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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) 



891 
 

 

 

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 
 


