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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. 

 

 



867 
 

 

 

 

FAMILIEKUNDE 
VLAANDEREN 

Regio OOST-VLAANDEREN 

 

 

29
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 
 


