 

leven van zijn voorouders wil verdiepen.  

 

FV (voorheen VVF) is nationaal als vereniging in 1964 opgericht. Over het Vlaamse land verspreid, 

organiseren 25 lokale afdelingen geregeld genealogische vormingsavonden: inleiding tot de 

familiekunde, methodiek van het onderzoek, kennismaking met het archiefwezen, lessen oud schrift, 

studie van vaak voorkomende genealogische documenten, uitgifte van een ledenblad VLAAMSE 

STAM, en voordrachten met historische achtergrond. 

 

Sinds 1992 verzorgt onze Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze (één van de 7 afdelingen van 

Oost-Vlaanderen) de genealogische begeleiding voor de gemeenten en deelgemeenten van Deinze, 

Nazareth en Zulte.  

http://users.skynet.be/sky60754/svf/vvf/vvfvlaamsestam.htm
http://users.skynet.be/sky60754/svf/vvf/vvfvlaamsestam.htm
http://www.vvfovl.be/
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Met het tijdschrift LEIESTAM bereikt de afdeling haar leden voor de aankondiging van haar 

activiteiten en biedt ze tevens onder de vorm van bijdragen thema's van en voor persoonlijk 

onderzoek. 

Inlichtingen en Inschrijvingen: 

 www.congresfamiliekunde2014.be en www.familiekundedeinze.be  
 
 

NIEUWE UITGAVE VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN – REGIO 

DEINZE 

Boek: Grondeigenaars in 1833 - SINT-MARTENS-LEERNE, door Dhr. Claude 

Gekiere. 

Het boek beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1833. 

Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. 

Soms is ook de gebruiker gekend. Tot slot wordt een vergelijking met het jaar 1865 qua eigenaars 

gemaakt, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht.  

 

Een index  (te raadplegen op www.familiekundedeinze.be  rubriek  Uitgaven Familiekunde 

Deinze) geeft de namen weer die in het boek aan bod komen. 

 

Het boek omvat 74 bladzijden. De kostprijs is 15,00 euro zónder verzendingskosten, en 18 euro mét 

verzendingskosten. Het boek kan ook worden afgehaald bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 

Deinze, graag nà vooraf telefonische afspraak (09 386 69 26).  

 

Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Sint-Martens-Leerne - anno 1865, 

opgemaakt in een grote resolutie en dus duidelijk raadpleegbaar, én de kadastrale leggers online 

bekomen. 

  

 VOORBEELD: 

  

VOLG EIGENAAR PLAATSELIJKE NUMMER OP AARD VAN DE GROOTTE IN GROOTTE IN 

NR   BENAMING HET PLAN EIGENDOM OUDE MAAT NIEUWE MAAT 

          (vierkante roede) (vierkante meter = m2) 

10 VAN CAESEELE Quathem 396 Land 281 4180 

  rentenier   439 Bos 296 4390 

  Gent   447 Weiland 353 5250 

      448 Weiland 612 9100 
 

Rekening nummer van Familiekunde Deinze:        

BE24 0832 7311 6738             BIC: GKCCBEBB 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.congresfamiliekunde2014.be/
http://www.familiekundedeinze.be/
http://www.familiekundedeinze.be/indexfamilienaamStMartensLeerne.pdf
http://www.familiekundedeinze.be/
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STANDPUNT VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN OVER HET 

WETSONTWERP OVER DE TOEKENNING VAN DE FAMILIENAMEN IN 

BELGIE EN OVER DE BEPERKTE RAADPLEGING VAN 

GENEALOGISCHE BRONNEN. 
 
 

Familiekunde Vlaanderen werd door de Kamercommissie gevraagd om begin januari 2014 een 

advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. In dit advies hebben we gepleit voor de vrije 

keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het 

gelijkheidsbeginsel. De meeste familiekundigen zoeken al hun voorouders op, zowel langs vaders- en 

moederzijde. Het merendeel van hen vindt het dan ook zeer jammer dat ze de moederlijke 

afstamming niet altijd even ver kunnen terugvinden in de bronnen, omdat de naamgeving tot nog toe 

in vaderlijke lijn verliep. Familiekunde Vlaanderen pleit voor één familienaam per individu, hetzij 

deze van de vader, hetzij van de moeder. 

 

Omtrent de invoering van de dubbele familienaam hebben we twijfels, omdat dit breekt met een 

traditie (zonder daarover een waardeoordeel te vellen), omdat het familiale, praktische en 

administratieve moeilijkheden met zich kan meebrengen en omdat er onvoldoende maatschappelijk 

draagvlak voor bestaat. Desalniettemin hebben we in ons advies aan de Kamercommissie duidelijk 

gesteld dat wanneer er toch gekozen wordt voor de invoering van de dubbele familienamen, deze er 

wél kan voor zorgen dat zeldzame of met uitsterven bedreigde familienamen kunnen blijven 

voortbestaan. Dit is iets wat in Nederland reeds langer gebruikelijk is. Wanneer men toch opteert om 

de dubbele familienamen prioriteit te geven, zou de keuze voor tien combinatiemogelijkheden vanaf 

de volgende generaties drastisch beperkt (liefst afgeschaft) kunnen worden. Familiekunde 

Vlaanderen vindt het wel positief dat de ouders vrij kunnen kiezen tussen één enkele of een dubbele 

familienaam. 

 

Deze nieuwe familienaamwetgeving maakt genealogisch onderzoek in de toekomst inderdaad 

moeilijker, maar niet onmogelijk. Nu reeds is een familienaam niet meer het enige 

identificatiemiddel. Daarvoor dient bijvoorbeeld het rijksregisternummer. Vermoedelijk komt daar 

ook nog het individueel DNA-profiel bij, zodat we voor genealogisch onderzoek in een niet zo verre 

toekomst niet meer afhankelijk zijn van de familienaam van het individu. Toch knipt een volledig 

vrije familienaamkeuze onherroepelijk de historische band door van een individu met een bepaalde 

familie. 

 

Een ander pijnpunt voor vele familiekundigen en heemkundigen, zijn de beperkingen van de 

privacywetgeving, waarbij de aktes van de burgerlijke stand gedurende 100 jaar (en de 

bevolkingsregisters zelfs voor 120 jaar!) niet consulteerbaar zijn voor genealogisch of heemkundig 

onderzoek. Deze verregaande beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen 

zet een belangrijk en vaak genegeerd mensenrecht onder toenemende druk, namelijk het “recht op 

afstamming”, dit wil zeggen het recht om je afstamming te kennen. We dringen er bijgevolg sterk op 

aan dat de overheid zeer terughoudend zou optreden bij het vastleggen van zeer lange 

termijnbeperkingen voor het raadplegen van openbare documenten. Hierbij wordt immers radicaal 

ingegaan tegen een steeds meer voortschrijdende toegankelijkheid en openbaarheid van 

genealogische bronnen in andere Europese landen. Dat leidt ertoe dat genealogisch onderzoek in 

België sterk bemoeilijkt wordt ten opzichte van onze buurlanden. Op dat vlak zou een uniforme 

Europese regelgeving misschien soelaas kunnen bieden. 
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FRANSE REPUBLIKEINSE KALENDER. (vervolg) 
De oproep bij het vortige nummer van Leiestam ter vervolleding is blijkbaar zeer goed opgevolgd. 

 

Met dank aan Monique (die me verwees naar het Stadsarchief in Deinze, en tonneau is géén tonijn!), Paul (van wie 

ik het woordenboek mocht lenen), Pol, Rudy, Marc, Wim, Fernand, André, Roger, Guido, Steven, Mariette, Jean, 

Maurice en Frans. 

 

De beloofde ‘pint’ zal onze voorzitter aanbieden op 24 mei ek, ter gelegenheid van het Nationaal Congres, zie 

elders in deze uitgave. 

 

Vendémiaire Brumaire Frimaire 

1. Raisin (Druif) 

2. Safran (Saffraan) 

3. Châtaigne (Kastanje) 

4. Colchique (Krokus) 

5. Cheval (Paard) 

6. Balsamine (Springbalsemien) 

7. Carotte (Wortel) 

8. Amarante (Amarant) 

9. Panais (Pastinaak) 

10. Cuve (Wijnvat) 

11. Pomme de terre (Aardappel) 

12. Immortelle (Strobloem) 

13. Potiron (Kalebas) 

14. Réséda (Mignonette) 

15. Âne (Ezel) 

16. Belle de nuit (Wonderbloem) 

17. Citrouille (Pompoen) 

18. Sarrasin (Boekweit) 

19. Tournesol (Zonnebloem) 

20. Pressoir (Wijnpers) 

21. Chanvre (Hennep, Marihuana) 

22. Pêche (Perzik) 

23. Navet (Knolraap) 

24. Amaryllis (Amaryllis) 

25. Boeuf (Rund) 

26. Aubergine (Aubergine) 

27. Piment (Chilipeper) 

28. Tomate (Tomaat) 

29. Orge (Gerst) 

30. Tonneau (Wijnton) 

1. Pomme (Appel) 

2. Céleri (Snijselderij) 

3. Poire (Peer) 

4. Betterave (Biet) 

5. Oie (Gans) 

6. Héliotrope (Heliotroop) 

7. Figue (Vijg) 

8. Scorsonère (Schorseneer) 

9. Alisier (Elsbes) 

10. Charrue (Ploeg) 

11. Salsifis (Morgenster) 

12. Macre (Waternoot) 

13. Topinambour (Aardpeer) 

14. Endive (Witlof) 

15. Dindon (Kalkoen) 

16. Chervis (Suikerwortel) 

17. Cresson (Waterkers) 

18. Dentelaire (Mannentrouw) 

19. Grenade (Granaatappel) 

20. Herse (Eg) 

21. Bacchante (Asarum baccharis) 

22. Azarole (Azarooldoorn) 

23. Garance (Meekrap) 

24. Orange (Sinaasappel) 

25. Faisan (Fazant) 

26. Pistache 

27. Macjonc (Aardaker) 

28. Coing (Kweepeer) 

29. Cormier (Peervormige lijsterbes) 

30. Rouleau (Wals) 

1. Raiponce (Rapunzel) 

2. Turneps (Raapstelen) 

3. Chicorée (Cichorei) 

4. Nèfle (Mispel) 

5. Cochon (Varken) 

6. Mâche (Veldsla) 

7. Chou-fleur (Bloemkool) 

8. Miel (Honing) 

9. Genièvre (Jeneverbesstruik) 

10. Pioche (Houweel) 

11. Cire (Bijenwas) 

12. Raifort (Mierikswortel) 

13. Cèdre (Ceder) 

14. Sapin (Zilverspar) 

15. Chevreuil (Ree) 

16. Ajonc (Gaspeldoorn) 

17. Cyprès (Cipres) 

18. Lierre (Hedera, klimop) 

19. Sabine (Jeneverbes (vrucht)) 

20. Hoyau (Schoffel) 

21. Erable sucré (Esdoorn) 

22. Bruyère (Struikhei) 

23. Roseau (Riet) 

24. Oseille (Veldzuring) 

25. Grillon (Krekel) 

26. Pignon (Pijnboompit) 

27. Liège (Kurk) 

28. Truffe (Truffel) 

29. Olive (Olijf) 

30. Pelle (Schep) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9miaire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brumaire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frimaire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Druif_(vrucht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saffraan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kastanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_krokus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_(dier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Springzaad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(groente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amarant_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastinaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strobloem_(plant)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mignonette&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ezel_(dier)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirabilis_jalapa&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnebloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pers_(machine)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hennep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marihuana
http://nl.wikipedia.org/wiki/Perzik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knolraap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amaryllis_(plantengeslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rundvee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aubergine_(plant)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chilipeper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(vrucht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snijselderij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peer_(vrucht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heliotroop_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijg_(fruit)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schorseneer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elsbes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ploeg_(werktuig)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tragopogon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waternoot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardpeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witlof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkoenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerwortel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_waterkers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mannentrouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Granaatappel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eg_(landbouw)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Asarum_baccharis&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Azarooldoorn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meekrap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaasappel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_fazant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pistache
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardaker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kweepeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peervormige_lijsterbes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gladde_rol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapunzel_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knolraap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cichorei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mispel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Varkens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldsla
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemkool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Honing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juniperus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Houweel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenwas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mierik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ceder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverspar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_ree
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaspeldoorn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_cipres
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedera
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juniperus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schoffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esdoorn_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Struikhei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Riet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldzuring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krekels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijnboompit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(materiaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Truffel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schop_(gebruiksvoorwerp)
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Nivôse Pluviôse Ventôse 

1. Tourbe (Turf) 

2. Houille (Steenkool) 

3. Bitume (Bitumen) 

4. Soufre (Zwavel) 

5. Chien (Hond) 

6. Lave (Lava) 

7. Terre végétale (Humus) 

8. Fumier (Mest) 

9. Salpêtre (Salpeter) 

10. Fléau (Dorsvlegel) 

11. Granit (Graniet) 

12. Argile (Klei) 

13. Ardoise (Leisteen) 

14. Grès (Zandsteen) 

15. Lapin (Konijn) 

16. Silex (Vuursteen) 

17. Marne (Mergel) 

18. Pierre à chaux (Kalksteen) 

19. Marbre (Marmer) 

20. Van (Wan) 

21. Pierre à plâtre (Gips) 

22. Sel (Zout) 

23. Fer (IJzer) 

24. Cuivre (Koper) 

25. Chat (Kat) 

26. Étain (Tin) 

27. Plomb (Lood) 

28. Zinc (Zink) 

29. Mercure (Kwik) 

30. Crible (Zeef) 

1. Lauréole (Zijdebast) 

2. Mousse (Mos) 

3. Fragon (Ruscaceae) 

4. Perce-neige (Sneeuwklokje) 

5. Taureau (Stier) 

6. Laurier-thym (Viburnum tinus) 

7. Amadouvier (echte 

tonderzwam) 

8. Mézéréon (Rood 

peperboompje) 

9. Peuplier (Populier) 

10. Coignée (Bijl) 

11. Ellébore (Nieskruid) 

12. Brocoli (Broccoli) 

13. Laurier (Laurier) 

14. Avelinier (Hazelaar) 

15. Vache (Koe) 

16. Buis (Buxus) 

17. Lichen (Korstmos) 

18. If (Venijnboom, Taxus) 

19. Pulmonaire (Longkruid) 

20. Serpette (Hakmes) 

21. Thlaspi (Witte krodde) 

22. Thimelé (Plantengeslacht 

Daphne) 

23. Chiendent (Kweek) 

24. Trainasse (Duizendknoop) 

25. Lièvre (Haas) 

26. Guède (Wede) 

27. Noisetier (Hazelaar) 

28. Cyclamen (Cyclaam) 

29. Chélidoine (Stinkende gouwe) 

30. Traîneau (Slee) 

1. Tussilage (Klein hoefblad) 

2. Cornouiller (Kornoelje) 

3. Violier (Steenraket) 

4. Troène (Liguster) 

5. Bouc (Bok) 

6. Asaret 

(Hazelwortel, Aristolochiales) 

7. Alaterne (Sporkehout) 

8. Violette (Viooltje) 

9. Marceau (Boswilg) 

10. Bêche (Spade) 

11. Narcisse (Narcis) 

12. Orme (Iep) 

13. Fumeterre (Gewone 

Duivenkervel) 

14. Vélar (Gewone raket) 

15. Chèvre (Geit) 

16. Épinard (Spinazie) 

17. Doronic (Composiet) 

18. Mouron (Guichelheil) 

19. Cerfeuil (Echte kervel) 

20. Cordeau (Touw) 

21. Mandragore (Alruin) 

22. Persil (Peterselie) 

23. Cochléaria (Echt lepelblad) 

24. Pâquerette (Madeliefje) 

25. Thon (Tonijn) 

26. Pissenlit (Paardenbloem) 

27. Sylve (Bosanemoon) 

28. Capillaire (Soort Varen) 

29. Frêne (Es) 

30. Plantoir (Pootijzer, werktuig om 

bollen te planten) 
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Germinal Floréal Prairial 

1. Primevère (Stengelloze 

sleutelbloem) 

2. Platane (Plataan) 

3. Asperge 

4. Tulipe (Tulp) 

5. Poule (Hen, Kip) 

6. Bette (Snijbiet) 

7. Bouleau (Berk) 

8. Jonquille (Narcis) 

9. Aulne (Els) 

10. Couvoir (Broedstoof) 

11. Pervenche (Maagdenpalm) 

12. Charme (Haagbeuk) 

13. Morille (Morielje) 

14. Hêtre (Beuk) 

15. Abeille (Honingbij) 

16. Laitue (Sla) 

17. Mélèze (Lariks) 

18. Ciguë (Gevlekte scheerling) 

19. Radis (Radijs) 

20. Ruche (Bijenkorf) 

21. Gainier (Judasboom) 

22. Romaine (Slasoort) 

23. Marronnier (Tamme kastanje) 

24. Roquette (Rucola) 

25. Pigeon (Duif) 

26. Lilas (Sering) 

27. Anémone (Anemoon) 

28. Pensée (Viooltjessoort) 

29. Myrtille (Blauwe bes) 

30. Greffoir (Mes) 

1. Rose (Roos) 

2. Chêne (Eik) 

3. Fougère (Varen) 

4. Aubépine (Meidoorn) 

5. Rossignol (Nachtegaal) 

6. Ancolie (Akelei) 

7. Muguet (Lelietje-van-dalen) 

8. Champignon (Paddenstoel) 

9. Hyacinthe (Hyacint) 

10. Râteau (Hark) 

11. Rhubarbe (Rabarber) 

12. Sainfoin (Esparcette) 

13. Bâton-d'or (Steenraket) 

14. Chamérops (Palm) 

15. Ver à soie (Zijderups) 

16. Consoude (Smeerwortel) 

17. Pimprenelle (Kleine pimpernel) 

18. Corbeille d'or (Schildzaad) 

19. Arroche (Tuinmelde) 

20. Sarcloir (Schoffel) 

21. Statice (Engels gras) 

22. Fritillaire (Kievitsbloem) 

23. Bourrache (Komkommerkruid) 

24. Valériane (Echte valeriaan) 

25. Carpe (Karper) 

26. Fusain (Kardinaalsmuts) 

27. Civette (Bieslook) 

28. Buglosse (Ossentong) 

29. Sénevé (Mosterdzaad) 

30. Houlette (Schaapherdersstaf) 

1. Luzerne 

2. Hémérocalle (Lelie) 

3. Trèfle (Klaver) 

4. Angélique (Grote engelwortel) 

5. Canard (Eend) 

6. Mélisse (Citroenmelisse) 

7. Fromental (Glanshaver) 

8. Martagon (Martagonlelie) 

9. Serpolet (Tijm) 

10. Faux (Zeis) 

11. Fraise (Aardbei) 

12. Bétoine (Andoorn) 

13. Pois (Erwt) 

14. Acacia 

15. Caille (Kwartel) 

16. Oeillet (Anjer) 

17. Sureau (Vlierbes) 

18. Pavot (Papaver) 

19. Tilleul (Lindeboom) 

20. Fourche (Mestvork, Riek) 

21. Barbeau (Korenbloem) 

22. Camomille (Kamille) 

23. Chèvrefeuille (Kamperfoelie) 

24. caille-lait (Walstro) 

25. Tanche (Zeelt) 

26. Jasmin (Jasmijn) 

27. Verveine (Verbena geslacht uit 

deIJzerhardfamilie) 

28. Thym (Tijm) 

29. Pivoine (Pioenroos) 

30. Chariot (Handkar) 
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Messidor  Thermidor  Fructidor  

1. Seigle (Rogge) 

2. Avoine (Haver) 

3. Oignon (Ui) 

4. Véronique (Ereprijs) 

5. Mulet (Muildier/muilezel) 

6. Romarin (Rozemarijn) 

7. Concombre (Komkommer) 

8. Echalote (Sjalot) 

9. Absinthe (Absintalsem) 

10. Faucille (Sikkel) 

11. Coriandre (Koriander) 

12. Artichaut (Artisjok) 

13. Girofle (Kruidnagel) 

14. Lavande (Lavendel) 

15. Chamois (Gems) 

16. Tabac (Tabaksplant) 

17. Groseille (Rode bes) 

18. Gesse (Lathyrus) 

19. Cerise (Kers) 

20. Parc (Park) 

21. Menthe (Munt) 

22. Cumin (Komijn) 

23. Haricot (Boon) 

24. Orcanète (Alkanna) 

25. Pintade (Parelhoen) 

26. Sauge (Salie) 

27. Ail (Knoflook) 

28. Vesce (Voederwikke) 

29. Blé (Tarwe) 

30. Chalémie (Schalmei) 

1. Epeautre (Eenkoorn) 

2. Bouillon blanc (Koningskaars) 

3. Melon (Suikermeloen) 

4. Ivraie (Raaigras) 

5. Bélier (Ram) 

6. Prêle (Paardenstaart) 

7. Armoise (Bijvoet) 

8. Carthame (Saffloer) 

9. Mûre (Braamstruik) 

10. Arrosoir (Gieter) 

11. Panis (Vingergras, Siergras) 

12. Salicorne (Kortarige zeekraal) 

13. Abricot (Abrikoos) 

14. Basilic (Basilicum) 

15. Brebis (Ooi) 

16. Guimauve (Heemst) 

17. Lin (Vlas) 

18. Amande (Amandel) 

19. Gentiane (Gentiaan) 

20. Ecluse (Sluis) 

21. Carline (Carlina) 

22. Câprier (Kappertjes) 

23. Lentille (Linzen) 

24. Aunée (Alant) 

25. Loutre (Otter) 

26. Myrte (Mirte) 

27. Colza (Koolzaad) 

28. Lupin (Lupine) 

29. Coton (Katoen) 

30. Moulin (Molen) 

1. Prune (Pruim) 

2. Millet (Gierst) 

3. Lycoperdon (een boleet) 

4. Escourgeon (zesrijïge gerst) 

5. Saumon (Zalm) 

6. Tubéreuse (Tuberose, 

nachthyacint) 

7. Sucrion (Wintergerst) 

8. Apocyn (Maagdenpalm) 

9. Réglisse (Zoethout) 

10. Echelle (Ladder) 

11. Pastèque (Watermeloen) 

12. Fenouil (Venkel) 

13. Epine vinette (Zuurbes) 

14. Noix (Walnoot) 

15. Truite (Forel) 

16. Citron (Citroen) 

17. Cardère (Kaardenbol) 

18. Nerprun (Vuiboom) 

19. Tagette (Afrikaantje) 

20. Hotte (Tas) 

21. Eglantine (Eglantier) 

22. Noisette (Hazelnoot) 

23. Houblon (Hop) 

24. Sorgho (Sorgo) 

25. Ecrevisse (Rivierkreeft) 

26. Bigarade (Pommerans) 

27. Verge d'or (Guldenroede) 

28. Maïs 

29. Marron (Tamme kastanje) 

30. Panier (Mand) 
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BEROEPEN VOLGENS DE BEVOLKINGSREGISTERS 

 
 

Voor de (landelijke) deelgemeente MEIGEM werden de bevolkingsregisters van de periode 

van 1901 tot  1910 nagepluisd i.v.m. de vermelde beroepen  

Er werden 2.121 namen ingeschreven, waarvan er voor 1.193  personen naast hun naam ook 

een beroepsnotering voorkwam. Voor  928 andere personen is geen beroep vermeld. 

 

Een overzicht: 

 

bakkersgast 2 

barbier 1 

bediende der accijnzen 3 

broodbakker 4 

brouwer 1 

byzondere 3 

dagloner 1 

dienstknecht 61 

dienstmeid 23 

gemeentesecretaris 1 

herbergier 8 

herbergierster 12 

houtzager 1 

hovenier 2 

huishoudster 5 

huisvrouw 1 

jachtwachter 1 

jeneverstoker 3 

kantwerkster 3 

ketser (1) 1 

kleermaker 1 

kleermakersgast 1 

kloefkapper 1 

Kloosterzuster (2) 9 

Kloppenkapper (3) 5 

koeier 1 

koopman 3 

koster 1 

landbouwer 242 

landbouwster 203 

landwerker 3 

landwerkster 6 

leurster 1 

mandenmaker 4 

metser 5 

mulder 10 

muldersgast 3 

naaister 2 

onderpastoor (4) 1 

onderwijzer 1 

pastoor (5) 1 

schaapsherder 5 

schoenmaker 4 

slachter 2 

smid 8 

timmerman 17 

veekoopman 6 

veldwachter 1 

voerman van vaartuigen 1 

werkman 239 

werkvrouw 271 

 

Nota:  

1. KETSER kan zijn: een loper, dienstbode, schiptrekker, molensknecht, voerman, … 

2. Het klooster was gelegen in de Kouterstraat nr 1. 

3. KLOPPENKAPPER  zou men vergelijken met een steenkapper. 

4. Onderpastoor was in 1901 Pieter Hector PONNET. 

5. Joannes Baptiste VERHELLEN was pastoor in 1901, en woonde samen met zijn onderpastoor 

(4) en 2 dienstmeiden: Dorp nr. 1. 

Petrus VANDER VENNET (geneverstoker en wonende Dorp nr. 7) was burgemeester tot en met 

1909. Daarna was Joannes Baptiste VAN WONTERGHEM (landbouwer en wonende Kerkstraat 

nr. 34) burgemeester. 

 

 

Claude Gekiere 
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ZOEKTOCHTEN 
 
 

Wie kan helpen met de namen?  

Foto archief De Clerck-De Vreese, 

Ruiselede.  

Foto van Magda De Clerck en ze zoekt 

info over deze miliciens uit Vinkt. De foto 

dateert van 1910 en de groep werd in 1914 

opgeroepen om te gaan vechten in de 

Eerste Wereldoorlog. De jongeman met 

kruisje is Augustinus Van Oost, geboren in 

Vinkt. 
magda.de.clerck@hotmail.com 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Ik vond deze hier in mijn oude foto’s, ik ken niemand die er op staat. 
op de keerzijde staat:  Photo Verstraeten 166 Groote Markt Deinze.  

 
christelle.delagrense@skynet.be 

  

mailto:christelle.delagrense@skynet.be
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE 
(vervolg van Leiestam 4/2013, p. 884) 

 

fo. 254: Jan SCHELPE + x Catharine MICHIELS + (1/12/1655) 

fo. 255 verso: Tanneken SERUYS + x Anthone CORNU (1/12/1655) 

fo. 257: Marie PINTE + x Inghel DE CEUCKELAERE (4/12/1655) 

fo. 262 verso: Cathelyne DE BOUVERE + x Frans FAULTE (20/3/1657) 

fo. 264: Sara VANDER VENNET + x Noe JOCHEM (29/5/1657) 

fo. 266: Anna ROTTELEU + x Jan VAN LANGHERAERT (10/7/1657) 

fo. 277: Jan DE VRIESE + x Willemyntjen DHANENS (29/5/1657) 

 

 

Deinze 423: 

fo. 2 verso: Janneken BRACKE + x Pieter SCHAUBROUCK (5/2/1658) 

fo. 3 verso: Joosyntjen VILAIN + x Joos DE VREESE (zonder datum) 

fo. 4 verso: Cathelyne DOUVERYN + x Jan MESTACH (24/1/1658) 

fo. 7 verso: Joos (DE) LOOF + x Anna JOCHEM (zonder datum) 

fo. 11: Mayken BRUYNEEL + x Joos STROBBE (4/6/1658) 

fo. 23: Willemyntjen MICHIELS + x Pieter DE WAGHENARE (9/9/1659) 

fo. 24: Joos DOUVRYN + x Claerken DE ROY (17/8/1659) 

fo. 28 verso: Janneken BLANCKE + x Baudewyn HERRY (11/2/1660) 

fo. 30 verso: Pieter CORNELIS + x Cathelyne DRIEGHE (4/7/1656) 

fo. 37: Cornelis DE BUCK + x Mayken VAN RENTERGHEM (2/3/1660) 

fo. 39: Anne DHONT + x Vincent VANDER MEEREN (9/3/1660) 

fo. 44 verso: Jan MICHIELS + x Wyllemyncken HESPEEL (8/3/1661) 

fo. 50 verso: Chaerel TUUTSCHAVERE + x Joosyne DE VEY (22/3/1661) 

fo. 52 en 54: Eustaes TUUTSCHAVERE + x Mayken HERTOGHE (15/4/1661 en 5/7/1661) 

fo. 56 verso: Godelieve DHERTOGHE + x Philips DE CEUCKELAERE (7/12/1661) 

fo. 57 verso: Pieryntjen VAN LANGHERAERT + x Matthys LAMMENS (13/12/1661) 

fo. 61: Pieter SCHAUBROUCK + x Janneken BRACKE + (25/4/1662) 

fo. 62: Jan CORNELIS + x Pieryntken VINCENT (2/5/1663) 

fo. 77: Susanna DOUVRYN + x Jaecques VANDER VENNET + (13/11/1663) 

fo. 92 verso: Lieven IMPENS + x Mayken BRAET (15/10/1664) 

fo. 101 verso: Jaecques EECKAERT + x Janneken DE PLA (december 1664) 

fo. 102 verso: Pieter VANDER MEULEN + x Pieryntgen GHYS (1665) 

fo. 105 verso: Fransyne VERHOEYEN + x Jan DE SCHIETERE (16/6/1665) 

fo. 107: Gillis STROBBE + x Maeyken LAGAET (8/7/1665) 

fo. 112: Jan MICHIELS + x Joosyne LOINTJENS (1/6/1666) 

fo. 116 verso : Bauduwyn HOSTE + x Lippynken VAN OOTEGHEM (13/7/1666) 

fo. 119: Niclays DE CLERCQ + (1666) 

fo. 126 verso: Joosyne DEURWAERDERS + x Joos DHANENS (1667) 

fo. 129 verso: Jan DE WAEGHENAERE + x Jacquelyne JOLYT + (31/1/1668) 

fo. 137: Jacques VANDER MEULENE + x Janneken WINTERBEKE (14/2/1668) 

fo. 139: Maeykeb VAN WONTERGHEM + x Jan BOELAERE (20/6/1668) 

fo. 140 verso: Lioen SCHELPE + x Tanneken DE KEUCKELAERE (3/1/1669) 

fo. 146 verso: Jan BILLIET + x Cathelyne HESPEELS (19/8/1662) 

fo. 151 verso: Maeyken WEYMAERS + x Guilliame MARSCHAN (4/2/1670) 

fo. 156 verso: Pieter VANDER MEULENE + x Adriaene DE WAEGHENAERE (6/2/1670) 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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OUD SCHRIFT (1610) 
(Bron: Rijksarchief Gent: Raad van Vlaanderen nr. 3943, enkwest van 1/10/1610 door raadsheer Willem Wyts) 
 

 
 

Pieter CROES filius Romains oudt 57 ofte 58 

jaeren baillui(1) vanden abt van Sinte Amans 

van t’ghemeene heerschip(2) in Hardoye, oirconde(3) 

beleedt(4) alsvooren, Secht up synen eedt ende 

manne waerheyt dat de copie vande quitantie 

van Marten Werrebrouck overgheleyt onder 

de cottaetie(5) h byde heessers, is gheschreven by 

d’eyghen handt van Jacob Hoorenaert 

hier te vooren als oirconde gheproduceert 

t’welcke hy oversulcx wel kendt midts 

hy hem dickmael heeft zien ende weten 

schryven met ghelycke lettren, ende dat hy 

met den selven Hoorenaert over menighen 

tydt ghehandelt heeft, Sluytende daermede 

syne depositie(6) die hy naer lecture 

onderteeckent heeft. (was getekend Pe. Croes) 

 

(1) Baljuw; (2) gebied onder of van een heer, (3) getuige, (4) van belijden = verklaren  

(5) quotatie = aanhaling, (6) getuigenis, verklaring. 

 

       Guido Demuynck 
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In Nazareth: op dezelfde lokatie: 

 

Drapstraat 16 

 
 
  

 

Erfgoedhuis 

Het erfgoedhuis bevindt zich aan de zijkant van het Burgerlijk Godshuis (Drapstraat 16). De erfgoedwerkgroep 

organiseert wisselende tentoonstellingen die elke eerste zaterdag van de maand te bezichtigen zijn. 

Wat 

Het erfgoedhuis is het knooppunt van een dynamische erfgoedwerking in Nazareth en (in samenwerking 

met POLS) in de ruimere regio Schelde-Leie. In het erfgoedhuis zijn een werkruimte voor de 

erfgoedvrijwilliger, een archief- en een tentoonstellingsruimte. 

Doelstelling 

In het erfgoedhuis zorgen gemeentebestuur en vrijwilligers ervoor het verspreide erfgoed te inventariseren en 

digitaal te bewaren voor de toekomstige generaties. Verschillende initiatieven en projecten geven alle 

inwoners kansen om te proeven van ons cultureel erfgoed. 

Projecten 

Jaarlijks organiseren we een divers aanbod aan erfgoedactiviteiten, vanuit het erfgoedhuis. Zo nemen we 

zoveel mogelijk deel aan Erfgoeddag en Open Monumentendag. 

Oproep 

Hebt u op zolder oude foto's, dia's of filmpjes die een stukje geschiedenis van Nazareth belichten? Breng ze 

dan zeker eens binnen om te laten digitaliseren! Nadien krijgt u de originelen terug en worden afspraken rond 

het gebruik van uw beeldmateriaal vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. Of u kan ook beeldmateriaal 

schenken aan het erfgoedhuis. 

Praktisch 

Adres: Drapstraat 16 (in het burgerlijk godshuis) 

Openingsuren: elke eerste zaterdag van de maand van 14u tot 17u, behalve in juli en augustus. Raadpleeg 

de Infokrant van de gemeente Nazareth voor de recentste informatie over afwijkende openingsuren. 

Oorlogsmuseum Elf November 

Het oorlogsmuseum bevindt zich aan de achterkant van het Burgerlijk Godshuis (Drapstraat 16). De 

verrassend grote verzameling bestaat vooral uit documenten, foto’s, kledij en materialen uit Nazareth, Eke, 

Ouwegem, Kruishoutem, Deinze en de Slag bij Edemolen. Het museum wordt aanzien als een eerbetoon aan 

de oud-strijders. 

Heemkundig Museum Scheldeveld 

Heemkundig Museum Scheldeveld is een ruimte in het Burgerlijk Godshuis (Drapstraat 16). Heemkring 

Scheldeveld brengt hier alle voorwerpen bijeen die betrekking hebben op het lokale verleden. De objecten 

worden er bewaard en getoond. Dankzij dit initiatief krijgt de geïnteresseerde bezoeker een beter zicht op de 

lokale geschiedenis van de streek tussen Leie en Schelde, met name van de gemeenten Afsnee, De Pinte, 

Deurle, Eke, Nazareth, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Zevergem en Zwijnaarde. 

 

 

 

http://www.nazareth.be/website/165-www/2526-www/6187-www.html
http://www.nazareth.be/website/bestuur/communicatie/infokrant.html
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Familiekunde Vlaanderen 
 

49e Nationaal Congres 

 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 
van idee tot realiteit 

 
 

zaterdag 24 mei 2014 
 

AULA OMNIA, Steenweg Deinze 154 B, 9810 Nazareth 
 

09u30 - 17u00 
 
 

Doorlopende tentoonstelling van familietijdschriften. 
 

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

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

 
 
 

 

Inlichtingen en Inschrijvingen: www.congresfamiliekunde2014.be 
 

 

Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze 
 

www.familiekundedeinze.be                                       v.u. Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze          

 

   

http://www.congresfamiliekunde2014.be/
http://www.familiekundedeinze.be/
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Belegde broodjes - catering 
 

Verdandi 

www.verdandicatering.be 
 

Markt 64 bus 6, Deinze 
 

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

 
 

http://www.verdandicatering.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

mailto:info@familiekundedeinze.be

