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Het lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen, met een abonnement op het tijdschrift Vlaamse 
Stam, bedraagt 37 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. 
Voor een tweede lid van het gezin bedraagt het lidgeld slechts 10 euro per jaar.  
De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en zijn vrij om voor 
een andere afdeling te kiezen dat deze waar ze wonen en administratief worden ondergebracht. 
 
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het tijdschrift Leiestam te 
ontvangen, gelieve dan 8,00 Euro over te schrijven op rekening nummer van FV - Deinze: 
BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB   
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 25/9 enn 27/11/2018:  

Opsporing verzocht: mijn voorouders (van 14 uur tot 16 uur in het Stadsarchief van 

Deinze): archiefbegeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van onze afdeling. 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Administratief Centrum “Leiespiegel”, Brielstraat 2, 9800 Deinze. 

 

- Zaterdag 17 maart 2018 in het H. Hartinstituut te Heverlee: 

53
e
 Congres van Familiekunde Vlaanderen met als thema: 

‘Een zwart schaap in de familie? Het onverwachte in rechtsbronnen' (meer informatie achteraan 

dit nummer van Leiestam). 

 

- Donderdag 22 maart 2018: 

Uitstap Familiekunde regio Deinze naar Antwerpen (Musea Red Star Line en 

Douane en Accijnzen) 
Prijs: 30 euro/persoon. Deze prijs voorziet een lunch + 1 drankje, toegang musea, gidsbeurt en 

openbaar vervoer in Antwerpen (treinbiljet is niet inbegrepen!!) 

Inschrijven vóór 9 maart 2018 via mail naar johan.nachtergaele@hotmail.com  

Aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen 

(zie voor meer uitleg het laatste blad van deze Leiestam). 
 
- Dinsdag 27 maart 2018 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang 

Markt, Deinze: 

Voordracht: “De Adel, binnenste buiten” 
door Geert Gruyaert. 

De adel: waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij? 

Tijdens deze lezing gaan wij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun personeel.  

Er wordt stil gestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven en het huidig 

patrimonium, de adellijke titels, de gebruiken. 

Maar ook historisch wordt bekeken hoe de adel zich ontwikkelde. Misschien wel van bij de 

Romeinen, in de Middeleeuwen en verder in de Spaanse en Oostenrijkse periode. Ook de 

afschaffing van de adel na de Franse republiek komt aan bod en de herinvoering door de 

Belgische staat, m.a.w. de Belgische adel op vandaag.  

Inkom: leden Familiekunde Deinze: gratis, anderen: 2 euro. 

 

- Donderdag 17 mei 2018 van 14u tot 16u in het Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, Gent 

(samenkomst aan de ingang om 13u45): Geleid Bezoek aan het Rijksarchief 
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze (aantal deelnemers beperkt tot 20 

personen) – Inschrijven bij Claude Gekiere via mail naar claude@gekiere.be  

 
 

Hernieuwing bijdrage:  

Indien U uw bijdrage 2018 voor Leiestam (8 €) nog niet zou hebben betaald vragen wij U deze 

over te willen schrijven op rekening nr. BE24 0832 7311 6738 van FV-Deinze. Nationale leden 

van Familiekunde Vlaanderen zijn niet verplicht om deze bijdrage te storten maar hun bijdrage is 

steeds van harte welkom. 

 

 

 

mailto:johan.nachtergaele@hotmail.com
mailto:claude@gekiere.be
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25 jaar FAMILIEKUNDE DEINZE 

Familiekunde Deinze vierde op vrijdagavond 17 november 2017 zijn 25-jarig bestaan met een 

academische zitting in zaal De Bietenoogst van het museum “Mudel”.  

 

Een fiere voorzitter Claude Gekiere mocht een volle zaal leden en sympathisanten 

verwelkomen, die mee kwamen vieren. Familiekunde Deinze is de regionale afdeling van 

Familiekunde Vlaanderen voor Deinze, Zulte en Nazareth, die iedereen wil bijstaan die zich 

in het leven van zijn voorouders wil verdiepen. De voorzitter blikte terug op 25 jaar 

activiteiten en secretaris Guido Demuynck had het over het ledenblad ‘Leiestam’, waarvan hij 

hoofdredacteur is.  

 

Nationaal voorzitter Wilfried De Voldere kwam langs om verleden, heden en toekomst van 

zijn organisatie toe te lichten en tegelijk ook de stichters van de Deinse afdeling in de 

schijnwerpers te plaatsen.  

 

Burgemeester Jan Vermeulen onderstreepte het belang van de familie en de familiekunde en 

stelde Familiekunde Deinze meteen voor de uitdaging de activiteiten uit te breiden naar 

Nevele. De muzikale omlijsting werd verzorgd door leerlingen van de stedelijke academie 

onder leiding van hun leerkracht Hendrik Ide. 

 

 

 

Het huidig bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Deinze: van links naar rechts: Ben De 

Keukelaere, Danny Van den Berge webmaster, Claude Gekiere voorzitter, Johan Nachtergaele 

ondervoorzitter, Guido Demuynck secretaris, Romain De Bouver, Jacques Heye verantwoordelijke 

bibliotheek (bovenaan), Marc De Keukelaere schatbewaarder (onderaan). 
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DE VERDWENEN OKTOBERDAGEN 
Waarom 14 oktober 1582 niet bestaat ! 

 

Wie beweert dat hij in Rome was op 14 oktober 1582 liegt, want die dag heeft nooit 

bestaan en al zeker niet in Rome! Ontdek de wonderlijke geschiedenis van de verdwenen 

oktoberdagen of hoe een paus de tijd aanpaste en zelfs een communistische verjaardag 

bepaalde. 

 

 

Juliaanse kalender 

Het begint allemaal met de Juliaanse kalender. Dat was de kalender die in de Romeinse tijd 

werd gebruikt, genoemd naar Julius Caesar. Deze tijdrekening bleef ook na de val van het 

Romeinse rijk in gebruik in de Christelijke wereld, maar er stelde zich een probleem. De 

berekening van het zonnejaar volgens de Romeinen was immers niet helemaal accuraat en 

ook de correcties met schrikkeldagen en schrikkeljaren konden de afwijking van het 

kalenderjaar met het échte zonnejaar op den duur niet meer ongedaan maken. Na duizend jaar 

liep de Juliaanse kalender daardoor méér dan 7 dagen achter op de zon. 

In de 16de eeuw was de afwijking intussen opgelopen tot 10 dagen. De seizoenen schoven op 

en het was duidelijk dat dit op termijn niet houdbaar was. Tijdens het Concilie van 

Trente (1545-1563) werd daarom al gesuggereerd door een aantal wetenschappers aan het 

pauselijk hof om een wijziging door te voeren, zodat het kalenderjaar weer parallel met het 

zonnejaar zou verlopen. 

f 

Christopher Clavius - © rr 
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Gregoriaanse hervorming 

In de jaren 1570 deed de Italiaanse astronoom Aloysius Lilius (Luigi Lilio) een voorstel om 

de verouderde Juliaanse kalender aan te passen. Een pauselijke commissie nam zijn ideeën 

over, maar de kerkelijke administratie blinkt nu niet bepaald uit in snelheid en het duurde nog 

ettelijke jaren tot 1582 eer er iets concreet uit de bus kwam. Intussen was Lilius overleden en 

had de Duitse Jezuiet Christopher Clavius diens werk overgenomen. 

 

 

f 

Paus Gregorius XIII - © rr 

Eén optie was om de verschillen geleidelijk recht trekken, door gedurende een aantal jaren 

een kleine correctie door te voeren, maar de toenmalige paus Gregorius XIII (Ugo 

Buoncompagni) koos voor een drastische maatregel, die hem trouwens in de 

geschiedenisboeken deed belanden. 

Het gevolg was dat de Romeinen, die op 4 oktober 1582 gingen slapen, wakker werden op 15 

oktober van datzelfde jaar. Hadden ze dan allemaal 10 dagen en nachten geslapen? Neen, 

hoor, de paus had gewoon de kalender een beetje gewijzigd en 10 dagen overgeslagen. 

f 
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De uitvaardiging van de pauselijke kalender (1582) - © rr 

In de pauselijke bul Inter gravissimas decreteerde Gregorius dat 4 oktober 1582 zou gevolgd 

worden door 15 oktober 1582. Door het schrappen van die 10 dagen liep de kalender terug 

correct. Men paste ook wat schrikkelcorrecties aan zodat in de toekomst geen grote 

afwijkingen meer zouden opduiken. 

De kalenderaanpassingen waren in eerste instantie bedoeld voor de pauselijke staten en de 

katholieke landen, die onder het gezag van de paus stonden. En wie andere plannen had, 

riskeerde de ban van de kerk. 

Op dat punt liet Gregorius er geen twijfel over bestaan, zoals mag blijken uit de laatste 

paragraaf van zijn pauselijke bul: 'Het is aan elkeen, zonder uitzondering, verboden in te gaan 

tegen deze akte... Indien echter iemand zich dit aanmatigde, dient hij te weten dat hij zich 

blootstelt aan de toorn van de Allerhoogste en van zijn heilige apostelen Petrus en Paulus.' 

 

f 

Bul 'Inter gravissimas' (1582) - © rr 

Paus Gregorius was ook niet naïef en begreep dat zomaar 10 dagen schrappen hier en daar 

problemen kon opleveren. Iedereen die inkomsten had, afhankelijk van het innen van huur, 

belastingen en rente, zag zijn inkomen tijdens de maand oktober 1582 opeens met een derde 

verminderen. Dat had Gregorius ingecalculeerd en hij droeg rechtbanken op hiermee rekening 

te houden en eventuele vervaldagen ook tien dagen op te schuiven. 

Voorzichtig als hij was, verbood hij dat katholieke drukkers zomaar op eigen houtje nieuwe 

kalenders zouden uitgeven met risico op fouten. En omdat hij, paus zijnde, ervan uitging dat 

de hele wereld onder zijn gezag stond, voegde hij eraan toe: 'Aan de andere drukkers, waar 

ook ter wereld, leggen wij hetzelfde verbod op, op straffe van excommunicatie.' 

De hervormingen van Gregorius werden al gauw in alle katholieke landen toegepast. Soms 

met enige vertraging. Het was tenslotte een ingrijpende administratieve maatregel. De 

Italiaanse staten, Portugal en Spanje waren de eersten om het toe te passen. In Frankrijk 

gebeurde de aanpassing tussen 9 en 20 december 1582. In de Spaanse Nederlanden - zeg maar 

het huidige België - varieerde het: het hertogdom Brabant schakelde over tussen 14 en 25 

december, het graafschap Vlaanderen volgde korte tijd later, evenals Luik en andere gebieden. 

Tegen februari 1583 zaten ze allemaal op hetzelfde spoor. 
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Give us our 11 days 

De protestantse landen (de Duitse staten, Nederland, Engeland, Scandinavië...) aarzelden. De 

bekende Duitse astronoom, Johannes Kepler, nochtans zelf een protestant, schreef 

meewarig: "De protestanten geven er de voorkeur aan het niet eens te zijn met de zon, eerder 

dan het eens te zijn met de paus." Na verloop van tijd gingen ook de niet-katholieke staten 

overstag en namen ze de Gregoriaanse kalender aan. 

In Zwitserland met zijn gemengde katholieke en calvinistische kantons gingen de katholieken 

in januari 1584 al naar het Gregoriaanse systeem, de andere kantons schakelden pas over in 

1701, maar sommige afgelegen dorpen bleven tot 1812 de oude Juliaanse kalender volgen. 

f 

Queen Elisabeth I - © National Portrait Gallery Londen 

Ten tijde van de pauselijke hervormingen was in het Verenigd Koninkrijk koningin Elisabeth 

I aan de macht. Geen haar op haar koppige hoofd dat eraan dacht om de paus te volgen. Het 

zou nog twee eeuwen duren vooraleer koning George II de nieuwe kalender kon invoeren. 

Dat gebeurde tussen 2 en 14 september 1752. Toen bedroeg de afwijking al 11 dagen. Er 

kwam protest omdat mensen ervan uitgingen dat ze effectief 11 dagen van hun leven zouden 

verliezen, een smerige truuk van die paapse kerk die indertijd maar 10 dagen kwijt speelde! 

Er werden zelfs campagnes opgezet onder de slogan: Give us our Eleven Days. 

 

Russische revolutie 

Eén van de laatste landen die overstapte van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender was 

Rusland met de overgang van 31 januari naar 14 februari 1918. Het verschil tussen beide 

kalenders was intussen opgelopen tot 13 dagen. Drie maanden eerder, op 25 oktober 1917 

(Juliaans), had de Oktoberrevolutie plaatsgevonden. De eerste herdenking van die revolutie, 

uiteraard 365 dagen later, viel niet meer in oktober, maar op 7 november (Gregoriaans). Dat 

verklaart waarom we de Oktoberrevolutie nu herdenken in november. Of hoe een paus een 

vinger in de pap heeft bij een communistische verjaardag... 

 

(Bron: Canvas.be) 
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DE GOTTEMSE ENCLAVE VAN DE HEERLIJKHEID VAN 

HERTSBERGE 
 

In een oorkonde uit 1152 bevestigde de Vlaamse graaf Filips van den Elzas dat hij 

vrijstelling van alle serviele verplichtingen heeft verleend aan de in Gottem gelegen 

gronden, 18 bunderen (of ca. 24 ha) groot, die door de erfgenamen van dame Berthildis 

geschonken waren aan de Sint-Gertrudiskerk van Hertsberge. Deze laatste was zelf af- 

hankelijk van de Sint-Calixtusabdij van Cysoing (ten ZO van Rijsel, vlakbij de grens met 

Doornik). En in 1164 bevestigde de bisschop van Doornik dat de Abdij van Cysoing enig 

land te Gottem bezat, dat aan de Abdij was geschonken door een edelvrouw, Berthildis 

genaamd. Deze Gottemse gronden vormden een  enclave van de (toch op enige afstand 

gelegen) proosdij van Hertsberge. In het leenrechtelijk of feodaal stelsel (dat tot 1795 

stand hield) was de proost ook hoofd van de heerlijkheid Hertsberge (met bezittingen in 

Oostkamp, Ruddervoorde en Wingene, benevens de in Gottem geënclaveerde gronden); 

die heerlijkheid viel onder het bestuur van het Brugse Vrije. 

Waar binnen Gottem waren die gronden gelegen? Daarvan is een beschrijving bewaard 

uit het jaar 1714 en er bestaat ook een bijgekleurde getekende kaart uit 1766 (zie afb.), 

waarvan de legende als volgt luidt : “SCITUATIE der heerlyckhede van Hertsberge in de 

prochie van Gotthem, op het sicht afgemaelt volgens de oude Caerte figuratieve ende 

oude & nieuwe Renteboucken van stuck tot stuck door F. Ovijn, gesworen prijser & 

deelsman, den 21 octobre 1766”. Deze kaart is niet naar het noorden gericht (zoals nu in 

de cartografie algemeen gebruikelijk), maar geöriënteerd naar het zuidwesten. De gron- 

den van de Gottemse enclave van Hertsberge liggen - binnen Gottem zelf - gegroepeerd 

bezuiden en benoorden de Bouckebeke, ten westen van Gottem-Dorp, meer bepaald ten 

NW van het goed Ter Beke aldaar. 

De beide documenten samen - Renteboek (1714) en kaart (1766) - leveren een duidelijk 

beeld hoe de Gottemse enclave van Hertsberge eruitzag in de 18e eeuw. 

 

RENTEBOEK der Heerlijkheid van Hertsberge (1714)  

De tekst van dit Renteboek begint als volgt : 

Dit naervolghende is den heerelicke Renteboeck, toebehoorende den Eerweerden heere 

Abdt ende Religieusen van Sinte Calixte ende kercke van de Abdije van Cijsoingh van 

d’Orde van Sinte Augustijn int Bisschopdom van Doornijcke, de welcke ghenaemt wordt 

de heerelichede ende prosterije van Hersberghe, bestreckende op diversche landen, 

meersschen ende gronden van erfven gheleghen binnen de prochie van Gotthem, Cassel- 

rije van Cortrijcke, ghegheven ende gheadmortiseert bij Philips van Elsatiën filius Theo- 

dorici als Grave van Vlaenderen int jaer ons heeren 1152 aende Cappelle van Sinte 

Geertruijde tot Hersberghe binnen Ooscampt, wesende een leen van ontrent 19 bunde- 

ren, vermoghende eenen bailliu ende volle vierschaere ende alle de erfghenaemen ende 

grondenaeren sijn erfachtighe laeten vanden selven leene ende heerelichede omme het 

fait van justitie t’exerceren, onterfvenissen ende erfvenissen te doene t’elcken dat van 

noode is (...), alwaer jaerlijx innekomt uijt elcken bundere twee haelsters eenen achte-

lingh rogghe Deijnsche maete, ende elcke vier haelsteren betaelen vijf hoenen (half 

capoenen, half hoenen) ende eene partije lants van de selver neghenthien bunderen - 

boven den rogghe, capoenen ende hinnen - gilt jaerlijckx ses vaeten evene (= haver), alle 

heerelijcke rente vallende ende verschijnende te bamisse in elck jaer. (...) Etc. etc.  
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Aldus vernieuwt ende erschreven bij Joannes Minne fs. Geleijn, greffier der prochie van 

Marckeghem ende greffier deser heerelichede, ter interventie van Lieven Vermeulen, 

lieutenant-baljuw, met assistentie van eenighe laten van de oudste ende van burgmeestere 

ende schepenen der selver heerelichede int jaer ons heeren duijst sevenhondert veerthie- 

ne, den 11en januarij ende 28 februarij gheteeckent. 

(Volgen dan de signaturen van Lieven Vermeulen, lt.-baljuw; Passchier Turf, burgemees- 

ter; Pieter de Baets, Lieven Dhaijere, Francis Galle fs. Jan, Joos Peers, Andries van Dor- 

pe, Jan van de Buwerije, schepenen en laten; Joannes Minne, griffier.) 
 

In dit Gotttemse Renteboek, dat 21 artikelen bevat, is een volledige beschrijving opgeno- 

men van de gronden die samen de enclave van Hertsberge vormden. We citeren een vijf-

tal van deze artikelen, bij wijze van voorbeeld.  
 

Articulo 1. Inden eersten Joncvrauwe Marie Isabelle Laurijn, d’hilft bij successie ende versterfte 

van Mher George Gislain de Gruijttere over den Baron de causa uxoris Mevrauw Catharina Jaco- 

be de Laurijn, beede dochters van Mher Hendrick Floris de Laurijn, in sijn leven Raedt ende fis- 

cal van Mechelen ter causen sijnder geselnede Vrauw Jenne van Braeckele filia Mher Jooris, heer 

van Willecomme etca., te voorent Joncker Jan de Gruijttere, van een bunder 20 roeden lants, ge- 

naemt den Hambulck, paelende O. het Kerckelandt ofte Kerckstichele, Z. de Hongeriestraete, W. 

en N. haer selfs, te weten daerop den suijtoosthouck de Vierschaere placht te staene van dese 

heerelichede.   
 

Art. 10. Pieter de Baets causa uxoris Joosijne Benot filia Lieven, den welcken het hadde bij coo- 

pe van Willem Reijngoet, van een half bunder en 24 ½ roeden ofte daerontrent, weesende de we- 

derhilft van de naervolghende partije, te vooren gespleten, palende ZO. de Bouckebeke, ZW. de 

Geinsthoije ofte kerckelandt van Gotthem, W. oock joncvrauwe Marie Isabelle Laurijn en N. den 

heere baron van Exaerde over d’hoirs Joos de Lantsheere; gelt jaerlicx te rente 1 haelster 1 pint 

rogghe (Deijnsche mate), een half ende een vierde capoens, een half ende een vierde hoens.  
 

Art. 15. Pieter de Baets filius Jans, bij coope ende manghelinghe “lant om lant” van Jan Galle fs. 

Jaecques, bij successie vanden selven Jaecques over Matthijs van der Meersch, te voorent d’hoirs 

Philips van Biesbrouck, daer te voorent Frans van Ackere, van 192 roeden lants ofte daer ontrent, 

palende O. Pieter Goemaere filius Marijn, Z. d’hoirs Adriaen Damman, W. d’hoirs Matthijs van 

Steenkiste ende Joannes Galle ende N. het Waterlaet; gelt jaerlijcx te rente 1 haelster 1 pinte rog- 

ghe (Deijnsche maete), ½ capoen ende d’hilft van een quart capoens, ½ hoen ende d’hilft van een 

quart hoens.  
 

Art. 18. Den Eerwaerden heere Abdt ende Religieusen deser heerelichede, bij coope ende decrete 

voor achterstellen van heerelicke rente in den jaere 1701, tot laste van d’hoirs van Joos de Smet 

over Anthone de Cock bij successie, te voorent d’hoirs Philips van Biesbrouck, daer te vooren Jan 

van den Broucke d’oude, van 150 roeden landts, palende O. d’hoirs Geert ende Pieter van den 

Broucke, Z. Lieven d’Haijere met sijn leen, W. Pieter Goemaere ende N. t’Waterlaet; gelt jaerlix 

te rente 3 meukens rogghe (Deijnsche mate), d’hilft van 3 vierendeelen capoens ende d’hilft van 3 

vierendeelen hoens.  
 

Art. 20. Den selven Lieven d’Haijere d’hilft bij coope als de voorgaende van den selven Adriaen 

Damman ende van d’hoirs Anna Benoot filia Lieven wijlent bij coope vande voors. hoirs Gee- 

raert ende Pieter vanden Broucke, ende d’andere hilft bij successie van sijne moeder Janneken 

Benoot filia Lieven voorseit wijlent bij coope van Geeraert ende Pieter vanden Broucke, van een 

stick lant groot 250 roeden, ligghende achter des selfs schuere, palende NO. de Bouckebeke, Z. 

Eeckers put ende joncvrauwe Esther Romeijns, vidua Lamoral van der Haeghe, W. sijn selfs 
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hofstede, gelt jaerlijx te rente 1 haelstere 1 meuken rogghe (Deijnsche mate), eenen halven ende 

tseste capoen ende een half ende een sesde hoens. 
 

⁂  
 

Het grootste deel van deze gronden is in handen van slechts een beperkt aantal eigenaars 

(w.o. enkelen van lagere adel) : 

a. Jonkvrouw Marie Isabelle LAURIJN bezit de eerste zeven gronden (art. 1-7) die samen 

ruim 9 bunderen beslaan, of zowat de helft van de hele Gottemse enclave, die in totaal 

tussen de 18 en 19 bunderen groot is. 

b. Donato Maximiliaen Franchoijs LANCKHALS, baron van Eksaarde, heer van Gottem 

(!), is eigenaar van drie gronden (art. 8-9 en 11).  

c. Vrouw Marie Franchoijse SAGARUS, “douagiere” van de heer van Terdonckt, bezit 

twee partijen grond (art. 12-13).  

d. Er is ook nog jonkvrouw Esther ROMEINS, eigenares van een hofstede met de mede- 

gaande gronden  (art. 21). 

Tot zover dan de adellijke bezitters (1).  

e. Twee andere eigenaars bezitten elk twee partijen grond : Pieter de Baets (art. 10 en 15) 

en Lieven d’Haeijer (art. 19 en 20).  

f.  De overige gronden zijn van enkelingen, resp. Frans de Villain (art. 14), Joannes Galle 

fs. Jan (art. 16), Pieter Goemaere (art. 17) en de Abt en religieuzen der heerlijkheid van 

Hertsberge (art. 18). 

Deze 21 artikelen bevatten, zoals een aandachtige lectuur leert, talrijke persoonsnamen : 

niet alleen die van de actuele (en soms ook de vroegere) eigenaren zelf, maar ook namen 

van de bezitters van de aanpalende percelen. Familiekundigen kunnen in deze brede 

waaier van namen persoonlijk belang stellen. Daarom volgt hierna een alfabetische lijst 

van alle aangetroffen familienamen. En daarna ook nog een lijstje van de Gottemse 

toponiemen, een twintigtal in totaal. 

⁂  

 

Familienamen (gerangschikt op het hoofddeel van de naam, zonder DE/VANDE ...)  
 

A. 

[VAN] ACKERE (Frans). 

B. 

[DE] BAETS (Jan; Pieter); BENOOT (Anna; Janneken; Joosijne; Lieven); [VAN] BIESBROUCK (Phi- 

lips); BLONDEEL (Jan); [VAN] BRAECKELE (Jenne; Jooris); [VAN DEN] BROUCKE (Geeraert; Jan 

sr.; Pieter). 

C. 

CLAUS (Jan); [DE] COCK (Anthone; Marie; Rogier).  

D.  

DAMMAN (Adriaen); [VAN] DOORNE (Jacobus).  

G. 

GALLE (Jaecques; Jan/Joannes); GELDOLF (Jan); GOEMAERE (Marijn; Pieter); [DE] GRUIJTTERE 

(George Gislain; Jan). 

H. 

[VAN DER] HAEGHE (Lamoral); [D’]HAIJERE (Lieven; Pieter); [VAN DEN] HEEDE (Pieter jr., Pieter 

sr.; Philips); HOOFT (Simoen 

L. 

LANCKHALS (Donato Maximiliaen Franchoijs); DELANTSHEERE (Joos); [DE] LAURIJN (Catharine 

Jacobe; Hendrick Floris; Marie Isabelle).  
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M. 

[VAN DER] MEERSCH (Matthijs). 

R. 

REIJNGOET (Joos; Willem); [VAN] ROIJEN (Charlote; Nicolaijs; Philips); ROMIJN/ROMEIJNS 

(Esther). 

S. 

SAGARUS (Marie Franchoijse, douagiere van Terdonckt);  [VAN] SECLERS (Lieven); SESANDERS 

(Geeraert);  [DE] SMET (Joos);  [VAN] STEENKISTE (Jacques; Marten jr.; Marten sr.; Matthijs); [VAN  

DER] STICHELE (Franchoijs). 

T. 

THERIJN (Barbara). 

V. 

VERCAMPT (Jan; Willem); [DE] VILLAIN (A.W.; Frans).  

 

Toponiemen  
Ter Beken; de Bouckebeke; het Couterken; Eeckers put; de Gheinsthoije; den Groenen weghe; 

den Grooten Heirwegh; den Hambulck; den Heeckere; den Heirwegh; de Hongeriestraete; het 

Kerckelandt ofte Kerckstichele; de Straete; de Strepe; den Tapuyt; Terdonckt; Terringhen; de 

Vierschaere; het Waterlaet.  

 

De situatiekaart uit 1766 

De door F. Ovijn in 1766 getekende kaart dateert van precies een halve eeuw later dan de 

gegevens in het Renteboek van 1714. We lezen op de kaart dan ook enkele andere fami-

lienamen, verschillend van die van 1714. In alfabetische orde zijn dat : griffier Carbonel- 

le, de douairière [vande] Kerckove, Joannes Lammens, de weduwe Lauwers, Joannes 

Lessens, Charles Philip Minne, dhr. Hopsomere, Max. Vanderhagen en Mhr. Vanherle- 

ghem 

 
Bronnen en literatuur 

Rijksarchief Brugge, Archief Proosdij Hertsberge (inv. 129/2), nr. 32 (Register van grondrenten 

op gronden gelegen in de parochie Gottem, 1714), art. 1-21. 

Thomas Biebauw, De geschiedenis van Hertsberge, zijn proosdij, heerlijkheden en de wijk Lodi, 

Oostkamp, 2012, pp. 51-52 en 111 (kaarten). 

Fr. De Potter & J. Broeckaert, Geschiedenis van Gottem (Reeks I. Arr. Gent, dl. 3, 1864-1870), 

pp. 3-4. 

L. Goeminne, R. De Clercq, St. & Arn. Vandenbroucke, “Bevolking en grondbezit te Gottem in 

de 18e eeuw”, in : KGK-Jaarboek 78 (Deinze, 2011), pp. 277-343, inz. pp. 303-311.  

 
NOOT 

(1) Te vgl. met de studie van L. Goeminne (c.s.) in het KGK-Jaarboek van Deinze (jrg. 78, 2011), pp. 277 

e.v. Deze studie is gesteund op het Landboek van Gottem (door Pieter Hovaere) uit 1712, quasi gelijktijdig 

dus met het Renteboek van Hertsberge uit 1714. Over de abdij van Cysoing : zie p. 311; over de adellijke 

eigenaars in 1712 : zie pp  303-306; kaart van Gottem op pp. 304 en 325. 

 

Paul HUYS, Drongen. 
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1234 
 

NAZARETH: STATUS ANIMARUM 1787  
(bron: Rijksarchief Gent: Kerkfabriek Nazareth (PAR204) nr. 1) – (vervolg van Leiestam 4/2017 p. 

1197-1198) Com = aantal communicanten; Non com = aantal niet communicanten 

Vermeirenhoeck en Bottermeulen 

Gezin  Com Non com 

Francies VAEREWIJCK 6 1 

Alexander VAEREWIJCK 2 3 

Joannes DE CLERCK 4 5 

Joannes DE FRE 3 2 

Adrianus CALLIER 6 2 

Laurentius DE CLERCK 2 4 

Baltazar VERMEIREN 5 4 

Andries CNUDDE 6  

Pieter WINDELS 3  

Joannes VERMEIREN 3  

Francies DE KOTTER 5 2 

Weduwe Domin VOET 1 3 

Emmanuel VANDER BEKE 3  

Francies ROGGE 2 1 

Albertus HEYMAN 4 3 

Weduwe Carel CNUDDE 4 1 

Pieter CLAUS 2 1 

Weduwe Gillis VERMEIREN 5 1 

Marinus VANDEN BERGHE 2 3 

Georgius SCHELOVER 2 2 

Pieter BOVIE 6 1 

Pieter ROGGE 8  

Pieter COUCHE 2 1 

Joseph CNUDDE 2 2 

Pieter SERGANT 5  

Adrianus HUYS 6 3 

Emmanuel VERLEYEN 5 1 

Pieter Gillis VAREWIJCK 4 2 

Francies DE STERCKE 4 2 

Jacobus CNUDDE 5 1 

Jacobus DE CLERCK 2 3 

Joseph SCHELOVER 2 3 

Pieter Gillis MAEBE 5 3 

Joannes TANT 4 1 

Francies ROGGE 2  

Pieter ROGGE 2 3 

Joannes DE VOS 6 5 

Judocus TJOLLIJN 4 2 

Pieter VINDEVOGEL 2 2 

Pieter VAEREWIJCK 2 3 

Ludovicus DE KEUCKELEIRE 4 2 
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Pieter MAEBE 2 4 

Pieter VERSTRAETEN 4  

Weduwe Geeraert MEISMAN 5  

Francies VAN HUFFEL 2  

Pieter WIJTINCK 3 4 

Joannes Ludovicus MEIRE 3 4 

Francies VERSTICHELE 3  

Cornelius ROGGE 6 3 

Antone ROGGE 7 2 

Ludovicus VERTRIEST 3 4 

Bernardus VERTRIEST 6  

Francies DICK 8  

Livinus HOECK 7 4 

Pieter DE SLOOVER 3 4 

Pieter DE MEYER 3  

Joannes Baptiste MAEBE 3 2 

Joannes TRAUWAEN 10 1 

Philippus DE CALUWE 4 3 

Weduwe Pieter HELLEBUYCK 6  

Joannes MALFAIT 7  

Wezen Jacobi DHONDT 6 2 

Francies CORRYN 4 3 

Carolus DHONDT 3  

Pieter VAN HUFFEL 9  

Pieter DHONDT 3  

N. VANDE VELDE 5  

Matthijs WAELBROECK 8 3 

 

 

Hieronder staat nog: 

 

Communicanten   2686 

Non communicanten   1251 

     3937 

Naeder calculaetie communicanten 2746 

Non communicanten   1304 

     4050 

 

(slot)          Guido Demuynck 

 



Familiekunde Vlaanderen 

Congres 2018 

 

 

Wie gebeten is door de genealogische microbe noteert best zaterdag 17 

maart 2018 in de agenda. Die dag heeft immers het 53ste Nationaal 

Congres van Familiekunde Vlaanderen plaats in het Heilig Hartinstituut 

te Heverlee (Naamsesteenweg 355). Het congres heeft plaats in het 

Helleputtegebouw van de campus, genoemd naar architect Joris 

Helleputte en erkend als bouwkundig erfgoed. 

Het congresthema dit jaar is ‘Een zwart schaap in de familie? Het 

onverwachte in de rechtsbronnen.’ 

We gaan immers op zoek naar de intrigerende informatie die besloten 

ligt in gerechtelijke bronnen. Gerechtsbronnen zijn voor velen nog 

onbekend en dus onbemind terrein, maar je ontdekt in deze bronnen 

zeer waardevolle informatie omtrent voorouders of verwanten die 

nergens anders te vinden is. 

We heten u graag van harte welkom op 17 maart 2018. Voor meer 

informatie en inschrijving: http://www.familiekundevlaanderen-

leuven.be/Congres.htm 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

9:00u Onthaal deelnemers met welkomstkoffie 

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres.htm
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres.htm


10:00u Opening van het congres door Wilfried Devoldere, voorzitter 

van Familiekunde Vlaanderen 

10:15u Voordracht door Harald Deceulaer, diensthoofd Rijksarchief te 

Brussel (Vorst): “Rechtspraak in de Raad van Brabant” 

11:00u Voordracht door Christophe Martens, archivaris bij de stad 

Brussel: “Van proces-verbaal tot vonnis: strafrechtelijke bronnen in 

Brussel (19de–20ste eeuw)” 

12:00u Voordracht door Sarah Heynssens, Algemeen Rijksarchief, 

IMMIBEL, onderzoeksproject over migratie in de 19de  eeuw: 

“Vreemdelingendossiers en hun rijkdom voor familiekundigen” 

12:45u Broodjeslunch (optioneel) 

14:00u Voordracht door Inge Van Bamis, archivaris van de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw: "Terug in de gratie na een misdaad, de 

remissiebrief als bron voor genealogisch onderzoek" 

15:00u Voordracht door Tom Bervoets, archivaris bij het Rijksarchief te 

Brussel (Vorst): “Het archief van de officialiteit(en) van het 

vroegmoderne aartsbisdom Mechelen" 

16:00u Ceremonieel gedeelte met een slottoespraak door de heer Sven 

Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel 

17:00u Receptie 

18:30u Banket in “De Jacht” Naamsesteenweg 581, Heverlee (optioneel) 

Naast dit boeiende voordrachtenprogramma kunnen de deelnemers ook 

de genealogische en heemkundige beurs bezoeken. 

Wil u ook aanwezig zijn? Van harte welkom! Inschrijven kan 

via http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres-

inschrijven.htm 

 

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres-inschrijven.htm
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres-inschrijven.htm


 

 

UITSTAP FAMILIEKUNDE REGIO DEINZE NAAR ANTWERPEN 

(Musea Red Star Line en Douane en Accijnzen) 

 

VOOR WIE  : leden Familiekunde Deinze 

WANNEER : donderdag 22 maart – samenkomst station Deinze om 8u45 

TREINREIS : Heen rechtstreeks ( 8u53 ) Deinze  ( 10u09) Antwerpen Centraal   

                      Terug rechtstreeks ( gepland ) ( 17u51 ) Antwerpen Centraal  Deinze ( 19u07 ) 

PROGRAMMA : # bezoek met gids (+/-2u ) RED STAR LINE MUSEUM ( voormiddag ) 

                             #  Lunch ( voor- en hoofdgerecht ) : Felix Pakhuis – Godefriduskaai 30 

                              #  Bezoek met gids (+/- 1,5u ) NATIONAAL MUSEUM VAN DOUANE EN ACCIJNZEN     

                             ( namiddag )                 

PRIJS : €30 / persoon . Deze prijs voorziet een lunch + 1 drank, toegang musea, gidsbeurt en 

verplaatsingen openbaar vervoer in Antwerpen 

PRAKTISCHE ZAKEN : 

- Inschrijven vóór 9/3  via mail  johan.nachtergaele@hotmail.com  

- Inschrijving definitief na betaling op rekeningnr BE 76 0682 1750 0295  

- Treinreis Deinze – Antwerpen heen en terug : omwille van de verschillende tarieven per 

persoon, stellen we voor dat elke deelnemer zelf zijn ticket aanschaft ! 

- Aantal deelnemers beperkt tot 20 personen 

mailto:johan.nachtergaele@hotmail.com


 
 

                                         
3/9282  P 806155 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) 
 
Uitgiftekantoor: Deinze 1 
 
Jaargang 26 – nr. 2 – april 2018 
 
 
 
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 het tijdschrift 
Vlaamse Stam, bedraagt 37 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. Voor een tweede lid van het gezin bedraagt het 
lidgeld slechts 10 euro per jaar.  
De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en zijn vrij 
om voor een andere afdeling te kiezen dat deze waar ze wonen en administratief worden 
ondergebracht. 
 
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het tijdschrift 
Leiestam te ontvangen, gelieve dan 8,00 Euro over te schrijven op rekening nummer 
van FV - Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB   
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 24/4, 29/5, 26/6, 25/9 en 27/11/2018:  

Opsporing verzocht: mijn voorouders (van 14 uur tot 16 uur in het Stadsarchief van 

Deinze): archiefbegeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van onze afdeling. 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Administratief Centrum “Leiespiegel”, Brielstraat 2, 9800 Deinze. 

 

 

- Donderdag 17 mei 2018 van 14u tot 16u in het Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, Gent 

(samenkomst aan de ingang om 13u45):  

Geleid Bezoek aan het Rijksarchief 
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze, niet-leden betalen 2 euro 

(aantal deelnemers beperkt tot 20 personen)  

Inschrijven bij Claude Gekiere via mail naar claude@gekiere.be  

 

Het bezoek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen en behelst zowel een rondleiding in het gebouw 

door de rijksarchivaris als informatie over de bewaarde archieven. Een aantal documenten zal 

door een van onze bestuursleden als voorbeeld worden getoond en besproken. 

 

Het Rijksarchief Gent bewaart archieven van de 9
de

 tot de 20
ste

 eeuw van talrijke instanties: van 

centrale (gewestelijke) instellingen van het oude Graafschap Vlaanderen zoals de Raad van 

Vlaanderen (rechtscollege), van regionale en lokale overheidsinstellingen uit het Ancien Regime 

binnen de huidige provincie Oost-Vlaanderen, zoals de kasselrij Oudburg en talrijke dorpen en 

steden, van provinciale instellingen (Scheldedepartement en provincie Oost-Vlaanderen, …), van 

de moderne gemeentebesturen, van hoven en rechtbanken, van hypotheek- en registratiekantoren, 

van talrijke kerkelijke instellingen. Daarnaast is ook een zeer omvangrijk notarieel archief 

aanwezig, evenals archieven van families. In het uitgebreide fonds Kaarten en Plannen is van alle 

gemeenten van onze provincie kaartmateriaal aanwezig. Toch bevinden zich ook heel wat 

archieven van Oost-Vlaamse origine elders. Ook hierover zal tijdens het bezoek enige uitleg 

worden gegeven. 

 

 

- Dinsdag 16 oktober 2018 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang 

Markt, Deinze: 

Voordracht: “Vlaamse kasselrijen in kaart gebracht” 

Door Paul Vandewalle  

Over het belang, de grenzen en de indeling van de kasselrijen in het oude graafschap Vlaanderen. 

mailto:claude@gekiere.be
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen en hun 

belang voor de familiekunde 

 

In onze zoektocht naar voorouders, zeker bij het opstellen van onze kwartierstaat, worden we 

geconfronteerd met voorouders die woonden in gemeenten waarvan we de geschiedenis niet 

kennen. Voor een eerste kennismaking kunnen we beroep doen op algemene werken zoals 

deze van de Potter en Broeckaert “Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-

Vlaanderen” uit de 19
e
 eeuw. Uiteraard zijn er ook recentere publicaties van lokale historici 

(ik denk hier o.a. aan de Geschiedenis van Evergem van Achiel De Vos) of van plaatselijke 

initiatieven zoals het voor ons bekende driedelige werk over de geschiedenis van Deinze en 

zijn deelgemeenten.   

Daarnaast mag de werking van de talrijke heemkundige en geschiedkundige verenigingen, verspreid 

over de provincie, niet onderschat worden. Vaak geven zij één of meerdere malen per jaar een 

mededeling, tijdschrift of jaarboek uit met talrijke artikels over plaatselijke geschiedenis. Niet alleen 

kunnen we aan de hand van deze artikels onze voorouders beter plaatsen in een voor ons onbekende 

samenleving, met enig geluk vinden we ze zelfs persoonlijk vermeld met nuttige informatie voor onze 

familiegeschiedenis. 

Dit artikel tracht een zo goed mogelijk overzicht te geven van al de heemkundige en geschiedkundige 

verenigingen in Oost-Vlaanderen, al dan niet aangesloten bij Heemkunde Oost-Vlaanderen of het 

Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, en hun werkgebied.  

Hoe gingen we hierbij te werk? 

Vooreerst somden we alle verenigingen op en wezen we aan elk van hen een drie-letterige code toe die 

verder in dit artikel wordt gebruikt. 

Vervolgens worden naast alle gemeenten en deelgemeenten van de provincie in onderstaande 

alfabetische index de verenigingen toegevoegd die er actief zijn, gebruikmakend van onze code. 

Sommige gemeenten behoren inderdaad tot het werkgebied van verschillende verenigingen. 

Geschiedkundige verenigingen hebben meestal een groter werkgebied (bijvoorbeeld de 

Geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst) dan heemkundige verenigingen (bijvoorbeeld de 

Heemkundige Kring Erpe – Mere die binnen dit gebied van het Land van Aalst actief is). Het gebeurt 

ook dat een vereniging een artikel schrijft over een onderwerp buiten zijn direct werkgebied. De 

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent schrijft in haar “Handelingen” vooral 

artikels over Gent zelf, maar het komt voor dat bepaalde artikels het hele graafschap Vlaanderen en 

zelfs heel West-Europa betreffen. Met dit laatste konden we uiteraard geen rekening houden in dit 

overzicht. 

Tot slot geven we over elke vereniging wat nuttige informatie (website, tijdschrift, …) zodat de 

geïnteresseerde een hefboom heeft om verdere opzoekingen te kunnen uitvoeren. Deze informatie 

werd bijna uitsluitend bekomen via opzoekingen op het internet. Gezien sommige websites gedurende 

langere periode niet meer zijn bijgewerkt kan het zijn dat niet alle inlichtingen accuraat zijn. Hiervoor 

desgevallend onze verontschuldigingen. 

                  Guido Demuynck  

  

Lijst met de heemkundige en geschiedkundige kringen actief in de provincie Oost-Vlaanderen: 

 

AVE: Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete (Aalter - Knesselare) 

BAC: Heemkundige Kring Baceroth (Baasrode) 

BEL: “Comité Belle 2000” Heem- en Geschiedkundige Kring van Denderbelle 
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BER: Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare 

BEV: Heemkundige Kring Bevere 

BOU: Bouveloo Heemkundige Kring Wortegem – Petegem 

BRA: Heemkundige Kring Braem Elversele 

BUS: Heemkundige Kring Businarias Maarkedal 

DEH: Heemkundige Werkgroep Destelbergen – Heusden  

DEN: Heemkundige Kring Denderland (Hofstade – Gijzegem) 

DIS: Heemkring Den Dissel (Sinaai) 

DRO: Heemkundige Kring Dronghine (Drongen) 

DUN: Dunsa Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek (Deinze) 

EEK: Geschied- en Heemkundige Kring van de Stad Eekloo 

EME: Heemkundige Kring Emiel Mettenanxt (Bellem) 

ENA: Erfgoedcomité Ename 

ERC: Ercus Heemkundige Kring Moerbeke – Waas 

ERM: Heemkundige Kring Erpe – Mere  

EUZ: Heemkring d’Euzie Stekene 

FAL: Heemkundige Kring De Faluintjes 

GEN: Heemkundige en Historische Kring Gent 

GER: Gerardimontium – Geraardbergse vereniging voor lokale geschiedenis 

GIJ: Het Gijzels Genootschap van de kerkuil (Gijzenzele) 

GOG: Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 

GON: Heemkundige Vereniging De Gonde (Melle) 

GRE: Werkgroep Geschiedenis Grembergen 

HAA: Heemkundige Kring Haaltert 

HEL: Heemkundige Kring De Hellebaard (Herzele) 

HME: Historisch Genootschap van het Meetjesland 

HOU: Heemkunde Houtem (Sint-Lievens-Houtem) 

HUI: Heemkundige Kring Huizingouw (Zingem) 

HUL: Hultheim Heem- en Geschiedkundige Kring Kruishoutem 

IDD: Heemkundige Kring Iddergem 

JBR: Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring “Jan Broeckaert” (Wetteren) 

KAL: Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne 

KLB: Erfdeel Kluisbergen 

KLU: Heemkundige Kring De Kluize (Sint-Gillis-Waas) 

LAB: Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren 

LAE: Den Laetemschen Vriendenkring (Sint-Martens-Latem) 

LDE: Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 

LEB: Heemkring Lebbeke 

LED: Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut Lede 

LIE: Historisch Lieveland (Lovendegem – Waarschoot – Zomergem) 

LVA: Het Land van Aalst Geschiedkundige Vereniging 

LVN: Heemkundige Kring Het Land van Nevele 

LVR: Land van Rode Heemkundig Genootschap 

LVW: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 

MAL: Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 

MAR: Koninklijke Heemkundige Kring Marka (Mariakerke) 

MBO: Heemkring Marcel Bovyn (Sint-Gillis-bij-Dendermonde) 

MEE: Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland 
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MEL: Werkgroep Erfgoed Melsen 

NIE: Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700 

OHA: Oud-Hansbeke 

OKE: Heemkring Okegem 

OOU: Heemkundige Kring “De Oost-Oudburg” 

OSS: Heemkring Osschaert (Hamme) 

OUD: Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen 

Maerke en Ronne 

OVE: Heemkundige Kring Overmere 

POL: Heemkundige Kring Pollare 

RON: Geschiedkundige Kring van Ronse 

RSL: Heemkring Rond de stenen Linde (Schellebelle) 

SCH: Heemkring Scheldeveld 

SEL: Heemkundige Kring “Selsaete” (Zelzate) 

SIR: ’t Sireentje Heemkundige Kring van Waasmunster 

SOU: De Souvereinen (Lokeren) 

TPA: Heemkring Ter Palen (Buggenhout) 

TRI: Triverius Geschied- en Heemkundige Kring (Brakel – Lierde – Horebeke) 

TWA: De Twee Ambachten Heemkundig Genootschap (Assenede) 

UIT: Geschiedkundige Werkgroep Uitbergen 

VIE: Heemkundige Kring De Vierschaar (Wachtebeke – Sint-Kruis-Winkel) 

WAL: Heemkundige Kring Wallo (Welle) 

WES: Heemkring Westerring (Eine – Heurne – Mullem) 

WIC: Heemkring Wichelen 

WIE: Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze 

WIS: Heemkundige Kring Wissekerke (Bazel (Kruibeke)) 

WON: Heemkundige en Historische Kring Wondelgem 

ZEL: Heem- en Oudheidkundige Kring Zele 

ZOT: Zottegems Genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde 

ZUL: Geschied- en Heemkundige Kring Zulte 

ZWA: Heemkundekring Zwalm 

ZWI: Procaera Gemeenschap Zwijnaarde 

 

Lijst van de gemeenten van Oost-Vlaanderen en de verenigingen die er actief zijn: 

 

Aaigem: ERM, LVA; Aalst: LVA; Aalter: AVE, HME, MEE; Adegem: HME, MAL, MEE; Afsnee: 

SCH; Appels: LDE; Appelterre-Eichem: LVA; Aspelare: LVA; Asper: OUD; Assenede: HME, MEE, 

TWA; Astene: DUN;  

 

Baaigem: LVA; Baardegem: FAL, LVA; Baasrode: BAC, LDE; Bachte-Maria-Leerne: DUN, LVN 

(deel Maria-Leerne); Balegem: LVA, LVR; Bambrugge: ERM, LVA; Bassevelde: HME, MEE, TWA; 

Bavegem: HOU, LVA, LVR; Bazel: LVW, WIS; Beerlegem: LVA, LVR, ZWA; Beervelde: OOU; 

Bellem: AVE, EME, HME, MEE; Belsele: LVW; Berchem: LVA, OUD; Berlare: BER, LDE; Bevere: 

BEV, OUD; Beveren-Waas: LAB, LVW; Boekhoute: HME, MEE, TWA; Borsbeke: HEL, LVA; 

Bottelare: LVA, LVR; Brakel: LVA, TRI; Buggenhout: LDE, TPA; Burst: ERM, LVA; 

 

Daknam: LVW, SOU; Deftinge: LVA, TRI; Deinze: DUN; De Klinge: KLU, LVW; Denderbelle: 

BEL, LDE; Denderhoutem: HAA, LVA; Denderleeuw: LVA; Dendermonde: LDE; Denderwindeke: 
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LVA; De Pinte: SCH; Destelbergen: DEH, OOU; Desteldonk: OOU; Deurle: LAE, SCH; Dikkele: 

LVA, ZWA; Dikkelvenne: LVA; Doel: LAB, LVW; Drongen: DRO; 

 

Edelare: LVA; Eeklo: EEK, HME, MEE; Eine: OUD, WES; Eke: SCH; Eksaarde: LVW, SOU; Elene: 

LVA, ZOT; Elsegem: BOU, OUD; Elst: LVA, TRI; Elversele: BRA, LVW; Ename: ENA, LVA, 

OUD; Erembodegem: LVA; Erondegem: ERM, LVA; Erpe: ERM, LVA; Ertvelde: HME, MEE; 

Erwetegem: LVA, ZOT; Etikhove: BUS, LVA, OUD; Everbeek: LVA, TRI; Evergem: HME, MEE; 

 

Gavere: LVA; Gent: GEN, GOG, OOU (deel Sint-Baafsdorp en Meulestede); Gentbrugge: LVA, 

LVR; Geraardsbergen: GER, LVA; Gijzegem: DEN, LVA; Gijzenzele: GIJ, LVA, LVR; 

Godveerdegem: LVA, ZOT; Goeferdinge: GER, LVA; Gontrode: GON, LVA, LVR; Gottem: DUN; 

Grammene: DUN; Grembergen: GRE, LDE; Grimminge: GER, LVA; Grotenberge: LVA, ZOT; 

 

Haaltert: HAA, LVA; Haasdonk: LAB, LVW; Hamme: LDE, OSS; Hansbeke: HME, LVN, MEE, 

OHA; Heldergem: HAA, LVA; Hemelveerdegem: LVA, TRI; Herdersem: FAL, LVA; Hermelgem: 

LVA, ZWA; Herzele: HEL, LVA; Heurne: OUD, WES; Heusden:  DEH, OOU; Hillegem: HEL, 

LVA; Hofstade: DEN, LVA; Horebeke: LVA, TRI; Huise: HUI, HUL(deel Lozer), OUD; Hundelgem: 

LVA, ZWA; 

 

Iddergem: IDD, LVA; Idegem: GER, LVA; Impe: LED, LVA; 

 

Kalken: KAL, LDE; Kallo: LAB, LVW; Kaprijke: HME, MEE; Kemzeke: EUZ, LVW; Kerkem: 

LVA, OUD; Kerksken: HAA, LVA; Kieldrecht: LAB, LVW; Kluisbergen: LVA, OUD; Kluizen: 

HME, MEE; Knesselare: AVE, HME, MEE; Kruibeke: LVW, WIS; Kruishoutem: HUL, OUD; 

Kwaremont: LVA, OUD; 

 

Laarne: KAL, LDE; Landegem: HME, LVN, MEE; Landskouter: LVA, LVR; Lebbeke: LDE, LEB; 

Lede: LED, LVA; Ledeberg: LVA; Leeuwergem: LVA, ZOT; Lembeke: HME, MEE; Lemberge: 

LVA; Letterhoutem: HOU, LVA, LVR; Leupegem: LVA; Lieferinge: LVA; Lierde: LVA, TRI; 

Lochristi: OOU; Lokeren: LVW, SOU; Lotenhulle: AVE, HME, LVN, MEE; Lovendegem: HME, 

LIE, MEE; 

 

Maarke-Kerkem: BUS, LVA; Maarkedal: BUS, LVA, OUD; Machelen: ZUL; Maldegem: HME, 

MAL, MEE; Mariakerke: MAR; Massemen: JBR, LVA; Mater: LVA; Meerbeke: LVA; Meerdonk: 

KLU, LVW; Meigem: DUN, LVN; Meilegem: LVA; Melden: LVA, OUD; Meldert: FAL, LVA; 

Melle: GON, LVA, LVR; Melsele: LAB, LVW; Melsen: LVA, LVR, MEL; Mendonk: OOU; Mere: 

ERM, LVA; Merelbeke: LVA; Merendree: HME, LVN, MEE; Mespelare: LDE, LVA; Michelbeke: 

LVA, TRI; Middelburg: HME, MAL;  Moerbeke: GER, LVA; Moerbeke-Waas: ERC, LVW; 

Moerzeke: LDE; Moorsel: FAL, LVA; Moortsele: LVA, LVR; Moregem: BOU, OUD; Mullem:  

OUD, WES; Munkzwalm: LVA, ZWA; Munte: LVA, LVR; 

 

Nazareth: SCH; Nederboelare: GER, LVA; Nederbrakel: LVA, TRI; Nederename: LVA; 

Nederhasselt: LVA; Nederzwalm-Hermelgem: LVA, ZWA; Neigem:  LVA; Nevele: HME, LVN, 

MEE; Nieuwenhove: GER, LVA; Nieuwerkerken: LVA; Nieuwkerken-Waas: LVW, NIE; Ninove: 

LVA; Nokere: HUL, OUD; Nukerke: BUS, LVA, OUD; 

 

Okegem: LVA, OKE; Olsene: ZUL; Onkerzele: GER, LVA; Ooike: BOU, OUD; Oombergen: LVA, 

ZOT; Oordegem: LED, LVA; Oostakker: OOU; Oosteeklo: HME, MEE, TWA; Oosterzele: LVA, 
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LVR; Oostwinkel: HME, LIE, MEE; Opbrakel: LVA, TRI; Opdorp: LDE, TPA; Ophasselt: GER, 

LVA; Ottergem: ERM, LVA; Oudegem: LDE; Oudenaarde: OUD; Outer: LVA; Ouwegem: HUI, 

OUD; Overboelare: GER, LVA; Overmere: BER, LDE, OVE; 

 

Parike: LVA, TRI; Paulatem: LVA, ZWA; Petegem-aan-de-Leie: DUN; Petegem-aan-de-Schelde: 

BOU, OUD; Poeke: AVE, HME, MEE; Poesele: HME, LVN, MEE; Pollare: LVA, POL; 

 

Ressegem: HEL, LVA; Roborst: LVA, ZWA; Ronse: LVA, RON; Ronsele: HME, LIE, MEE; 

Rozebeke: LVA, ZWA; Ruddershove: LVA; Ruien: LVA, OUD; Rupelmonde: LVW, WIS; 

 

Schelderode: LVA, LVR; Scheldewindeke: LVA, LVR; Schellebelle: LDE, RSL; Schendelbeke: 

GER, LVA; Schoonaarde: LVA; Schorisse: BUS, LVA; Semmerzake: LVA; Serskamp: LVA, WIC; 

Sinaai: DIS, EUZ, LVW; Sint-Amandsberg: OOU; Sint-Antelinks: HEL, LVA; Sint-Blasius-Boekel: 

LVA, ZWA; Sint-Denijs-Boekel: LVA, ZWA; Sint-Denijs-Westrem: SCH; Sint-Gillis-bij-

Dendermonde: LDE, MBO; Sint-Gillis-Waas: KLU, LVW; Sint-Goriks-Oudenhove: LVA, ZOT; Sint-

Jan-in-Eremo: HME, MEE; Sint-Kornelis-Horebeke:  LVA, TRI; Sint-Kruis-Winkel: HME, MEE, 

VIE; Sint-Laureins: HME, MEE; Sint-Lievens-Esse: HEL, LVA; Sint-Lievens-Houtem: HOU, LVA; 

Sint-Margriete: HME, MEE; Sint-Maria-Horebeke:  LVA, TRI; Sint-Maria-Latem:  LVA, ZWA; Sint-

Maria-Lierde: LVA, TRI; Sint-Maria-Oudenhove: LVA, ZOT; Sint-Martens-Latem:  LAE, SCH; Sint-

Martens-Leerne: DUN, LVN; Sint-Martens-Lierde: LVA, TRI; Sint-Niklaas: LVW; Sint-Pauwels: 

KLU, LVW; Sleidinge: HME, MEE; Smeerebbe-Vloerzegem:  GER, LVA; Smetlede: LED, LVA; 

Steendorp: LVW, WIS; Steenhuize-Wijnhuize: HEL, LVA; Stekene: EUZ, LVW; Strijpen: LVA, 

ZOT; 

 

Temse: LVW; Tielrode: LVW;  

 

Uitbergen: BER, LDE, UIT; Ursel: AVE, HME, MEE; 

 

Velzeke-Ruddershove: LVA, ZOT; Verrebroek: LAB, LVW; Viane: GER, LVA; Vinderhoute: HME, 

LIE, MEE; Vinkt: DUN, LVN; Vlekkem: ERM, LVA; Vlierzele: HOU, LVA, LVR; Vloerzegem: 

GER, LVA; Volkegem:  LVA; Voorde: LVA; Vosselare; HME, LVN, MEE; Vrasene: LAB, LVW; 

Vurste: LVA; 

 

Waarbeke: GER, LVA; Waarschoot: HME, LIE, MEE; Waasmunster: LVW, SIR; Wachtebeke: HME, 

MEE, VIE; Wannegem-Lede: HUL, OUD; Wanzele: LDE, LED, LVA; Waterland-Oudeman: HME, 

MEE; Watervliet: HME, MEE; Welden: LVA; Welle: LVA, WAL; Westrem:  JBR, LVA; Wetteren: 

JBR, LDE; Wichelen: LVA, WIC; Wieze: LVA, WIE; Wondelgem: WON; Wontergem:  DUN; 

Wortegem: BOU, OUD; Woubrechtegem: HEL, LVA; 

 

Zaffelare: OOU; Zandbergen: GER, LVA; Zarlardinge: GER, LVA; Zegelsem: LVA, TRI; Zele: LDE, 

ZEL; Zelzate: HME, MEE, SEL; Zeveneken: OOU; Zeveren: DUN, LVN; Zevergem:  SCH; Zingem: 

HUI, OUD; Zomergem: HME, LIE, MEE; Zonnegem: HOU, LVA; Zottegem: LVA, ZOT; Zulte: 

ZUL; Zulzeke: LVA, OUD; Zwalm: LVA, ZWA; Zwijnaarde: SCH, ZWI. 
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen: verdere nuttige 

informatie: 

 

AVE: Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete (Aalter - Knesselare) 

Website: http://users.skynet.be/heemkringaalter/ 

Tijdschrift: Land van de Woestijne: 1977 – heden (4 x per jaar) indices om de 5 jaar in het tijdschrift. 

Consultatie tijdschrift: o.a. in Archief Aalter, Europalaan 22,  Aalter, Bibliotheek Aalter, 

Boomgaardstraat 10,  Aalter en de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2,  Gent 

Overzicht van de artikels: consulteer  

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV28&p=provbib 

Contact: jan.camerlinckx@skynet.be  

 

BAC: Heemkundige Kring Baceroth (Baasrode) 

Website: http://www.baceroth.be/test/index2.html  ook actief op Facebook 

Tijdschrift: Heemkring Baceroth: 2002 – heden 

Consultatie tijdschrift: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2,  Gent 

Overzicht artikels: consulteer 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV162&p=provbib  

Contact: info@baceroth.be  

 

BEL: “Comité Belle 2000” Heem- en Geschiedkundige Kring van Denderbelle 

Website: http://www.comitebelle2000.be/ 

Geen tijdschrift, wel 8 publicaties in verband met de gemeente 

Contact: via contactformulier op de website. 

 

BER: Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare 

Website: http://www.hokberlare.be/   ook actief op Facebook 

Tijdschrift: Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare: 1983 – heden  

Consultatie tijdschrift: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2,  Gent en 

Bibliotheek Berlare, Dorp 101,  Berlare 

Overzicht artikels: consulteer 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV103&p=provbib  en 

http://www.hokberlare.be/artikelsBerlare.pdf  

Contact: hok.berlare@gmail.com 

 

BEV: Heemkundige Kring Bevere 

Geen website, vereniging is wellicht niet meer actief 

Tijdschrift: De Vierschaar, tijdschrift van de heemkundige kring Bevere, 1999 – 2011  

Consultatie tijdschrift: o.a. in de Bibliotheek van Oudenaarde, Markt 35,  Oudenaarde. 

 

BOU: Bouveloo Heemkundige Kring Wortegem – Petegem 

Website: http://www.bouveloo.be/ 

Tijdschrift: Bouveloo, 2008 – heden (3 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift: o.a. in de Bibliotheek van Wortegem – Petegem, Rozenhof 128,  W-P 

Overzicht artikels: consulteer 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV145 

Contact: heemkunde.bouveloo@telenet.be      (wordt vervolgd) 

http://users.skynet.be/heemkringaalter/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV28&p=provbib
mailto:jan.camerlinckx@skynet.be
http://www.baceroth.be/test/index2.html
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV162&p=provbib
mailto:info@baceroth.be
http://www.comitebelle2000.be/
http://www.hokberlare.be/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV103&p=provbib
http://www.hokberlare.be/artikelsBerlare.pdf
mailto:hok.berlare@gmail.com
http://www.bouveloo.be/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV145
mailto:heemkunde.bouveloo@telenet.be
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EEN HONDERDJARIGE TE ZEVEREN 

 

In november 1921 had te Zeveren een jubelfeest plaats ter ere van de honderdjarige Julie 

VAN LANCRE (op het prentje foutief vermeld als VAN LANCKER). Ze zou haar feest niet 

lang overleven. Op 21 december van hetzelfde jaar overleed ze al te Zeveren. Ze was de 

weduwe van Leo VERDONCK (met wie ze huwde te Zeveren op 11/9/1857) en dochter van 

Jan Baptist VAN LANCRE en Regina VAN RENTERGHEM. 

 

(met dank aan Stefaan De Smet voor deze informatie) 



1247 
 

HOE NOEM JE DE GENERATIES 
Dit is een lijst met generaties per 30 jaar die begint bij jou, en je vader is de 

tweede (2) generatie, enz. Al snel zie je dat vanaf generatie 6 de basis hetzelfde 

blijft (groot, overgroot, betovergroot), maar  komt daarvoor telkens een andere 

benaming. Dus de vader/moeder van jouw betovergroot-vader/moeder is dus 

officieel jouw oudvader/moeder. 

 
Iedere generatienaam wordt aangevuld met vader en moeder. 

Geb. rond:   Benaming:       

1970 1 Jij 1   100 
 

1940 2 Ouder 2 x 50 
 

1910 3 Groot 4 x 25 
 

1880 4 Overgroot 8 x 12,5 
 

1850 5 Bet overgroot 16 x 6,25 
 

Oud 

1820 6 Oud 32 x 3,125 

1790 7 Oud groot 64 x 1,562 

1760 8 Oud overgroot 128 x 0,781 

1730 9 Oud betovergroot 256 x 0,39 

Stam 

1700 10 Stam 512 x 0,195 

1670 11 Stam groot 1.024 x 0,097 

1640 12 Stam overgroot 2.048 x 0,048 

1610 13 Stam betovergroot 4.096 x 0,024 

Stam Oud 

1580 14 Stam oud 8.192 x 0,012 

1550 15 Stam oud groot 16.384 x 0,006 

1520 16 Stam oud overgroot 32.768 x 0,003 

1490 17 Stam oud betovergroot 65.536 x 0,0015 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Generatietijd
https://www.yory.nl/stamboom-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/mijn-opa-andries-dannenburg/
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Edel 

1460 18 Edel    

1430 19 Edel groot    

1400 20 Edel overgroot    

1370 21 Edel betovergroot    

Edel Oud 

1340 22 Edel oud 2.097.152 

1310 23 Edel oud groot 4.1 miljoen 

1280 24 Edel oud overgroot 8.3 miljoen 

1250 25 Edel oud betovergroot 16.7 miljoen 

Edel Stam 

1220 26 Edel stam 33.5 miljoen 

1190 27 Edel stam groot 67.1 miljoen 

1160 28 Edel stam overgroot 134.2 miljoen 

1130 29 Edel stam betovergroot 268.4 miljoen 

Edel Stam Oud 

1100 30 Edel stam oud 536.8 miljoen 

1070 31 Edel stam oud groot 1 miljard 

1040 32 Edel stam oud overgroot ontelbaar en irreel** 

1010 33 Edel stam oud betovergroot   

Voor 

980 34 Voor 

950 35 Voor groot 

920 36 Voor overgroot 

890 37 Voor betovergroot 
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Voor Oud 

860 38 Voor oud 

830 39 Voor oud groot 

800 40 Voor oud overgroot 

770 41 Voor oud betovergroot 

Voor Stam 

740 42 Voor stam 

710 43 Voor stam groot 

680 44 Voor stam overgroot 

650 45 Voor stam betovergroot 

Voor Stam Oud 

620 46 Voor stam oud 

590 47 Voor stam oud groot 

560 48 Voor stam oud overgroot 

530 49 Voor stam oud betovergroot 

Voor Edel 

500 50 Voor edel 

470 51 Voor edel groot 

440 52 Voor edel overgroot 

410 53 Voor edel betovergroot 

Voor Edel Oud 

380 54 Voor edel oud 

350 55 Voor edel oud groot 

320 56 Voor edel oud overgroot 

290 57 Voor edel oud betovergroot 
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Voor Edel Stam 

260 58 Voor edel stam 

230 59 Voor edel stam groot 

200 60 Voor edel stam overgroot 

170 61 Voor edel stam betovergroot 

Voor Edel Stam Oud 

140 62 Voor edel stam oud 

110 63 Voor edel stam oud groot 

80 64 Voor edel stam oud overgroot 

50 65 Voor edel stam oud betovergroot 

De lijst benaming van de generaties gaat nog verder 

 66 t/m 129 = Generatie 2 t/m 65 met ‘aarts’ ervoor. 
 130 t/m 257 = Generatie 2 t/m 129 met ‘opper’ ervoor. 
 258 t/m 513 = Generatie 2 t/m 257 met ‘hoog’ ervoor. 
  
Bij Keizers, Koningen, Hertogen en Graven was de benaming in 
nummers: Karel de 5e, 6e, 7e, totdat die generaties ophielden te 
bestaan. 
Als het blijkt dat een voorouder een onwettig kind was en ter wereld 
was gekomen met een kraamvrouwbekentenis, behandel deze toch als 
voorouder. Hij is immers wel in het gezin opgegroeid. 
Als je informatie vindt dat je verwant bent met een keizer of koning, doe 
dan extra je huiswerk want dit is vaak meer een wens dan waarheid. 

Conclusie 

De benaming van de generaties en jouw voorouders is iets wat je 
eigenlijk uit je hoofd moet leren met deze simpele OSSEE truc. 

 

(Bron: https://www.yory.nl/hoe-noem-je-de-generaties/) 

https://www.yory.nl/keizers-koningen-hertogen-graven/
https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettig-kind/
https://www.yory.nl/kraamvrouwbekentenissen/
https://www.yory.nl/vragen-voor-het-familie-interview/
https://www.yory.nl/keizers-koningen-hertogen-graven/
https://www.yory.nl/kwartierstaat-familie-lippens/
https://www.yory.nl/betbetbetovergrootouder/


NIEUWSTE UITGAVE: 

  

 

 

 

 

Voor Belgïe: 

KOSTPRIJS = 24.00 EURO  

(verzendingskosten inbegrepen) 

 

Rek        BE24 0832 7311 6738 

Op naam van Familiekunde Deinze  

 

Het boek telt 94 bladzijden, en is rijk geïllustreerd met talrijke foto’s en 

tekeningen.    

De strafste verhalen van de hiervolgende personen komen aan bod: 

Adelaide De Gauquier, een vondelingenkind; Alphonse Remi Alois Ghesquiere, 

toondichter; Anatole Ghekiere, ludieke bezetter van het Gravensteen in 1949; 

Augustinus Marcelinus Ghequiere, kloosterling met een probleem; Barbe 

Therese Ghesquiere, een achtergelaten kind; Catherine Ghequiere, vulvo 

Cathrientje Louage; De Gentse familie Guequier, een bijzondere familie; 

Edouardus Gekiere, kurasier; Emile Ernest Ghesquiere, overleden bij de brug 

te Wervik; Henri Jules Ghesquiere, socialistisch voorman; Jacobus Ghekiere 

versus Jacobus Ghekiere, gevecht in Ouckene; Jacques Ghesquiere, 

geaccuseerden dief en vagebond; Josine Ghekiere, Jessy Marijn, schrijfster; 

Jgnatius Gekiere en Jodocus Gijkiere, soldatenbrieven; Joannes Cyrillus 

Ghekiere, een moord en een lied; Joseph Hypolite Ghesquiere, bollandist; 

Juste Louis Aimable Ghesquiere, grondeigenaar; Leander Gekiere, 

straatmuzikant; Maria Geschiere, kunstenares; Nicolas Ghesquiere, 

modeontwerper bij Balenciaga; Paulus Maria Emmanuel Gisquiere, 49ste abt 

van Averbode; Petrus Josephus Geskiere, chirurgijn; Philogone Guéquière, een 

buitenlandse landloper; Richard Constant Joseph Ghesquiere, kloosterling 

o.s.b.; Virginie Ghesquiere, de knappe sergeant. 
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����
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� 'LQVGDJHQ �����HQ�������������
2SVSRULQJ� YHU]RFKW�� PLMQ� YRRURXGHUV �YDQ� ��� XXU� WRW� ��� XXU� LQ� KHW� 6WDGVDUFKLHI� YDQ�
'HLQ]H���DUFKLHIEHJHOHLGLQJ�QLHXZH�IDPLOLHNXQGLJHQ�GRRU�HHQ�EHVWXXUVOLG�YDQ�RQ]H�DIGHOLQJ�
2UJDQLVDWLH��)DPLOLHNXQGH�9ODDQGHUHQ�± 5HJLR�'HLQ]H�
$GPLQLVWUDWLHI�&HQWUXP ³/HLHVSLHJHO´��%ULHOVWUDDW���������'HLQ]H�

� 'LQVGDJ ���RNWREHU����� RP����XXU�LQ�GH�EHQHGHQ]DDO�YDQ�GH�6WHGHOLMNH�%LEOLRWKHHN��LQJDQJ�
0DUNW��'HLQ]H�
9RRUGUDFKW��³9ODDPVH�NDVVHOULMHQ�LQ�NDDUW�JHEUDFKW´
'RRU�3DXO�9DQGHZDOOH�
+HW�JUDDIVFKDS�9ODDQGHUHQ�ZDV�LQJHGHHOG�LQ�HHQ�DDQWDO�NDVVHOULMHQ��'LW�ZDUHQ�EHVWXXUOLMNH�
LQVWHOOLQJHQ�GLH�KHW�PLGGHQ�KLHOGHQ�WXVVHQ�HHQ�DUURQGLVVHPHQW�HQ�HHQ�SURYLQFLH��=H�RQWVWRQGHQ�
RPVWUHHNV������HQ�ZHUGHQ�DIJHVFKDIW�LQ�������+RHYHHO�NDVVHOULMHQ�ZDUHQ�HU"�+RH�JURRW�ZDUHQ�
GLH"�+RH�ZDV�KXQ�LQZHQGLJH�VWUXFWXXU"�:HONH�URO�VSHHOGHQ�]LM�LQ�KHW�EHODVWLQJV\VWHHP�YDQ�GLH�
WLMG"�0DDU�YRRUDO��ZDW�ZDUHQ�GH�JUHQ]HQ�YDQ GLH�NDVVHOULMHQ HQ�ZDDU�YLQGHQ�ZH�EHWURXZEDUH�
NDDUWHQ�WHUXJ"�
'H�JUHQ]HQ�YDQ�GH�NDVVHOULMHQ�YDOOHQ�ELMQD�DOWLMG�VDPHQ�PHW�GH�SDURFKLHJUHQ]HQ�PDDU�HU�]LMQ�RRN�
XLW]RQGHULQJHQ��=R�VSOLWVW�GH�*DYHUEHHN�LQ�KHW�]XLGHQ�YDQ�:HVW9ODDQGHUHQ�HHQ�DDQWDO�JHPHHQWHQ�
LQ�WZHH�HQ�ORRSW�GH�NDVVHOULMJUHQV�GZDUV�GRRU�GRUSHQ �YE�:DUHJHP�� 2RN�1D]DUHWK�LV�]R¶Q�
YRRUEHHOG��'LW�GRUS�EHKRRUGH�GHHOV�WRW�GH�NDVVHOULM�YDQ�GH�2XGEXUJ��GHHOV�WRW�GH�NDVVHOULM�
2XGHQDDUGH�HQ�YRRU�HHQ�NOHLQ�GHHO��HHQ�VSOHWH��WRW�GH�NDVVHOULM�.RUWULMN�
2Q]H�VSUHNHU�WUDFKW�HHQ�GXLGHOLMN�DQWZRRUG�WH�JHYHQ�RS�DOOH YUDJHQ KLHURPWUHQW�HQ�PDDNW�GDDUELM�
JHEUXLN�YDQ�HHQ�3RZHU3RLQWSUHVHQWDWLH��

21=(�1,(8:(�38%/,&$7,( �]LH�RRN�GH�ODDWVWH�EODG]LMGH�YDQ�GLW�QXPPHU���

*HVFKLHGHQLV�GHU�IDPLOLHV�0,&+(/�HQ�9(5+$(67
$XWHXU��$UQROG�9$1'(1%528&.(

,Q� *277(0� ZRRQGHQ� RPWUHQW� GH� MDUHQ� ����� WRW� RPVWUHHNV� ����� WZHH�
IDPLOLHV�� GLH� HU� HHQ� ]HHU� JURWH� LQYORHG� KHEEHQ JHKDG� RS� KHW�
VRFLDDO� FXOWXUHHO�HQ�UHOLJLHXV OHYHQ� 'H�LQWHUHVVH�RP�RYHU�GH]H�QRWDEHOHQ�
HHQ DUWLNHO� WH�PDNHQ�ZHUG� DDQJHZDNNHUG WRHQ� YHHO� DDQ� KHW� OLFKW� NZDP�
WLMGHQV�GH� ]RHNWRFKW QDDU� GH�KHUNRPVW YDQ�HHQ 1DSROHRQVROGDDW�3LHWHU�
0,&+(/��+LM�KXZGH LPPHUV�&ROHWD 9(5+$(67��WHOJ�XLW�HHQ�ZHOVWHOOHQGH�
IDPLOLH�GLH�HHQ����� WDO� MDUHQ KHW�ZHO�HQ�ZHH�PHH�EHSDDOGHQ� LQ�GLW NOHLQH
GRUS�

+HW�ERHN�EHYDW����EODG]LMGHQ�HQ�LV�ULMN�JHwOOXVWUHHUG�PHW�WDOULMNH�IRWR¶V�
9HUNRRSSULMV  ������HXUR�����HXUR�YHU]HQGLQJVNRVWHQ�
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3LHWHU�+RQRULXV��JH]HLG�+RQRUp�/DPEHUW �'HLQ]H� ������������ZDV�PLMQ�JURRWYDGHU�HQ�
PLMQ�GRRSSHWHU��+LM�ZDV�HHQ�JHERUHQ�'HLQ]HQDDU��PDDU�RSHQGH�LQ����� HHQ�]DGHO� HQ�JDUHHO�
PDNHULM�LQ�GH�3HSHUVWUDDW�LQ�5RQVH��1D�GH�GRRG�YDQ�PLMQ�JURRWPRHGHU��5RVDOLH�9DQKHH�
�'HLQ]H������� 5RQVH��������NZDP�KLM�ELM�RQV�LQZRQHQ��HHUVW�LQ�GH�*HQWVWUDDW�LQ�'HLQ]H�
�������������GDDUQD�LQ�KHW�VFKRROKXLV�RS�3HWHJHP�.RXWHUNH������������� +LM�OHHUGH�PLM��
WZDDOIMDULJH��NDDUWVSHOHQ��NODYHUMDVVHQ��ELHGHQ�HQ�ZKLVW��HQ�OHHUGH�PLM�RPJDDQ�PHW�SLMO�HQ�
ERRJ��GRRU�KHP�JHPDDNW���,N�KHE�KHP� MDPPHU�JHQRHJ��QRRLW�JHYUDDJG�RP�RYHU�]LMQ�OHYHQ�
WH�YHUWHOOHQ��:DW�LN�RYHU�KHP�ZHHW��HQ�PHHU�EHSDDOG�RYHU�]LMQ�MHXJGMDUHQ��KHE�LN�SDV�YHHO�
ODWHU�YHUQRPHQ�YDQ�PLMQ�PRHGHU�

+RQRUp�/DPEHUW�GHHG�YLHU��RI�ZDUHQ�KHW�HU�YLMI"��MDUHQ OHJHUGLHQVW��LQ�GH�YURHJH�MDUHQ�¶��
YDQ�GH���H HHXZ��GLHQGH�YHUYROJHQV�GDDUQD�HQNHOH�MDUHQ�DOV�KXLVNQHFKW�RS�HHQ�NDVWHHO�LQ�
:DOORQLs�HQ�JLQJ�GDDUQD��LQ�5RXEDL[��GH�VWLHO�OHUHQ�YDQ�KHW�PDNHQ�YDQ�]DGHOV�HQ�DQGHU�
SDDUGHQWXLJ��2S���IHEUXDUL����� WURXZGH�KLM�LQ�'HLQ]H�PHW�]LMQ�VWDGV� HQ�MDDUJHQRWH��5RVDOLH�
9DQKHH��GRFKWHU�YDQ�GH�'HLQVH�VFKRHQPDNHU�9LFWRU�9DQKHH���� HQ�YDQ�%DUEDUD�%DXWHUV�

0LMQ�PRHGHU��1HOO\�/DPEHUW��5RQVH������*HQW��������EHZDDUGH�LQ�KDDU�³IRWRGRRV´�HQNHOH�
IRWR¶V�XLW�GH�MRQNPDQVMDUHQ�YDQ�PLMQ�JURRWYDGHU��UHVS��HHQ�SRUWUHWIRWR�YDQ�HHQ�RIILFLHU��HHQ�
DQVLFKWNDDUW�YDQ�HHQ�NDVWHHO�LQ�KHW�1DDPVH�HQ�GH�IRWR�YDQ�HHQ�WRQHHORSYRHULQJ�LQ�'HLQ]H�

(HQ�GDDUYDQ�ZDV�GH�IRWR�YDQ�GH %HOJLVFKH�JHQHUDDO��ELM�ZLH�PLMQ�JURRWYDGHU�QRJ�³JHGLHQG´�
KDG��DOV�JHZRRQ�VROGDDW"�PLVVFKLHQ�DOV�RUGRQQDQV"�� LN�ZHHW�KHW�QLHW���2S�GH�NHHU]LMGH�YDQ�
GH�IRWR��ZDDU�RRN�KHW�DGUHV�YDQ GH�IRWRJUDDI�JHGUXNW�VWRQG��$��/RXYRLV�����&KDXVVpH�GH�
/RXYDLQ��OH]�%UX[HOOHV� KDG�PLMQ�PRHGHU�GH�QDDP�ELMJHVFKUHYHQ�YDQ�GH�JHSRUWUHWWHHUGH��HQH�
³*pQpUDO�%UX\qUH´��VLF���DOVRRN�GH�GDWXP�������%LM�QDYUDDJ�LQ�KHW�.RQ��/HJHUPXVHXP�WH�
%UXVVHO�����EOHHN�GH�QDDP�QLHW�WH�NORSSHQ��,Q�ZHUNHOLMNKHLG�JLQJ�KHW�RP�OXLWHQDQW�JHQHUDDO�
7KRPDV�(GRXDUG�%UHZHU �=RQQHEHNH������������� %UXVVHO��������������RRN�]LMQ�RXGHUH
EURHU��5LFKDUG�)UDQoRLV�-XOHV�%UHZHU��=RQQHEHNH����������� � ��QD��������ZHUG�RIILFLHU�HQ�
NORP�RS�WRW�GH�JUDDG�YDQ�OXLWHQDQW�JHQHUDDO �ZDV�FRPPDQGHXU�LQ�GH�/HRSROGVRUGH���%HLGHQ�
ZDUHQ�]RQHQ�YDQ�5LFKDUG�%UHZHU����/RQGHQ�������HQ�&DPLOOH�)UDQoRLVH�1HYHQ����2RVWHQGH�
�������GLH�LQ�=RQQHEHNH�WURXZGHQ�RS���PHL������
2S�KHW�LQWHUQHW��ZZZ�GHOFDPSH�QHW� LV�GH�GRRGVEULHI�YDQ�JHQHUDDO�7KRPDV�%UHZHU�WH�YLQGHQ�
�]LH�DIE����+LM�ZDV�RUGRQQDQVRIILFLHU�YDQ�GH�.RQLQJ�JHZHHVW�HQ�ZDV�GUDJHU�YDQ�WDOULMNH�
ELQQHQ� HQ�EXLWHQODQGVH�HUHWHNHQV��ZDDUYDQ�KLM�GH�EHODQJULMNVWH�RRN�RS�GH�IRWR�EOLMNW�WH�
GUDJHQ���FRPPDQGHXU�LQ�GH�/HRSROGVRUGH � �KHW�MXZHHO�RP�GH�KDOV���0LOLWDLU�.UXLV�HHUVWH�
NODVVH��JHGHFRUHHUG�LQ�GH�2UGH�YDQ�6DNVHQ��*RWKD� HHUVWH�NODVVH �+HU]RJOLFK�6DFKVHQ�
(UQHVWLQLVFKHU +DXV�2UGHQ���FRPPDQGHXU�LQ�GH�2UGH YDQ�0HGMLGLp��LQ������JHVWLFKW�GRRU�
GH�VXOWDQ�YDQ�KHW�2WWRPDDQVH�5LMN� HQ�LQ�GH�.HL]HUOLMNH�2UGH�YDQ�GH�/HHXZ�HQ�GH�=RQ �HHQ�
ULGGHURUGH�YDQ�KHW�NHL]HUULMN�3HU]Ls���KLM�ZDV�RRN�ULGGHU�LQ�KHW�)UDQVH�/pJLRQ�G¶+RQQHXU�
%OLMNHQV�GH�SHUVRRQOLMNH�JHJHYHQV�RS�GH�GRRGVEULHI�ZDV�OW��JHQ��7KRPDV�%UHZHU ������
������QLHW�JHKXZG��]LMQ�EURHU�5LFKDUG�%UHZHU�ZDV�JHKXZG�HQ�KDG�GULH�NLQGHUHQ��R�Z��HHQ�
]RRQ�5LFKDUG��MU����WRHQ�OXLWHQDQW�LQ�KHW��H 5HJLPHQW�/DQVLHUV�



����

(HQ�DQGHUH�IRWR �HHQ�1HOV�DQVLFKWNDDUW��ZDV�GLH�YDQ�KHW�NDVWHHO��ZDDU�PLMQ�JURRWYDGHU�DOV�
KXLVNQHFKW�JHGLHQG�KDG���KHW�&KkWHDX�GH�7DUDYLVpH�WH�)RVVHV�OD�9LOOH LQ�KHW�QRRUGHQ�YDQ�GH�
SURYLQFLH�1DPHQ �����JHOHJHQ�LHWV�WHQ�]XLGHQ�YDQ�6DPEUHYLOOH�HQ�)ORUHIIH�

(HQ�GHUGH�IRWR�XLW�PRHGHUV�RXGH�IRWRGRRV�ZDV�HHQ��JHSRVHHUGH��VFqQH�XLW�HHQ�WRQHHOVWXN��
ZDDULQ�+RQRUp�/DPEHUW��WZHHGH�YDQ�UHFKWV��HQ�]LMQ�MRQJHUH�EURHU�(PLHO��WZHHGH�YDQ�OLQNV��
HHQ�URO�YHUWRONWHQ� 2S�GH�NHHU]LMGH�YDQ�GH�IRWR�LV�JHHQ�DQGHUH�ELM]RQGHUKHLG�JHQRWHHUG�GDQ�
DOOHHQ�PDDU�GH�LGHQWLILFDWLH�YDQ�GH�EHLGH�EURHUV /DPEHUW��1DDP�YDQ�KHW�VWXN�HQ�GDWXP�YDQ�
GH�RSYRHULQJ�]LMQ�PLM�QLHW�EHNHQG��



����

+HW�PRHW�HHQ�WRQHHORSYRHULQJ�LQ�'HLQ]H�JHZHHVW�]LMQ��DOOLFKW�RPVWUHHNV����������WH�RRUGH�
OHQ�QDDU�GH�YHUPRHGHOLMNH�OHHIWLMG YDQ�GH�WZHH�EURHUV�/DPEHUW��+RQRUp�� RS�GH�IRWR�JRHG����
MDDU�RXG�� ZDV JHERUHQ�LQ�������(PLHO�� FD��������MDDU RXG�RS�GH�IRWR�� ZDV�JHERUHQ�LQ������
:LH�GH�DQGHUH�YLMI VSHOHUV�ZDUHQ��LV�PLM�WRWDDO�RQEHNHQG�

2QJHWZLMIHOG�ZDV�KHW HHQ�RSYRHULQJ�GRRU�GH�SDURFKLDOH�WRQHHOJURHS�GLH�LQ�GH�9RONVNULQJ�
RSWUDG��P�Q��KHW�.DWKROLHN�*HQRRWVFKDS�YDQ�GHQ�+��-R]HI �����'LH�WRQHHOYHUHQLJLQJ�ZHUG�LQ
�����GH�RSYROJHU�YDQ�GH�.XQVW� HQ�/HWWHUNULQJ �VLQGV��������GLH�GH�DORXGH�UKHWRULFD�WUDGLWLH�
YRRUW]HWWH�YDQ�GH�³5HGHQ�U\FNH�HQ�&RQVWPLQQHQGH�*XOGH�%URHGHUV�YDQ GH�&RQIUHULH�YDQ�
GHQ�+��5RFKXV��UHVLGHHUHQGH�ELQQHQ�GH�VWHGH�YDQ�'HLQ]H´��,Q������ZHUG�GH��WRQHHO�DFWLYLWHLW�
YDQ�KHW�6LQW�-R]HIVJHQRRWVFKDS�VWRSJH]HW��9DQDI������LV GLH�DFWLYLWHLW�RYHUJHQRPHQ�GRRU�GH�
WRQHHOJURHS�'H�%XUJHUVERQG��GLH�DFWLHI�EOHHI�WRW�������
9RRU�GH�SHULRGH�����������]LMQ�HQNHOH�WLWHOV�YDQ�GH�RSJHYRHUGH�WRQHHOVWXNNHQ�EHNHQG���
9HUJHWHQ�HQ�YHUJHYHQ��5REHUW�HQ�%HUWUDQG��0LFKDsO�6WURJRII��'H�/LFKWWRUHQ��'H�YHU]RHQLQJ��
'H�KXW�YDQ�2RP�7RP��'H�DUPHQ�YDQ�3DULMV��(HQ�EHURHPG�SURFHV��-DFTXDUG��'H�JHEURHGHUV�
'H�*UDHYH��7DPERHU�-DQVVHQV��'H�NRHULHU�YDQ�/\RQ��.RUSRUDDO�6LPRQV�H�D�P��(HQ�LQGUXN�
ZHNNHQGH�SUHVWDWLHOLMVWMH�WRFK��0DDU�ZHON�YDQ�GH]H�WLWHOV�SDVW�ELM�GH�IRWR"�$OV�ZH�GjW�PDDU�
ZLVWHQ����2I�KHUNHQW�ppQ�YDQ�GH�/HLHVWDP�OH]HUV�HHQ�HLJHQ�IDPLOLHOLG�RQGHU�GH]H�³DFWHXUV´"

127(1
�� =LH�9ODDPV�.ZDUWLHUVWDWHQERHN��+DQG]DPH��)DPLOLD�HW�3DWULD���������NZDUWLHUVWDDW�����NZDUWLHUHQ�

���������� HQ�KRJHURS��
�� 0HW�GDQN�DDQ�0DUF�%UDQV��2QWKDDO�'RFXPHQWDWLHFHQWUXP��.0/��-XEHOSDUN��%UXVVHO��YRRU�]LMQ�

JHZDDUGHHUGH�PHGHZHUNLQJ�ELM�KHW�RS]RHNHQ YDQ�GH�SHUVRRQOLMNH�JHJHYHQV�EHWUHIIHQGH�JHQHUDDO�7K��
(G��%UHZHU�

�� *HOHJHQ�DDQ�GH�EDDQ�QDDU�)UDQLqUH��ZHUG�KHW�NDVWHHOGRPHLQ�YDQ�7DUDYLVpH�LQ������DDQJHNRFKW�GRRU�
(UQHVW�GH�.HUFKRYH�G¶([DHUGH �/HXYHQ������� )RVVHV�OD�9LOOH�������

�� 'H�JHVFKLHGHQLV�GDDUYDQ LV�GRRU�'DQLsO�%LHEX\FN�EHVFKUHYHQ�LQ�%LMGUDJHQ�WRW�GH�JHVFKLHGHQLV�GHU�
VWDG�'HLQ]H��� �.XQVW� HQ�2XGKHLGNXQGLJH�.ULQJ�'HLQ]H��MDDUERHN�;,9���������SS�������� 'DDULQ�
VWDDQ�HHQ�GR]LMQ�WLWHOV�YHUPHOG�YDQ�RSYRHULQJHQ�LQ�GH�SHULRGH������������]LH�S������



ϭϮϱϵ

28'�6&+5,)7��((1�&+$57(5�8,7�����

,Q�GH���GH HHXZ�EH]DW�KHW�NORRVWHU�YDQ�GH�.DUWXL]HUV�LQ�*HQW��5RRLJHP��HQNHOH�EH]LWWLQJHQ�LQ�
'HLQ]H��'H�KRRIGPRRW�YDQ�KXQ�RQURHUHQG�JRHG ODJ�LQ�*HQW�5RRLJHP�]HOI�HQ�LQ�'URQJHQ�
,Q�GH]H�RRUNRQGH�YDQ����IHEUXDUL �����JHYHQ�GH�.DUWXL]HUV�HHQ�VWXN�ODQG�YDQ�����URHGHQ�LQ�
'HLQ]H�LQ�FLMQV�DDQ�-DQ�9DQ�0H\JKHP�
+LHURQGHU�GH�WUDQVFULSWLH�HQ�RS�GH�YROJHQGH�SDJLQD�HHQ�IRWR�YDQ�KHW�SHUNDPHQWHQ�GRFXPHQW�

³:LM :LOOHP�:LHULF��/RGHZLMF�YDQ�GHQ�6WHHQH��:LOOHP�YDQ�GHQ�0RRUWHUH� HQGH�*LOOLV�
6QHOODHUG DOV�VFHSHQHQ�RQV�JKHGXFKWV�KHHUHQ�HQGH�SULQWVHQ�YDQ�9ODHQGUHQ� LQ�GH�VWHGH�YDQ�
'R\QVH��LQ�GHVHQ�WLMW��GRHQ�WH�ZHWHQH�HQGH�PDNHQ�NRQW�DOOHQ�GHQ�JKHQHQ�GLH�GHVHQ�SUHVHQWHQ�
WVDHUWHUH�VXOOHQ�VLHQ�RI�KRUHQ�OHVHQ��GDW�EURHGHU�-KDQ�YDQ�GHU�6WRFW�SULRU�YDQ�GHQ�JRGVKXVH�YDQ�
GHQ�7VDHUWUHXVHQ EL�*KHQG��HQGH�FRQYHQW�YDQ�GLHQ�VHOYHQ�JRGV KXVH�KHEEHQ�JKHJKHYHQ�HQGH�
JKHYHQ�-KDQQH�YDQ�0H\JKHP�HQGH�VLQHQ�QDHU FRPHUV�HHQ�VWLF�HUYHQ�OLJJKHQGH�WHHQHQ�EXHONH�
MHJKHQ�GH�ZHVW�]LGH�YDQ�GHQ�VWUDHWNLQH�DOVR�PHQ�JDHW�YDQ�'R\QVH�WHQ�6WRFNH�WHU�PHUVFK�
ZDHUG��WHHQHQ�HZHOLNHQ�HQGH�HUYHOLNHQ�WVHQVH��RPPH�YLHUH�VFHOOLQJKH�HQGH�QHJKHQH�
SHQQLQJKH�JURWH�WVMDHUV��HQGH�DO�GHQ�FRPPHU�HQGH�UHQWH�JKHZHHUW�GLH�XWH�GHVHU�YRHUVHLGHU�
HUYHQ�JDHW��RQJKHPLQGHUW�YDQ�GHVHQ�YRUVHLGHQ�HUYHOLNHQ�WVHQVH��'H�ZHONH�HUYH�HV�YUL�SRRUW
JRHW�WH�'R\QVH HQGH�HV�YLHUKRQGHUW�URHGHQ�JURRW�JKHQWVFKH�PDWH�OHWWHO�PHHU�RI�PLQ� GHQ�
ZHONHQ�YRHUVHLGHQ�EXHOF�GHU�+HLQULF�GH�:XOI�JDI�GHQ�FORRVWHU�YRUQRXPW��9RRUW�HV�WH�ZHWHQH
GDW�-KDQ�YRUVHLW�KLHU�WRH�KHLIW�JKHOHLW�HQGH�YHUERQGHQ�HHQ�VWLF�HUYHQ�HHQ�KDOI�JKHPHW�JURRW�
OHWWHO�PHHU�RI�PLQ��GDW�ZLOHQ�HHU�ZDV�7ULVHQ�V0ROQDUHQ��HQGH�OHLFKW�EL�GHQ�PXHOQHQ�WH�'R\QVH�
DQ�GH�RRVW�]LGH�YDQ�GHU�VWUDWHQ�HQGH�HV�RRF�YUL�SRRUW JRHW�WH�'R\QVH��RPPH�GHVHQ�YRUVHLGHQ�
HUYHOLNHQ�WVHLQV�PHGH�WH�EHVHWWHQH�HQGH�WH YHUVHNHUQH��9RRUW�HV�WH�ZHWHQH GDW�-KDQ�YRUVHLW�
HQGH�VLQH�QDHU FRPHUV�GHVHQ�YRUVHLGHQ�HUYHOLNHQ�WVHLQV���LLLL�V��HQGH��L[��G��JU�����VFKHOOLQJHQ�
HQ���GHQLHUV�JURWHQ��VMDHUV��EHWDOHQ�HQGH�JKHOGHQ�PRHWHQ�GHQ�FORRVWHU�YRUQRXPW��HO[�MDHUV�
WHONHQ�.HUVDYRQGH�QDHU�YURPH��HQGH�PHW�DO�VXONHQ�SD\PHQWH�DOV�JKHPHHQOLNH�LQ�EXUVHQ�VDO�
JDHQ��HQGH�RQEHJUHSHQ�DOOH�MDUH�WRWH�HONHQ�0H\GDJKH�GDHU�QDHVW�YROJKHQGH��(QGH�ZDHUW�DOVR�
GDW�HHQLFK�0H\GDFK�RYHU�OHGH�HQGH�GH�FORRVWHU�YRUVHLW�GDQ�QLHW�EHWDHOW�HQGH�ZHO�YHUQRXFKW�QH�
ZDUH�YDQ�GHVHQ�YRUVHLGHQ�HUYHOLNHQ�WVHQVH��VR�HV�WH�ZHWHQH��GDW�GH�FORRVWHU�YRUVHLW�PRHW�
VHQGHQ�KDUHQ�VHNHUHQ�ERGH�WH�'R\QVH�RI�WH�9LQFW�DO�GDHU�-KDQ�YRUVHLW�RI�VLQH�QDHU FRPHUV�
ZRQHQ�VXOOHQ�RP�GHVHQ�YRUVHLGHQ�HUYHOLNHQ�WVHLQV��(QGH�HV�GH�VHNHUH�ERGH�GDQ�QLHW�EHWDHOW�
HQGH�ZHO�YHUQRXFKW�YDQ�GHVHQ�YRUVHLGHQ�HUYHOLNHQ�WVHQVH��VR�PDFK�GH�VHNHUH�ERGH�GDHU�QDHU�
YHUWHUHQ��Y��V�����VFKHOOLQJHQ��SDULVLV�HO[�GDHFKV� ZDHU�GDW�KL�VDO�ZLOOHQ�XS�-KDQV�HQGH�VLHUH�
QDHU FRPHUV�FRVW�YRUVHLW��YLHUWLHQDFKW�ODQF�JKHGXUHQGH�HQGH�GDQ�PRHW�-KDQ�YRHUVHLW RI�VLQH�
QDFRPHUV�ELQQHQ�GLHQ�YLHUWLHQDFKWHQ�WH�*KHQG�LQ�GHQ�FORRVWHU�YRUVHLW�FRPHQ�RI�VHQGHQ�HQGH�
EHWDOHQ�GHQ�FORRVWHU�YRUVHLW�GHQ�SULQFLSDOHQ�WVHQV�HQGH�DOOH�GH�FRVWH�GLHUH�XS�YHUWHHUG�VXOOHQ�
VLLQ�ELQQHQ�GLHQ�YLHUWLHQDFKWHQ�RQJKHPLQGHUW�YDQ�GHVHQ�SULQFLSDOHQ�WVHQVH� (QGH�ZDHUW�DOVR�
GLW�GLH�YLHUWLHQDFKW�RYHU�OHGHQ��HQGH�GH�FORRVWHU�YRUVHLW�GDQ�QLHW�EHWDHOW�HQGH�ZHO�YHUQRXFKW�QH�
ZDUH�EHHGH�YDQ�GHQ�SULQFLSDOHQ�WVHQVH�HQGH�YDQ�GHQ�FRVWHQ YDQ�GHU�WHHUH��VR�HV�WH�ZHWHQH GDW�
GH�YRUVHLGH�FORRVWHU�GDQ�KDQG�VRXGH�PRJKHQ�VODHQ�DQ�DOOH�EHHGH�GHVH�SDUFKHHOH�YDQ�GHVHU�
YRUVHLGHU�HUYHQ��HQGH�KDUHQ�ZLOOH�PHGH�GRHQ DOV�PHW�KDUHQ�SURSUHQ�JRHGH�PLWV�GDW�GH�FORRVWHU�
YRUVHLW�GDQ�MHJKHQ�GH�VWHGH�YDQ�'R\QVH�VDO�GRHQ�GDW�KL�VFXOGLFK�HV�WH GRHQH��,Q�NHQQHVVHQ�GHU�
ZDUHGH�HQGH�RP�GH�PHHUUH�YHUVHNHUWKHGH�KHEEHQ�ZLM�VFHSHQHQ�YRUQRXPW�GHVHQ�WVDHUWHUH�
JKHVHJKHOW�HOF�PHW�VLQHQ�]HJKHOH�XXWKDQJKHQGH�EL�YHUVRXNH�HQGH�WHU�EHGH�YDQ�SDUWLHQ�DQ�
EHHGHQ�VLGHQ��*KHGDHQ�HQGH�JKHPDHFW�LQW�MDHU�YDQ�JUDWLHQ�GRH PHQ�VFUHHI�LQW�FDUQDWLRHQ�
GXVHQWLFK�GULHKRQGHUW�HQGH�VHYHQWLFK GHQ�HHQ�HQGH�WZLQWHFKVWHQ�GDFK�LQ�VSRUNHOH�´
�0HW�]HJHOV�YDQ�GH�YLHU�VFKHSHQHQ�DDQJHKHFKW�

*XLGR�'HPX\QFN



ϭϮϲϬ



ϭϮϲϭ

6&+5,-)�-(�',(�1$$0�0(7�<�2)�,-"

�EURQ��KWWSV���ZZZ�\RU\�QO�QDDP�PHW�\�RI�LM��

,Q� LHGHUH VWDPERRP ]LWWHQ� DFKWHUQDPHQ� GLH� PHW� HHQ� <� RI� ,-�
JHVFKUHYHQ�NXQQHQ�ZRUGHQ��9RRUDIJDDQG�DDQ�GH�<�RI�,-�LV�YDDN�HHQ�
(�� 2� RI� 8�� $OV� MH� ]RHNW� LQ� RQOLQH EURQQHQ�� NDQ� KHW� IRXWLHI� ��
DQGHUV LQW\SHQ EHKRRUOLMNH� FRQVHTXHQWLHV� KHEEHQ� YRRU� KHW� ZHO� RI�
QLHW�WHUXJYLQGHQ�YDQ�GLH�SHUVRRQ�
,N� KDQWHHU� GH VFKULMIZLM]H GLH� RS� GH� JHERRUWHDNWH� VWDDW�� PDDU� ]R�
PDNNHOLMN� OLJW� KHW QLHW�� ,Q� PLMQ� VWDPERRP� ZRUGW�
GH DFKWHUQDDP0RRLM� �GXLGHOLMN� RS� GH� DNWHV� PHW� SXQWMHV
JHVFKUHYHQ��0DDU�PLMQ� YHUUH� QHHI� LQ�&DQDGD� VFKULMIW� ]LMQ� QDDP� DOV�
0RR\ ]RQGHU�SXQWMHV�

<�LV�*ULHNVH�<��RI�L�JUHF�RI�<SVLORQ

'H� FRPELQDWLH� YDQ� GH� OHWWHU� L� HQ� M� KHHIW� LQ� RQV� DOIDEHW� GH� OHWWHU� \�
RSJHOHYHUG��RRN�ZHO�*ULHNVH�\��\SVLORQ��JHQRHPG��
'H 5RPHLQHQ QDPHQ� GH�*ULHNVH� \SVLORQ� RYHU� HQ� GLH� ZHUG� YHUYRO�
JHQV�LQ�KHW�/DWLMQV�JHEUXLNW��GXV�RRN�ELM�RQV�
,Q� GH� WDIHOV� YDQ� GH '7%�UHJLVWHUV HQ�KHW %HYRONLQJVUHJLVWHU ]DO� MH�
]LHQ� GDW� QDPHQ� GLH�PHW� HHQ� ,-� EHJLQQHQ� RRN� ELM� GH�<� ± \SVLORQ�±
NXQQHQ�VWDDQ�YHUPHOG�

7HQ]LM PHQVHQ DDQJDYHQ�GDW�KXQ�QDDP�µPHW�SXQWMHV�ZDV¶��ZHUG�KHW�
RS�KHW�DOIDEHW�ELM�GH�,�-�JH]HW��$OKRHZHO�GLW�RRN�NRQ�YHUVFKLOOHQ�SHU�
UHJLR��+HW�VFKULIW�ZDV�LQ�GLH�SHULRGH�QRJ�ODQJ�QLHW�JHVWDQGDDUGLVHHUG�
'H�YHUZDUULQJ�ZHUG JURWHU�RPGDW� LQ�KHW�DOIDEHW�GH� OHWWHU�<�GH�SOHN�
YRRU�GH�=�NUHHJ��PDDU�GLH�OHWWHU�ZDV�XLWHLQGHOLMN�QLHW�KHW]HOIGH�DOV�GH�
,�-��GLH�YROJGH�DFKWHU�GH�+�

0RRLM�RI�0RR\��'XLMQ�RI�'XLQ

,Q�PLMQ�VWDPERRP�ZRUGW�GH�QDDP�0RRLM�JHQHUDWLHV� ODQJ�PHW�HHQ� LM�
JHVFKUHYHQ�� =LH� KLHU� GH� JHERRUWHDNWH� YDQ� PLMQ RXGJURRWYDGHU
*HUULW�*LMVEHUWV�0RRLM��'H]H�QDDP�ZRUGW LQ�GH UHVW�YDQ�GH�OLMQ�RRN�



ϭϮϲϮ

]R� GRRUJHYRHUG�� HQ�ZHUG� RSJH]HJG� DOV� µL� M�PHW� SXQWMHV¶��2PGDW� LN�
GXLGHOLMN�GH�SXQWMHV�]LH�VWDDQ��EHVFKRXZ�LN�GLW�DOV�HHQ IHLW�

���PUW�������$SHOGRRUQ��GH�JHERRUWHDNWH�YDQ�PLMQ�RXGJURRWYDGHU�*�*��0RRLM�± L�M�PHW�SXQWMHV�

$OV�GH]H QDDPYDULDWLH 0RR\�LV��]HJJHQ�]H�µHLQGLJW�PHW�L�JUHF���RI�L�
M� ]RQGHU� SXQWMHV¶��1X�KHHIW� HHQ� L�JUHF� QRRLW� SXQWMHV� JHKDG�� GXV� GDW�
VFKHSW�YDDN�H[WUD�YHUZDUULQJ�
'H�QDDP�0RR\�LV�RRN�]R�YDQ�PLMQ�YHUUH�QHHI�%HQ�LQ &DQDGD��PDDU�
GDW� NRPW� YRRUDO� RPGDW� ]H� LQ� KHW� (QJHOV� JHHQ� FRPELQDWLH� YDQ� ,-�
NHQQHQ�
9HHO�QDPHQ�GLH�YURHJHU�PHW�LM�ZHUGHQ�JHVSHOG��NXQQHQ�GRRU�GH�WLMG�
KHHQ� YHUYDQJHQ� ]LMQ� GRRU� DOOHHQ� HHQ� L�� =RDOV� ELM� +XL]HU�� 'XLQ� RI�
.OHLQ�

'LH�QDPHQ�NXQQHQ�]LMQ�RQWVWDDQ�XLW�HHQ�LL��GHVWLMGV�HHQ�ODQJH�L��7HU�
YHUGXLGHOLMNLQJ�ZHUG�GH]H�ODWHU�JHVFKUHYHQ�DOV�LM��GLH ODWHU�ZHHU�HHQ�
HL�NRQ�ZRUGHQ�

'H�NODQN�LH�DOV�LL��ODWHU�\�RI�LM

,Q� GH PLGGHOHHXZHQ VFKUHHI� PHQ� ZRRUGHQ� PHW� ODQJH� NOLQNHUV��
]RDOV SRRW HQ ODDQ� PHW� YHUGXEEHOLQJ� YDQ� GH� NOLQNHUV��'LW� JROG� RRN�
ZRRUGHQ�PHW�GH�L��]RDOV ZLLI¶� 0DDU�RP�PLVYHUVWDQGHQ�HQ�OHHVIRXWHQ�
WH�YRRUNRPHQ�ZHUG�GH��H�L�DO�VQHO�YHUYDQJHQ�GRRU�HHQ�M�
:LLI�ZHUG� GXV� XLWJHVSURNHQ� DOV�ZLHI��+LHURS� NZDPHQ� YDULDWLHV� DOV�
Z\I� RI� ZLMI�� ZDDUYDQ� GH� ODDWVWH� L PHW� HHQ� ODQJH� KDDO� QDDU�
EHQHGHQ RP� YHUZDUULQJ� PHW� GH� X� XLW� WH� VOXLWHQ�� 0DDU� GH� NODQN�
YHUVFKRRI�ODQJ]DDP�YDQ�HHQ�ODQJH�LH�QDDU�HHQ�HL�



ϭϮϲϯ

'RRU�GH�HHXZHQ�KHHQ�]LMQ�YDULDQWHQ�YDQ�GH�\�RI� LM�EOLMYHQ�EHVWDDQ��
+DOYHUZHJH� GH� ��H� HHXZ� ZHUG� EHSDDOG� GDW� YRRU� GH� NODQN� HL� GH�
OHWWHUV�LM�ZHUGHQ�JHEUXLNW��]RDOV�LQ�ZLMQ��HQ�YRRU�GH�NODQN�LH�GH�OHWWHU�
\��]RDOV�LQ W\IXV�

6FKULMI�JHHQ�QDPHQ�WXVVHQ�KDDNMHV

(HQ�YDQ�PLMQ JRXGHQ�WLSV��$OV�MH�YDULDWLHV�KHE�LQ�HHQ�IDPLOLHQDDP��
YRHU�]H�GDQ�LQ�MH JHQHDORJLH�VRIWZDUH QLHW LQ�DOV�:�K�H�H�PH�LM�\HU��
+HW�VRIWZDUHSURJUDPPD�]DO�KLHU�JHHQ�UDDG�PHH�ZHWHQ�
%RYHQGLHQ� NDQ� KHW� RS� EDVLV� YDQ� DO� GLH� KDDNMHV� RRN� JHHQ�
V\QFKURQLVDWLH�RI�KHUNHQQLQJ�PDNHQ�LQ�DQGHUH�VWDPERPHQ��ODDW�VWDDQ�
HHQ� JRHGH� H[SRUW� GRHQ� LQ� HHQ *('&20� EHVWDQG�� ,N� YXO� GXV�
JHZRRQ�µ:HHPHLMHU¶�LQ�
'H�EHVWH ZHUNZLM]H LV� GXV� RP�GH� QDDP� LQ� WH� YRHUHQ� GLH� KHW�PHHVW�
YRRUNRPW�� HQ� YHUPHOG� YHUYROJHQV� LQ� GH� µH[WUD QDPHQYHOGHQ¶� GH�
YDULDWLHV�� 2I� LQ� GH� QRWLWLHV� YDQ� KHW� SURILHO� YDQ� GH� SHUVRRQ�� 2I�
RQGHU]RHN�ZHONH�YDULDWLH�KHW�PHHVWH�YRRUNRPW�LQ�GH�UHJLR�

+RH�]RHN�MH�LQ�GH�RQOLQH�EURQQHQ�PHW�<�RI�,-"

$OV�MH�]RHNW�RS 2SHQ�$UFKLHYHQ YLQN�GDQ�GH�RSWLH�µ.OLQNW�DOV¶�DDQ��
:DQW� DOV� LN� ]RHN� QDDU� µ(LMJHQKXLMVHQ¶� DOV� µ([DFW¶�� NULMJ� LN� ����
UHVXOWDWHQ�� 0DDU� ]RHN� LN� PHW� µEHYDW¶�� NULMJ� LN� PDDU� OLHIVW� ������
YHUPHOGLQJHQ�� 'LW� NDQ� RRN� YHHO� UXLV� ]LMQ�� GXV� NLMN� JRHG� QDDU� GH�
QDPHQ�

9HUVFKLOOHQ�LQ�ERHNHQ�HQ�DNWHV

1X� LV� RQ]H� WDDO� DOODQJ� JHVWDQGDDUGLVHHUG�� PDDU� DOV� MH� GRRU RXGH�
WHOHIRRQJLGVHQ EODGHUW�]DO�MH�]LHQ�GDW�MH�QLHW�ELM�GH�,-�PDDU�ELM�GH�<�
PRHW�]RHNHQ��+RX�KLHU�RRN�UHNHQLQJ�PHH�DOV�MH�SDSLHUHQ�GRFXPHQWHQ�
JDDW DUFKLYHUHQ��0LMQ�DGYLHV��GRH�GLW�RS�GH�,-�
+HW� NDQ� JRHG� ]LMQ� GDW� RS� HHQ JHERRUWHDNWH GH� DFKWHUQDDP� DOV� ,-�
ZRUGW�JHVFKUHYHQ��PDDU�RS�GH RYHUOLMGHQVDNWH PHW�HHQ�<��
'H KXZHOLMNVDNWH LV� QDJHQRHJ� JHOLMN� DDQ� GH JHERRUWHDNWH�� RPGDW�
GDDUYRRU�HHQ�XLWWUHNVHO�YDQ�KHW�JHERRUWHUHJLVWHU�QRGLJ�ZDV��'DDUELM�
ZHUGHQ KXZHOLMNVDNWHV YDDN�JHEUXLNW�RP�QDPHQ�WH�µFRUULJHUHQ¶��GLH�
HHUVW�IRXW�LQ�HHQ�JHERRUWHDNWH�VWRQGHQ�



����

'(�67$7(1�9$1�*2('�9$1�'(,1=(
�YHUYROJ�YDQ�/HLHVWDP���������S������������

IR�������-DQQHNHQ�0257,(5���[�-RRV�+(63((/������������
IR������YHUVR��-XGRFXV�&2&48<7���[�0DULD�'25/(�����������
IR������YHUVR��)HUGLQDQGXV�+(50$1���[�&DWKDULQH 9$1'(1�%(5*+(�����������
IR������YHUVR��0DUJDULWH�'(�&2&.���[[�-XGRFXV�9$1'(5�3,(7(�������������
IR������YHUVR��-RRV\QH�63$112*+(���[�-DFTXHV�9$1'(5�6<37�������������
IR�������/LHYHQ�9$1�48,&.(1%251(���[�,VDEHOOH�'8�9,9,(5������������
IR������YHUVR��/\YLQH�'+$57(���[[�3KLOLSV�'+$(1(16������������
IR� ����YHUVR��&DWKHOH\QQH�0(59,//(���[�)UDQV�'(�95,(1'7������������
IR������YHUVR��$QQH�&/((0387���[�0LFKLHO�'(�60('7�����������
IR�������0DULH�/RXLVH�6&+(/3(���[�&DUROXV�'(�%266&+(5(�����������
IR�������$GULDHQ�92//$(57���[�&DWKDULQH�678(5%$8'7������������
IR������YHUVR��-RRV\QH�7+8<76&+$(9(5���[�-XGRFXV�9$1�5(&.(1'$(/(�����������
IR�������1RUEHUWXV�9$1'(5�3,(7(���[�0DULDQQH�9$1'(1�%(5*+(������������
IR������YHUVR��-HQQR�'(�:$(*+(1$(5(���[�-DQ�9(5+(11(������������
IR������YHUVR��(OLVDEHWK�&18''(���[�-DQ�.,1'7��������������
IR������YHUVR��-RDQQD�&DWKDULQD�0$77+(866(16���[�9LQFHQW�)UDQV�9$1'(5�
%58**+(1������������
IR������YHUVR��-DFREXV�9$1�+21$&.(5���[[�0DULH�9$1'(5�675$(7(1������������
IR������YHUVR��-RDQQD�/$0217 ��[�0LFKLHO�)$+,(������������

'HLQ]H�����
IR�����3LHWHU�'+217���[�,VDEHOOH�'(�&267(5(�����������
IR����YHUVR��/LHYHQ�,03(16���[�-RDQQH�9$1'(5�0(8/(1������������
IR������3KLOLSSH�/$�*5$1*(���[�3LHWUHQHOOH�+(5&.�������������
IR���� ��-DQQHNHQ�0,&+,(/6���[[ 3KLOLSV�-2/<7�������������
IR�����YHUVR��-DFREXV�'(�*5(9(/���RQJHKXZG������������
IR�����YHUVR��-RVHSK�)$8/7(���[�/LYLQH�0DULH�'+21'7������������
IR������:LOOHP\QWMHQ�)$8/7(���RQJHKXZG�����������
IR������-DQ�'(�:$(*+(1$(5(���[�/LY\QH�9$1�'$00(������������
IR������-HQQH�1$(66(16���[�-RRV�-225,6������������
IR������-RDQQH�-DFTXHO\QH�'(�60(7���[�)UHGHULFN�'(�.(<6(5(������������
IR������$GULDHQ�'(�9/$0<1&.���[�9LURQLFD�3/(77<1&.������������
IR������YHUVR��0DULQXV�'(�60('7���[�0DULH�$QQH�-2&+(0�������������
IR� ����YHUVR��7KHUHVH�9$1'(1�%(5*+(���[�-RDQQHV�,03(16������������
IR�������%DOWD]DU�9$1�+21$&.(5(���[�-RDQQH�7KHUHVH�%(122'7������������
IR�������$GULDHQ�'(�%8&.���[�-DQQHNHQ�9$1'(5�:2(67<1(������������
IR�������/LY\QH�9$1�+21$&.(5(���[�3LHWHU�0,11(16������������
IR�������-DHFTXHV�9$1'(5�6<37���[�-RV\QH�63$12*+(������������
IR������YHUVR��/LY\QH�78<76&+$(9(5(���[�-DQ�&18''(�����������
IR������YHUVR��*XLOOLDPH�6&+$8%528&.���[�-RDQQH�'+$(1(16�����������
IR������YHUVR��(OLVDEHWK�:<0(���[�-RDQQHV�$(/92(7������������
IR������YHUVR��-DHFTXHO\QH�0$77+<6���[�0DUFXV�9$1'(5�0(8/(1��������������
IR������YHUVR��3HWURQHOOH�'(�*58<7(5(���[�-RDQQHV�0,&+,(/6�������������
IR����� ��3LHWHU�9$1'(5�67('(���[�-RRV\QWMHQ�0,11(16�������������
IR������YHUVR��/RX\V�9$1�:217(5*+(0���[�-RDQQH�0DULH�&28'<6(5���������������

�ZRUGW�YHUYROJG� *XLGR�'HPX\QFN�����



ϭϮϲϱ

+HHPNXQGLJH�HQ�JHVFKLHGNXQGLJH�YHUHQLJLQJHQ�LQ�2RVW�9ODDQGHUHQ�HQ�KXQ�
EHODQJ�YRRU�GH�IDPLOLHNXQGH
�YHUYROJ�YDQ�/HLHVWDP���������S������������

%5$��+HHPNXQGLJH�.ULQJ�%UDHP�(OYHUVHOH
:HEVLWH��KWWS���KNEUDHP�EORJVSRW�FRP� �UHFHQW�QLHW�PHHU�ELMJHZHUNW�
7LMGVFKULIW��%UDHP��GULHPDDQGHOLMNV�WLMGVFKULIW�YRRU�KHHPNXQGH�������± KHGHQ�
&RQVXOWDWLH�WLMGVFKULIW��R�D��LQ�GH�3URYLQFLDOH�&HQWUDOH�%LEOLRWKHHN��:��:LOVRQSOHLQ�����*HQW
2YHU]LFKW�DUWLNHOV��FRQVXOWHHU KWWS���RRVW�
YODDQGHUHQ�ELEOLRWKHHN�EH�"T UHODWLRQBDUWLFOH��$3529��	EUDQFK 3URYLQFLDOH�%LEOLRWKHNHQ
&RQWDFW��KN�EUDHP#WHOHQHW�EH

%86��+HHPNXQGLJH�.ULQJ�%XVLQDULDV�0DDUNHGDO
:HEVLWH��KWWS���ZZZ�EXVLQDULDV�EH�
7LMGVFKULIW��%XVLQDULDV����[�SHU�MDDU�
&RQVXOWDWLH�WLMGVFKULIW��R�D��LQ�GH�3URYLQFLDOH�&HQWUDOH�%LEOLRWKHHN��:��:LOVRQSOHLQ�����*HQW
2YHU]LFKW�DUWLNHOV��FRQVXOWHHU�KWWS���ZZZ�EXVLQDULDV�EH�LQGH[�SKS�RYHU]LFKW�YHUVFKHQHQ�
WLMGVFKULIWHQ"OLPLWVWDUW � RI
KWWS���RRVW�YODDQGHUHQ�ELEOLRWKHHN�EH�"T UHODWLRQBDUWLFOH��$3529���
'RFXPHQWDWLHFHQWUXP��7HU�0DHOVDHFNH��0DDO]DDNVWUDDW����������0DDUNHGDO��RSHQ�HONH�
]RQGDJYRRUPLGGDJ�
&RQWDFW� WHU�PDHOVDHFNH#VN\QHW�EH

'(+��+HHPNXQGLJH�:HUNJURHS�'HVWHOEHUJHQ�± +HXVGHQ�
*HHQ�HLJHQ�ZHEVLWH
%HKHHU�YDQ�KHW�*HPHHQWHOLMN�0XVHXP�'HVWHOEHUJHQ��KWWSV���ZZZ�GHVWHOEHUJHQ�EH�YULMH�
WLMG�FXOWXXU�JHPHHQWHOLMN�PXVHXP HQ�YDQ�KHW�GRFXPHQWDWLHFHQWUXP
7LMGVFKULIW��*UDVGXLQWMH������± �����
&RQVXOWDWLH�WLMGVFKULIW��R�D��LQ�GH�3URYLQFLDOH�&HQWUDOH�%LEOLRWKHHN��:��:LOVRQSOHLQ�����*HQW
2YHU]LFKW�DUWLNHOV��FRQVXOWHHU�KWWS���RRVW�YODDQGHUHQ�ELEOLRWKHHN�EH�"T UHODWLRQBDUWLFOH��$3529���
'RFXPHQWDWLHFHQWUXP��'HQGHUPRQGVHVWHHQZHJ������'HVWHOEHUJHQ��RSHQ�YDQ�PD��W�H�P��GR���
&RQWDFW�������������HQ�PXVHXP#GHVWHOEHUJHQ�EH

'(1��+HHPNXQGLJH�.ULQJ�'HQGHUODQG��+RIVWDGH�± *LM]HJHP�
:HEVLWH��KWWS���ZZZ�GHQGHUODQG�EH�
7LMGVFKULIW��/HGHQEODG�YDQ�GH�KHHPNXQGLJH�NULQJ�'HQGHUODQG�������± KHGHQ�����[�SHU�MDDU�
&RQVXOWDWLH�WLMGVFKULIW��R�D��LQ�GH�3URYLQFLDOH�&HQWUDOH�%LEOLRWKHHN��:��:LOVRQSOHLQ�����*HQW��KHW�
6WDGVDUFKLHI�$DOVW�HQ�GH�KRRIGELEOLRWKHHN�$DOVW��8WRSLD����$DOVW
2YHU]LFKW�DUWLNHOV��FRQVXOWHHU�KWWS���ZZZ�GHQGHUODQG�EH�OHGHQEODG�YRULJHMDDUJDQJHQ�KWPO
&RQWDFW��YLD�ZHEVLWH��KWWS���ZZZ�GHQGHUODQG�EH�FRQWDFW�KWP

',6��+HHPNULQJ�'HQ�'LVVHO��6LQDDL�
:HEVLWH��KWWS���ZZZ�VLQDDLOHHIW�EH�KHHPNULQJ�GHQ�GLVVHO�
7LMGVFKULIW��6LQDwHN�������± KHGHQ�����[�SHU�MDDU�
&RQVXOWDWLH�WLMGVFKULIW���LQGH[��RQOLQH�YLD�KWWS���ZZZ�VLQDDLOHHIW�EH�KHHPNULQJ�GHQ�GLVVHO�
&RQWDFW��GHQGLVVHO#VLQDDLOHHIW�EH HQ�����������



ϭϮϲϲ

'52��+HHPNXQGLJH�.ULQJ�'URQJKLQH��'URQJHQ�
:HEVLWH��KWWS���ZZZ�GURQJKLQH�EH�
7LMGVFKULIW����[�SHU�MDDU�HHQ�MDDUERHN��'URQJKLQH�������± KHGHQ��HQ�VSRUDGLVFK�DQGHUH�SXEOLFDWLHV
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Het lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen, met een abonnement op het tijdschrift 
Vlaamse Stam, bedraagt 37 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. Voor een tweede lid van het gezin bedraagt het 
lidgeld slechts 10 euro per jaar. 
De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en zijn vrij 
om voor een andere afdeling te kiezen dat deze waar ze wonen en administratief worden 
ondergebracht. 

 
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het tijdschrift 
Leiestam te ontvangen, gelieve dan 8,00 Euro over te schrijven op rekening nummer 
van FV - Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB 
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdag 27/11/2018: 

Opsporing verzocht: mijn voorouders (van 14 uur tot 16 uur in het Stadsarchief van 
Deinze): archiefbegeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van onze afdeling. 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Administratief Centrum “Leiespiegel”, Brielstraat 2, 9800 Deinze. 
 

 

- Dinsdag 16 oktober 2018 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang 

Markt, Deinze: 

Voordracht: “Vlaamse kasselrijen in kaart gebracht”  

Door Paul Vandewalle 

Het graafschap Vlaanderen was ingedeeld in een aantal kasselrijen. Dit waren bestuurlijke 

instellingen die het midden hielden tussen een arrondissement en een provincie. Ze ontstonden 

omstreeks 1000 en werden afgeschaft in 1795.  

Hoeveel kasselrijen waren er? Hoe groot waren die? Hoe was hun inwendige structuur? Welke rol 

speelden zij in het belastingsysteem van die tijd? Maar vooral: wat waren de grenzen van die 

kasselrijen en waar vinden we betrouwbare kaarten terug? 

De grenzen van de kasselrijen vallen bijna altijd samen met de parochiegrenzen, maar er zijn ook 

uitzonderingen. Zo splitst de Gaverbeek in het zuiden van West-Vlaanderen een aantal gemeenten  

in twee en loopt de kasselrijgrens dwars door dorpen (bijvoorbeeld Waregem). Ook Nazareth is  

zo’n voorbeeld. Dit dorp behoorde deels tot de kasselrij van de Oudburg, deels tot de kasselrij 

Oudenaarde en voor een klein deel (een splete) tot de kasselrij Kortrijk. 

Onze spreker tracht een duidelijk antwoord te geven op alle vragen hieromtrent en maakt daarbij 

gebruik van een PowerPointpresentatie.  

 

 

 

BERICHT AAN DE LEDEN VAN FAMILIEKUNDE DEINZE IN VERBAND MET 

INFORMATIE PER E-MAIL 

(aan hen die hun inschrijving nog niet hebben bevestigd) 

 

Om u in de toekomst nog verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, nieuwsbrief, 

publicaties en nieuwsjes in verband met onze families, hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming 

nodig. We vragen dit in het kader van de nieuwe Europese Privacywetgeving (GDPR) die dit 

vereist. Daarom vragen we om je inschrijving te herbevestigen. Zeker doen, want zonder jouw 

herbevestiging kunnen we geen e-nieuwsbrieven meer toezenden. Wij garanderen de 

privacywetgeving en geven uw naam en mailadres nooit door aan derden. U kan zich altijd 

uitschrijven, uw data laten wijzigen, corrigeren of verwijderen. 

Ga naar www.familiekundedeinze.be , rubriek Nieuwsbrief, en vervolgens klik je op de knop “hier 

even te klikken”; op dezelfde pagina kan u de privacyverklaring doornemen. 

 

http://www.familiekundedeinze.be/
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ARGENTIJNEN ZOEKEN HUN ROOTS OP IN NAZARETH 

 

In 1880 en in 1890 emigreerden Remi en Evarist Ghyselinck vanuit Nazareth naar Argentinië. 

Nazaten van deze familie, met name Noelia Ghyselinck en haar echtgenoot Mauricia Cuco uit 

Carhue in Argentinië, kwamen in de loop van de maand juli naar Nazareth om hun verre 

familieleden te ontmoeten. Uit een stamboomonderzoek is gebleken dat 90 % van de 

genaamden Ghyselinck/Ghijselinck aan Nazareth kunnen gerelateerd worden. 

Donderdagmorgen 19 juli jl. werd een bijeenkomst geregeld in de raadszaal van het 

gemeentehuis van Nazareth. Een zestigtal naamgenoten en hun families tekenden present. Na 

de openingstoespraak door burgemeester Danny Claeys van Nazareth was het de beurt aan 

auteur Claude Gekiere om het Argentijnse koppel welkom te heten in bakermat Nazareth. Hij 

bracht daarna in een presentatie een overzicht met een korte geschiedenis en de ervaringen 

van de migranten in de 19de eeuw. Remi en Evariste Ghyselinck hebben in Argentinië een 

uitgebreid nageslacht, sommigen zelfs met de familienaam Chyselinck en Ghiselinck. 

Anderzijds wonen er in onze streek nog talrijke familieleden. 

Na de klassieke familiefoto werd iedereen uitgenodigd het gulden boek te ondertekenen. Tot 

slot bood het gemeentebestuur een welkomstdrink aan, waarbij familiebanden werden 

gesmeed, met foto’s en de uitwisseling van adressen om via de sociale media verdere 

contacten te houden. 

Een totale verrassing was het voor de beide Argentijnen die vooraf niet op de hoogte waren 

gebracht van dit initiatief. 

Het boek 

‘Emigratie naar Argentinië van Remi en Evariste Ghyselinck’ kost €15, met 

verzendingskosten €18. Je kan het bestellen via de bankrekening BE26 6511 4169 0229 op 

naam van Claude Gekiere met vermelding ‘ boek familie Ghyselinck’. Afhaling ten huize is 

mogelijk na afspraak via claude@gekiere.com. 

De auteur 

Claude Gekiere (°Gent, 1950) is sinds jaren gepassioneerd door genealogie in het algemeen 

en zijn familiegeschiedenis in het bijzonder. Als voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, met 

werkgebied Deinze, Nazareth en Zulte, heeft hij talrijke bijdragen geleverd en geeft hij zijn 

kennis door via begeleiding, voordrachten en publicaties. 

In zijn boek beschrijft hij de emigratie van de gebroeders Remi (°1851) en Evariste (°1865) 

Ghyselinck uit Nazareth naar Argentinië op het einde van de 19e eeuw. Beiden waren 

kinderen van August Ghyselinck en Melanie Van Assche die zich in 1848 in Nazareth 

kwamen vestigen, en bovendien grootooms van auteur Claude Gekiere. 

Het werk omvat naast familieverhalen en artikels over Argentijnse migrantenkolonies, ook het 

relaas van hun eerste bootreis en hun verder leven in Zuid-Amerika. Vanwaar komt trouwens 

de benaming wijk "Amerika" in Nazareth? Daarbij komt ook de trieste historie van een zoon 

die militieplichtig voor België was in WO I. Tevens wordt de voorouderreeks van beide 

migranten beschreven die tot begin 1600 teruggaat. Aandacht wordt ook gegeven aan de 

streektaal in Argentinië, nl. het 'Rio-Platensisch Spaans", de taal van de afstammelingen van 

de beide gelukzoekers. 

 

 

mailto:claude@gekiere.com
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Noelia Ghyselinck en echtgenoot Mauricia Cuco in gesprek met Claude Gekiere. 
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TWEE OVERLIJDENSAKTEN VOOR 1 PERSOON 

Een lid van Familiekunde, met name Herman Couché uit Bachte-Maria-Leerne, signaleert ons 

een eigenaardigheid: nl één persoon met twee overlijdensakten, die bovendien nog in twee 

verschillende gemeenten berusten. Hoe de vork in de steel zit hebben we (nog) niet kunnen 

achterhalen. 

De registers van de burgerlijke stand, door de Fransen ingevoerd in 1796, beschouwen wij als 

primaire bron. Niettemin kunnen deze dus heel zelden inderdaad ook fouten vertonen. 

Alhoewel, een verder intenser onderzoek lijkt aangewezen om uit de impasse te geraken. Zo 

beschikt de genealoog over de zogenaamde secundaire bronnen in de 19
de

 eeuw, bvb. 

bevolkingstellingen, kadastergegevens, akten van nalatenschappen, miltieregisters, enz., voor 

zover die beschikbaar zijn, die ons op het juiste spoor kunnen brengen. 

Hierna volgen de diverse akten: 

Doopakte dd. 7 maart 1775 van Joannes Baptiste Verhegge, zoon van Joannes en van Livina Dhaese. 

 

Huwelijksakte van  22 oktober1801 in Astene van Joannes Baptiste Verhegge (geboren op 7 

maart 1775, zoon van Jean Baptiste Verhegge en Livina Dhaese ) met Seraphina De Vos. 
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Overlijdensakte dd 2 februari 1831 in Petegem-Deinze: 57 jaar, zoon van wijlen Jacobus ex-Gent en 

wijlen Livina Dhaese; Joannes Baptist Verhegge is weduwnaar van Seraphina De Vos - aangifte door 

zoon Jean Cassimir, 27 jaar, beroep herbergier – tapper van beroep. 

  

Overlijdensakte in ASPER dd. 1 DEC 1852: Joannes Baptiste Verhegge is 77 jaar, van beroep 

staallasser en geboren in Nazareth, ONGEHUWDE ZOON van wijlen Joannes en wijlen Livina 

Dhaese. 
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LIGT NAZARETH IN IEPER? JA DUS! 
(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/30508) 

 

bouwkundig erfgoed Bejaardentehuis Het Nazareth, Rijselstraat 133, Ieper (West-Vlaanderen) 

Locatie Rijselstraat 133, Ieper (West-Vlaanderen) 

Beschrijving: 

Bejaardentehuis “Het Nazareth” genaamd naar het voormalige godshuis gesticht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in 

1336 door kapelaan Jan Pascaris voor de opvang van ouderlingen, en herbouwd in 1717 in Lodewijk XIV-stijl zie vooroorlogs 

uitzicht. Huidig gebouwencomplex begrensd door de Rijselsestraat ten westen, de Grimminckstraat ten zuiden en de Bukkersstraat 

ten oosten; bij de wederopbouw in 1928 en vermoedelijk naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper), werd het complex 

uitgebreid tot aan de Beurzestraat ten noorden. Drie vleugels van twee bouwlagen onder leien zadel- en schilddaken, U-vormig 

gegroepeerd rondom een rechthoekige binnentuin waarin prieeltje onder tentdak met windwijzer; aan Bukkersstraatzijde, 

tuinmuur met erin opgenomen rondboogpoort tussen vlakke pilasters onder driehoekig fronton. 

Gele baksteenbouw op plint van Atrechtse zandsteen. Hoofdgebouw aan de Rijselsestraat, en grosso modo naar het vooroorlogse 

Lodewijk XIV-uitzicht heropgebouwd; jaarstenen 1914 en 1918 in het poortrisaliet. Centraal gedeelte van zeven traveeën en twee 

bouwlagen onder zadeldak met centrale houten dakruiter onder leien koepel met peerspits, geflankeerd door twee haakse vleugels 

van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Pilastergevel (composieten orde) gemarkeerd door centraal poortrisaliet: 

rondboogpoort in geblokte omlijsting onder rechte puilijst; erboven, geblokte hoekpilasters onder gebogen fronton met uurwerk en 

voluut- en bolvormige bekroning. 

Bij de wederopbouw: uitbreiding links met twee traveeën en de kapel, voor de Eerste Wereldoorlog ondergebracht in de haakse 

vleugel links, in aansluitende bouwtrant. Eénbeukige kapel (nokrichting loodrecht op de straat); pilastergevel van drie traveeën 

onder gekorniste kroonlijst doorbroken door dakvenster met ronde oculus opgenomen in vlak uitgewerkte bakstenen omlijsting, en 

bekroond met driehoekig fronton tussen voluten; rondbogige muuropeningen. Zijvleugels: eenvoudige pilastergevels. Vlakker 

uitgewerkte tuingevels met getoogde muuropeningen; hergebruikte jaarsteen 1691 in de zuidgevel. 

Interieur. Opschriften in de hal: "Ter eere Gods, en voor het onderhoud van ouderlingen, werd dat huis, genoemd Nazareth, 

gesticht den 24 februari 1336 door Jan Pascharis, kapelaan, burger der stad Yper", en "Dit gesticht vernield in 1915 door den 

wereldoorlog, werd in 1928 hersteld door de Commissie van openbare onderstand van Yper. Kapel: houten tongewelf. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/42243
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FAMILIE INTERVIEWEN VOOR JE STAMBOOM 
(bron: yory.nl) 

Als je je stamboom wilt uitpluizen en je ouders en grootouders leven nog, dan heb je geluk. Je 

kunt namelijk nog familie interviewen voor je stamboom! Om gedegen informatie los te 

krijgen is een goede voorbereiding met een lijst van vragen zeer belangrijk. 

 

 
 

Dit artikel hoort bij de lijst met vragen voor het familie interview (zie verder). Als iedereen 

nog goed bij de tijd is, en bereid is om mee te werken, werk dan volgens deze handleiding. 

Bepaal je doel 

Begin met het bepalen van een doel. Wil je van een bepaalde periode, familie of persoon meer 

informatie weten? Wil je geruchten van je voorouders ontrafelen? Of heb je heel gerichte 

vragen m.b.t. personen, oude foto’s, documenten, data of gebeurtenissen? 

 

Bepaal je hoofdrolspelers 

Het beste is om te focussen op de oudst levenden in de directe lijn, dus bijvoorbeeld jouw 

overgrootouders. Als hun broers/zussen (dus jouw ooms/tantes) nog leven, zet die dan ook op 

je lijst. Daarna volgt de volgende generatie, hun kinderen en hun broers/zussen. 

Vraag ze of ze mee willen werken aan jouw onderzoek, eis het niet. Neem de tijd, spreek dus 

niet ‘maar een uurtje’ af. Denk zelfs aan familieleden die geëmigreerd zijn. Er zijn geen 

grenzen meer voor een goed gesprek inclusief beeld! 

 

Gebruik deze lijst met vragen 

Gebruik deze geordende lijst met vragen, maak eventueel wat aanpassingen. Wees voorzichtig 

met heel persoonlijke vragen, accepteer terughoudendheid. Niet iedereen is bereid alles te 

delen. Het gaat tenslotte om persoonlijke dingen. Zet personen die je nog moet vinden of 

punten waar je vastloopt hoog op je lijstje. 

 

Beiden voorbereiden 

Vraag of de ander zich ook wil voorbereiden door b.v. die schoenendoos met foto’s of 

wellicht aktes paraat te houden, of dingen op te schrijven die verteld moeten worden. 

En voor jou: val niet in de valkuilen, verdiep je in de periode waarin die persoon leefde, print 

een kwartierstaat, rapport of diagram uit, vertel waarom en wat voor soort stamboomonder-

zoek je doet, en neem je fotocamera mee! 

 

Leg het interview vast 

Maak aantekeningen, vraag voor akkoord om het gesprek op te nemen. Neem een laptop mee 

waarop je direct informatie kan verwerken. Bereid dit voor, print de stamboom van te voren 

uit zodat het voor anderen makkelijker leesbaar is. Maak ter plekke een foto met de persoon 

en of groep die je interviewt. Leuk voor later! 

https://www.yory.nl/betbetbetovergrootouder/
https://www.yory.nl/vragen-voor-het-familie-interview/
https://www.yory.nl/voorouders-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/oude-fotos-dateren/
https://www.yory.nl/levende-familie-vinden/
https://www.yory.nl/hoe-noem-je-de-generaties/
https://www.yory.nl/verwantschappen-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/benaming-van-neven-en-nichten/
https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen/
https://www.yory.nl/emigratie-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/vragen-voor-het-familie-interview/
https://www.yory.nl/nog-te-vinden-voorouders/
https://www.yory.nl/vastlopen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/valkuilen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/tijdlijn-geschiedenis-en-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/kwartierstaten-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/stamboom-rapport-maken/
https://www.yory.nl/stamboom-diagram-maken/
https://www.yory.nl/waarom-doe-je-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/stamboomnamen-yolanda-lippens/
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Maak het tijdens het interview niet te ingewikkeld. Mensen die niet bezig zijn met stamboom- 

onderzoek, zitten niet te wachten op vakjargon. 

 

Geef een cadeautje 

Als je klaar bent met het interview, geef dan een cadeautje als dank voor hun informatie en 

tijd. Dit kan je ook later doen, een mooie gelegenheid om nog eens af te spreken en wat extra 

vragen te stellen.  

 

Implementeer en creëer 

Verwerk alle informatie in je stamboom, werk zorgvuldig en zorg ervoor dat je alles 

goed ordent en controleert. Download de checklist en vul deze in zodra je aktes hebt 

gevonden. Als je nieuwe namen hebt gehoord, Google deze om meer informatie te vinden. 

Vermeld overal de bronnen waar de informatie vandaan komt. Maak een transcriptie van de 

audio opname. 

 

Wordt de waarheid verteld? 

Alles wat verteld wordt moet je aannemen, want je bent er zelf niet bij geweest. Tenzij je 

meerdere familieleden spreekt die een ander verhaal vertellen. Hou er rekening mee dat je 

geen detective bent. Meng je niet in privé kwesties. Heb niet de wil om ‘de onderste steen 

boven’ te krijgen. Blijf integer. 

Wat als familieleden niet willen meewerken? 

Als familieleden niet willen meewerken is dat frustrerend. Maar heb wel begrip. Wellicht 

hebben zij een goede reden. 

 Hun familielid was ‘fout’ in de oorlog 

 Of andersom; hun familielid heeft in een concentratiekamp gezeten 

 Er is sprake van schaamte, gemaakte fouten, blunders, trauma’s 

 Er is verdenking van misbruik, onwettige kinderen, mishandeling 

 Als de betrokkenen nog leven, kan dat heel gevoelig liggen. 

Frappant is dat familieleden het vaak wel leuk vinden om over familieleden te praten die op 

het slechte pad waren beland. Men kan heerlijk opscheppen over de boefjes alsof het in een 

jongensboek staat. 

Momenteel ben ik de stiefdochters van mijn opa aan het uithoren over mijn opa Andries. Een 

heel mooi cadeautje om die informatie te krijgen! 

 

Conclusie 

Als familieleden wel bereid zijn informatie te delen, gebruik dan de bijbehorende vragenlijst. 

Maak het extra leuk door hun verhaal compleet te maken met alle details en foto’s uit die tijd. 

Dat is pas echt een cadeautje, ook voor hen! 

Als je familie interviewen niet leuk vindt, vraag dan een ander om het te doen. Het is een 

leuke uitdaging waardoor je niet alleen een betere band met ze krijgt, maar er ook nog veel 

van leert. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yory.nl/genealogie-woordenboek/
https://www.myheritage.nl/site-individuals-122292661/stamboom-yolanda-lippens
https://www.yory.nl/aktes-ordenen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/stamboomgegevens-controleren/
https://www.yory.nl/download-de-akte-checklist/
https://www.yory.nl/ultieme-google-tips-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/bronnen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/armoede-en-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
https://www.yory.nl/beroep-dienstbode-was-geen-lolletje/
https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettig-kind/
https://www.yory.nl/kraamvrouwbekentenissen/
https://www.yory.nl/boeven-in-de-familie/
https://www.yory.nl/mijn-opa-andries-dannenburg/
https://www.yory.nl/vragen-voor-het-familie-interview/
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Vragen voor het familie interview 

Als je je doel hebt bepaald, je goed hebt voorbereid en de familieleden hebt gekozen die je wil 

gaan interviewen, is het nu tijd om de vragen voor het familie interview te verzamelen.  

Zorg dat je de vragen splitst in feiten en verhalen.  

Gebruik vooral open vragen, maar soms ontkom je niet aan een ja/nee vraag omdat je niet 

weet of het zo is. 

 

Feiten zijn 

 Voornamen (en bijnamen) / 
Achternamen 

 geboortedatum en -plaats 

 huwelijksdatum en -plaats 

 overlijdensdatum en -plaats 

 woonplaats / emigratie 

 beroepen 

 kinderen 

 broers, zussen 

 ooms, tantes, neven, nichten 

 gezondheid 

Om verhalen uit te lokken is het heel belangrijk om open vragen te stellen want die kunnen 

nooit met “ja” “neen” worden beantwoord. 

Hou je aan de 5 W’s: 

 

 Wie – was de echtgenoot van… 
 Wat – was het beroep van… 
 Waar – is persoon X naartoe verhuisd? 
 Waarom – heeft opa dit gedaan? 
 Wanneer – is persoon Y gehuwd? 
 Hoe – kwam het dat…. 

Zorg dat je ruim de tijd neemt voor het interview, leg uit waarom je stamboomonderzoek doet 

en vooral wat voor soort, maar gebruik niet te veel vakjargon.  

Zorg dat zowel de ander als jij zich comfortabel voelen. Geef een opening door foto’s te laten 

zien. Probeer aan te voelen of je kunt doorvragen of dat je over moet stappen op een ander 

onderwerp. 

‘Vertrouwen is niet het hebben van alle antwoorden, maar het openstaan voor alle vragen.’ 

– Earl Gray Stevens 

Print van te voren een stamboomdiagram of stamboomrapport uit voor een goed overzicht. 

https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen/
https://www.yory.nl/herkomst-van-een-achternaam/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-geboorteregister/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-huwelijksregister/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-overlijdensregister/
https://www.yory.nl/waar-woonden-jouw-voorouders/
https://www.yory.nl/emigratie-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/oude-beroepen-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen/
https://www.yory.nl/verwantschappen-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/benaming-van-neven-en-nichten/
https://www.yory.nl/epidemieen-in-de-geschiedenis/
https://www.yory.nl/waarom-doe-je-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/soorten-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/genealogie-woordenboek/
https://www.yory.nl/oude-fotos-dateren/
https://www.yory.nl/stamboom-diagram-maken/
https://www.yory.nl/stamboom-rapport-maken/


1279 
 

Vragen over de persoon zelf   

1. Komt uw voor/roepnaam vaker voor in de familie? 
2. Had u in uw jeugd (of nog) een bijnaam? 
3. Heeft u gezondheidsklachten die familiair zijn? 
4. Wat heeft u geleerd van uw (groot)ouders? 
5. Welke moeilijke beslissingen heeft u moeten maken? 
6. Welke uitvindingen heeft u meegemaakt? 
7. Op welk familielid / voorouder lijkt u het meest? 
8. Wat is het mooiste / ergste wat u heeft 

meegemaakt? 
9. Waar bent u het meest trots op? 
10. Had u willen emigreren? 
11. Heeft u nog een oud poezie album? 

1. Was u gelukkig als kind en tiener, en nu? 
2. Bent u gelovig, of zo opgevoed? 
3. Heeft u armoede of welvaart gekend? 
4. Waar voelt u passie voor, ook m.b.t. vroeger? 
5. Waar heeft u een hekel aan, ook m.b.t. 

vroeger? 
6. Wat had u in uw leven anders gedaan? 
7. Wat zijn nu uw favoriete bezigheden? 
8. Was / bent u lid van organisaties of partijen? 
9. Wat zou de titel van een boek zijn over u? 
10. Wat zijn uw levenslessen geweest? 
11. Heeft u ooit heftig weer meegemaakt? 

Vragen over de jeugd   

1. Wat zijn uw vroegste herinneringen? 
2. Moest u meehelpen in het huishouden? 
3. Waar kwam u vaak in uw jeugd? 
4. Wat was uw positie in het gezin? 
5. Was u vaak ziek als kind, of andere familieleden? 
6. Waar heeft u (ooit) het prettigst gewoond, waar 

niet? 

1. Wat voor kind was u, had u (daarom) bijnamen? 
2. Heeft u rampen meegemaakt? 
3. Waar droomde u als tiener van / wat wilde u 

worden? 
4. Wat deed u in uw vrije tijd? 
5. Hoe was de relatie met uw (groot)ouders, gezin, 

familie? 
6. Wie was uw boezemvriend/in, heeft u die nog? 

Vragen over school   

1. Op welke school zat u? 
2. Hoe werden kinderen op uw school 

behandeld? 
3. Had u een favoriete leraar, of juist niet? 
4. U zou u uzelf beschrijven als tiener? 

1. Wat zijn uw leukste / slechtste herinneringen aan 
school? 

2. Bent u op veel verschillende school geweest? 
3. Heeft u na school nog studies gedaan? 
4. Bent u afgestudeerd, zo nee, wilde u dat? 

Vragen over de familie   

1. Wie was / is uw lievelingsoom, tante, neef, nicht? 
2. Aan wie had u een gruwelijke hekel, waarom? 
3. Had u een goede relatie met uw (groot)ouders? 
4. Zijn er bijzondere verhalen over uw broers / 

zussen? 
5. Heeft u nog oude foto’s in een schoenendoos? 
6. Werd er over politiek gesproken, zo ja over wat? 
7. Weet u iets van familieleden die geëmigreerd zijn? 
8. Zijn er specifieke gewoontes of moraal in de 

familie? 
9. Hoe omschrijft u uw vaders familie in 3 woorden? 
10. Is er ooit iets bij een notaris vastgelegd? 
11. Waren er stellen die ongehuwd samenwoonde? 
12. Had persoon X een rijbewijs, zo ja wat voor? 
13. Is het bekend of er vondelingen waren? 

1. Hoe omschrijft u uw moeders familie in 3 
woorden? 

2. Wat vind u mooi / ergerlijk aan uw familie? 
3. Weet u iets over onwettige kinderen? 
4. Heeft u uw (over)grootouders gekend? 
5. Zijn er beroemde mensen in de familie? 
6. Zaten er ondernemers, dokters of advocaten bij? 
7. Wie waren de boeven / slechteriken van de 

familie? 
8. Waren er fysiek/verstandelijk gehandicapten bij? 
9. Waar ging het gezin naartoe met vakantie? 
10. Waar aan is ‘hij / zij’ aan overleden? 
11. Woonden er familieleden tijdelijk in het 

buitenland? 
12. Was er ruzie/discussie over het geloof? 
13. Waren er neven en nichten met elkaar getrouwd? 

   

https://www.yory.nl/hoe-noem-je-de-generaties/
https://www.yory.nl/tijdgenoten-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/bloedlijnen-voorouders/
https://www.yory.nl/vriendenboekjes-en-poezie-albums/
https://www.yory.nl/armoede-en-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/het-weer-en-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/rampen-in-de-geschiedenis/
https://www.yory.nl/betbetbetovergrootouder/
https://www.yory.nl/stamboomnamen-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/kwartierstaat-familie-lippens/
https://www.yory.nl/samenwonen-in-de-19e-eeuw/
https://www.yory.nl/kentekenplaten-van-vroeger/
https://www.yory.nl/vondeling-in-de-familie/
https://www.yory.nl/kwartierstaat-dannenburg/
https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettig-kind/
https://www.yory.nl/hoe-noem-je-de-generaties/
https://www.yory.nl/boeven-in-de-familie/
https://www.yory.nl/register-amsterdamse-doodsoorzaken/
https://www.yory.nl/mijn-opa-andries-dannenburg/
https://www.yory.nl/wat-zijn-doopsgezinden-en-lidmaten/
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Vragen over het werk 

1. Heeft u in dienst gezeten, hoe vond u dat? 
2. Wat en waar was uw eerste baan? 
3. Was / bent u een volger of een leider? 
4. Bent u een doener of een denker? 

1. Zijn er veel dezelfde beroepen in de familie? 
2. Heeft u meerdere beroepen gehad? 
3. Heeft u bewust voor uw beroep gekozen? 
4. Wat had u het liefst willen worden? 

Vragen over het huwelijk / 

relaties 

  

1. Weet u uw eerste afspraak nog? 
2. Bent u getrouwd met uw grote liefde? 
3. Hoe beschrijft u uw partner? 

1. Waar en wanneer heeft u uw partner ontmoet? 
2. Wat vonden uw (groot)ouders van uw keuze? 
3. Hoe was / is uw relatie met uw schoonouders en -

familie? 

Vragen over de kinderen   

1. Waarom gaf u uw kinderen die namen? 
2. Had u graag meer, minder kinderen gewild? 
3. Wat herkent u van uw kinderen in uzelf of 

ouders? 
4. Was u als ouder streng, open, makkelijk? 

1. Wat vond u het leukste, moeilijkste aan opvoeden? 
2. Wat deed u anders dan uw ouders bij uw 

opvoeding? 
3. Wat zou u nu anders doen bij het opvoeden? 
4. Welk advies zou u uw kleinkinderen geven? 

Overige, doelgerichte vragen   

1. Weet u meer over persoon X? 
2. Ik loop vast bij persoon Y, weet u 

waarom? 
3. Wat is er waar van de geruchten over 

persoon Z? 

1. Hoe heeft u of uw (groot)ouders periode X uit de 
geschiedenis ervaren? 

2. Wat vindt u het grootste verschil tussen vroeger en nu? 
3. Wat vind u jammer / waarmee bent u blij m.b.t. de huidige 

tijd? 

En de allerbelangrijkste vraag bij vragen voor het familie interview 

‘Heb ik vragen gemist, wilt u nog andere herinneringen delen, is er nog iets dat ik moet 

weten?’ 

Door deze vragen voor het familie interview goed voor te bereiden, kan een verjaardag, BBQ, 

Sinterklaas- of Kerstavond ineens heel nuttig zijn! 

 

 

https://www.yory.nl/oude-beroepen-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/beroep-dienstbode-was-geen-lolletje/
https://www.yory.nl/verdwenen-dorpen-in-nederland/
https://www.yory.nl/nog-te-vinden-voorouders/
https://www.yory.nl/vastlopen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/kraamvrouwbekentenissen/
https://www.yory.nl/tijdlijn-geschiedenis-en-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen 

en hun belang voor de familiekunde 

(vervolg van Leiestam 3/2018, p. 1265-1266) 

 

 

ERC: Ercus Heemkundige Kring Moerbeke – Waas  

Website: http://www.hkmw.be/ 

Tijdschrift: Ercus (1993 – heden) (3 x per jaar)  

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en in de 

Bibliotheca Wasiana, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas 

Overzicht artikels: consulteer http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV115 

Contact: info@hkmw.be  

 

ERM: Heemkundige Kring Erpe – Mere 

Website: http://www.heemkunde-erpe-mere.be/ 

Tijdschrift: Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. . in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en in de 

bibliotheek van Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere 

Overzicht artikels: consulteer http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV51 

Documentatiecentrum Albert D’Hoker, Gemeentelijke Jongensschool, Nieuwstraat 15, Mere, open 

elke zondagvoormiddag van 10u -12u  

(catalogus online beschikbaar via http://www.heemkunde-erpe-mere.be/DocCentrum.php )  

Contact: bestuurhk@heemkunde-erpe-mere.be  

 

EUZ: Heemkring d’Euzie Stekene 

Website: http://www.deuzie.be/ 

Tijdschrift: d’Euzie (1982 – heden) (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en in de 

bibliotheek van Stekene, Stadionstraat 51, Stekene 

Overzicht artikels met personenindex: consulteer de website van d’Euzie (klik links op “tijdschrift”) 

(sommige artikels zijn online te consulteren) 

Documentatiecentrum Oud-Station, Spoorwegwegel 1, Stekene, open zondagvoormiddag van 10u -

12u tijdens de tentoonstellingen of op afspraak 

Contact: zie lijsten e-mailadressen op de website van d’Euzie (klik links op “WieWatWaar”) 

 

FAL: Heemkundige Kring De Faluintjes Baardegem-Herdersem-Meldert-Moorsel 

Website: http://defaluintjes.be/  

Tijdschrift: De Faluintjes (1988 – 2017) (4 x per jaar) 

Vanaf 2018 een jaarboek en 4 mededelingsbladen 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent, het 

Stadsarchief Aalst en de hoofdbibliotheek Aalst, Utopia 1, Aalst 

Overzicht artikels: consulteer http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV101  

Contact: dierickx.alfons@telenet.be  

 

 

 

 

http://www.hkmw.be/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV115
mailto:info@hkmw.be
http://www.heemkunde-erpe-mere.be/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV51
http://www.heemkunde-erpe-mere.be/DocCentrum.php
mailto:bestuurhk@heemkunde-erpe-mere.be
http://www.deuzie.be/
http://defaluintjes.be/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV101
mailto:dierickx.alfons@telenet.be
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GEN: Heemkundige en Historische Kring Gent 

Website: http://www.ghendtschetydinghen.be/ 

Tijdschrift: Ghendtsche tydinghen (1971 – heden) (5 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en in de  

Centrale Bibliotheek van Gent (De Krook) 

Online te consulteren via https://ojs.ugent.be/GT/issue/archive  

Thematische index op trefwoorden van 1971 tot en met 2010/3 via 

http://www.ghendtschetydinghen.be/Inhoudslijst.html  

Overzicht artikels via http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV53  

Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling (DSMG), Convent Engelbertus, 

Groot Begijnhof 46, Sint-Amandsberg, open elke zondag van 10-12 uur (behalve schoolvakanties) 

Contact: g.t@telenet.be  

 

GER: Gerardimontium – Geraardbergse vereniging voor lokale geschiedenis  

Website: https://www.gerardimontium.be/ 

Tijdschrift: Gerardimontium (1997 – heden)  (6 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en in de 

bibliotheek van Geraardsbergen, Gasthuisstraat 28, Geraardsbergen 

Online nummers (thans tot en met 2014) te consulteren via 

https://www.gerardimontium.be/tijdschrift/?wpv-wpcf-pdf-beschikbaar=1&wpv_view_count=265  

Overzicht artikels via https://www.gerardimontium.be/tijdschrift/  

Thematische index via https://www.gerardimontium.be/artikel/  

Contact: info@gerardimontium.be  

 

GIJ: Het Gijzels Genootschap van de kerkuil (Gijzenzele) 

Website: http://www.gijzenzele.be/  

Tijdschrift: De Gazet van Gijsel (2011 – heden) (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift in de bibliotheek van Oosterzele, Stationsstraat 13, Oosterzele 

Overzicht artikels (periode 2011 – 2014) via http://www.gijzenzele.be/33-gazet/57-gazet  

Contact: dirk.deganck@skynet.be of info@gijzenzele.be  

 

GOG: Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  

Website: http://www.mgog.be/site/index.php 

Tijdschrift: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1894 – 

heden) (2 x per jaar); voor W.O. II verscheen ook maandelijks het “Bulletijn der Maatschappij voor 

geschied- en oudheidkunde te Gent” 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de  

Universiteitsbibliotheek van Gent,, Sint-Hubertusstraat 8, Gent 

Online te consulteren (behalve de  recentste nummers) via 

https://ojs.ugent.be/index.php/hmgog/issue/archive 

Overzicht artikels (1944 – heden) via http://www.mgog.be/site/contentpage2.php?primid=1&hid=8 

de periode voordien via http://www.mgog.be/site/contentpage2.php?primid=1&hid=7 

Contact: marc.boone@ugent.be  

 

http://www.ghendtschetydinghen.be/
https://ojs.ugent.be/GT/issue/archive
http://www.ghendtschetydinghen.be/Inhoudslijst.html
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV53
mailto:g.t@telenet.be
https://www.gerardimontium.be/
https://www.gerardimontium.be/tijdschrift/?wpv-wpcf-pdf-beschikbaar=1&wpv_view_count=265
https://www.gerardimontium.be/tijdschrift/
https://www.gerardimontium.be/artikel/
mailto:info@gerardimontium.be
http://www.gijzenzele.be/
http://www.gijzenzele.be/33-gazet/57-gazet
mailto:dirk.deganck@skynet.be
mailto:info@gijzenzele.be
http://www.mgog.be/site/index.php
https://ojs.ugent.be/index.php/hmgog/issue/archive
http://www.mgog.be/site/contentpage2.php?primid=1&hid=8
http://www.mgog.be/site/contentpage2.php?primid=1&hid=7
mailto:marc.boone@ugent.be
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GON: Heemkundige Vereniging De Gonde (Melle) 

Thans Erfgoed De Gonde VZW 

Website: http://www.erfgoedmelle.be/De_Gonde.html 

Tijdschrift: De Gonde (1972 – heden) (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de 

bibliotheek van Melle, Kruisstraat 2a, Melle 

Online te consulteren (1972 – 2015) via http://www.erfgoedmelle.be/De_Gonde_tijdschrift_1.html 

Overzicht artikels via http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV114  

Contact: marina.buysse@skynet.be  

 

GRE: Werkgroep Geschiedenis Grembergen  

Website: https://www.werkgroepgeschiedenisgrembergen.be/ 

Tijdschrift: geen, geeft wel regelmatig publicaties uit en organiseert jaarlijks een tentoonstelling 

Contact: werkgroep.geschiedenis.grembergen@skynet.be  

 

HAA: Heemkundige Kring Haaltert 

Website: http://www.hkhaaltert.be/ 

Tijdschrift: Mededelingen Heemkundige Kring Haaltert (1981 – heden) (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de 

bibliotheek van Haaltert, Achterstraat 2, Haaltert 

Online te consulteren via http://www.hkhaaltert.be/inhoud_tijdschrift.html 

Overzicht artikels via http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV63 

Contact: willydeloose@skynet.be of info@hkhaaltert.be  

 

HEL: Heemkundige Kring De Hellebaard (Herzele)  

Website: https://www.dehellebaard.be/ 

Tijdschrift: De Hellebaard (2003 – heden) (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de 

bibliotheek van Herzele, Solleveld 35, Herzele 

Overzicht artikels via https://www.dehellebaard.be/tijdschrift_11_15/  

Documentatiecentrum: Erfgoedhuis De Pastorij, Pastorijstraat 3, Borsbeke  (openingsuren ??) 

Contact: verzend@dehellebaard.be  

 

HME: Historisch Genootschap van het Meetjesland 

Website: https://www.appeltjes-meetjesland.org/ 

Tijdschrift: 1 x per jaar een jaarboek: Appeltjes van het Meetjesland (1949 – heden) 

Consultatie jaarboeken o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de 

bibliotheek van Eeklo, Molenstraat 36, Eeklo 

Online te consulteren (periode 1949 – 2007) via https://www.appeltjes-meetjesland.org/indices/  

Overzicht artikels via https://www.appeltjes-meetjesland.org/indices/  

Bibliotheek: raadpleegbaar in het Stadsarchief van Eeklo, Industrielaan 2, Eeklo 

Contact: voorzitter@appeltjes-meetjesland.org  

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
 

http://www.erfgoedmelle.be/De_Gonde.html
http://www.erfgoedmelle.be/De_Gonde_tijdschrift_1.html
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV114
mailto:marina.buysse@skynet.be
https://www.werkgroepgeschiedenisgrembergen.be/
mailto:werkgroep.geschiedenis.grembergen@skynet.be
http://www.hkhaaltert.be/
http://www.hkhaaltert.be/inhoud_tijdschrift.html
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV63
mailto:willydeloose@skynet.be
mailto:info@hkhaaltert.be
https://www.dehellebaard.be/
https://www.dehellebaard.be/tijdschrift_11_15/
mailto:verzend@dehellebaard.be
https://www.appeltjes-meetjesland.org/
https://www.appeltjes-meetjesland.org/indices/
https://www.appeltjes-meetjesland.org/indices/
mailto:voorzitter@appeltjes-meetjesland.org
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Het lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen, met een abonnement op het tijdschrift 
Vlaamse Stam, bedraagt 37 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. Voor een tweede lid van het gezin 
bedraagt het lidgeld slechts 10 euro per jaar. 
De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en 
zijn vrij om voor een andere afdeling te kiezen dat deze waar ze wonen en 
administratief worden ondergebracht. 

 
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het 
tijdschrift Leiestam te ontvangen, gelieve dan 10,00 Euro over te schrijven op 
rekening nummer van FV - Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB 
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 29/1, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5, 25/6, 24/9 en 26/11/2019: 

Opsporing verzocht: mijn voorouders (van 14 uur tot 16 uur in het Stadsarchief van 
Deinze): archiefbegeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van onze afdeling. 

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Administratief Centrum “Leiespiegel”, Brielstraat 2, 9800 Deinze. 
 

- Zaterdag 4 mei 2019 plannen we een bezoek aan de Rijkskolonie van Merksplas. 

Bezoek aan het gevangenismuseum 

- met de getuigenis van een cipier, die vertelt welke regimes worden toegepast in de 

gevangenissen. 

- met een videofilm over de laatste landlopers van Wortel-Kolonie. 

- met een Klosjaars Kramiekske (dit vagebondhapje is een boterham uit een bruin brood met 

in het deeg honing, rozijnen en een worstje van marsepein). 

- met een gegidste wandeling op het landlopersdomein. 

Meer informatie volgt in het volgende nummer van Leiestam. 

 

 

- Dinsdag 28 oktober 2019 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, 

Deinze: 

Voordracht: “Reken- en betaalmunten tijdens het Ancien Regime”. 
door Willy Geets, een autoriteit op dit gebied. 

Meer uitleg volgt in de volgende nummers van Leiestam. 

 

 

Hernieuwing abonnement Leiestam:  

Gelieve uw bijdrage voor 2019 (10 €) 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 betaling is steeds van harte welkom. 

 

PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN!! 

 

 

PRIVACYVERKLARING FAMILIEKUNDE VLAANDEREN – REGIO 

DEINZE  
Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen 

we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij 

doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze houdt zich in alle gevallen aan 

de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.  

  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:    

* uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;  

* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

* vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens;  

* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
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* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;   

*op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren.  

  

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft 

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Familiekunde Vlaanderen - Regio p.a. Herfstlaan 59, 9800 Deinze. 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

 Uw persoonsgegevens worden door Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze verwerkt ten 

behoeve van de uitvoering van onze missie:  

 Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze is een vereniging die familiegeschiedenissen en 

aandacht voor lokale en regionale geschiedenis stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en 

zichtbaar maakt en die ondersteuning, begeleiding en vorming biedt aan geïnteresseerden. 

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze brengt de cultureel-erfgoedgemeenschap samen in 

een netwerk en creëert zo een draagvlak voor ontmoeting, uitwisseling en expertise. Dit 

netwerk kan, ook via trans sectorale samenwerking, een bepalende rol spelen in een 

maatschappelijke erkenning van het belang van erfgoed.   

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt 

voor volgende doeleinden:  

 * om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze; 

* het versturen van uitnodigingen en publicaties; 

* het mee communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie 

van, ten behoeve de werking van lokale kringen, lokale musea en lokale archieven bekender te 

maken of het netwerk van lokale kringen, lokale musea en lokale archieven te versterken; 

* de kennisopbouw en kennisdeling in het netwerk van lokale kringen, lokale musea en lokale 

archieven als brugfiguur tussen overheid en diverse organisaties en landelijke, regionale en 

lokale initiatieven.   

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• persoonlijke identiteitsgegevens: (naam, voornaam, adres, e-mail,).  

 We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen.  

 Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. 

Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen 

voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van 

promotie en communicatie van de werking van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze 

verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde 

partijen verstrekt.  

 De verwerking van de persoonsgegevens door Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze 

gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:  

* om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming  

* voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van van Familiekunde Vlaanderen - 

Regio Deinze  

waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen 

in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig 

verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op 

elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden  

in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het 

bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’  
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Verstrekking aan derden  

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij 

gebruik van een derde partij voor:  

• het verzorgen van ICT-infrastructuur;  

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en publicaties.  

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is.   

 Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor 

geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk 

doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.   

Bewaartermijn  

Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 

vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het 

verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.  

Beveiliging van de gegevens  

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld 

de volgende maatregelen genomen:  

• alle personen die namens Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze en van uw gegevens 

kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;  

• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is;  

• we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten;  

• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.   

Uw rechten omtrent uw gegevens  

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke 

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons 

kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de 

door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct 

aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 

geven aan voornoemde verzoeken.  

Klachten  

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij 

de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming.  

Wijziging privacyverklaring 

Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze 

wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.   
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HET RENTEBOEK VAN BACHTE, REKKELINGE EN ZEVEREN 

Landboeken zijn bij de meeste genealogen goed bekend. Ze beschrijven meestal voor het 

ganse dorp of parochie alle percelen met hun eigenaars en gebruikers en dienen als basis voor 

het heffen van plaatselijke en centrale belastingen. Vooral in de 18
e
 eeuw zijn ze voorzien van 

pittoreske kaarten. 

Renteboeken daarentegen zijn minder bekend en worden weinig geconsulteerd. Ze zijn ook 

veel minder toegankelijk. Niet alleen behandelen ze slechts fracties van dorpen, ze bevatten 

ook meestal geen kaarten waardoor de percelen moeilijk lokaliseerbaar zijn. Bovendien 

worden ze over langere periodes bijgehouden, met talrijke bijschrijvingen in verschillende 

lettertypes als gevolg. Vaak wordt verwezen naar oudere registers die op een totaal andere 

manier zijn opgebouwd.  

Maar wat zijn renteboeken nu eigenlijk? In het Oud Regime, de periode dus tot 1795, dienden 

onze voorouders op gronden die ze in eigendom hadden bijna steeds een grondrente te betalen 

aan een of andere heer of geestelijke instelling. In elk dorp waren er meerdere renteheffers, 

het gebeurde vaak dat een eigenaar voor zijn perceel A een grondrente verschuldigd was aan 

bijvoorbeeld de plaatselijke heer, en voor perceel B aan een abdij, hospitaal of kerk.  

De grondrenten waarover we het hier hebben worden eeuwige renten genoemd, of nog, 

onlosbare of altijddurende renten. Men kon deze renten immers niet afkopen, ze bleven steeds 

verschuldigd, ook door een nieuwe eigenaar. Ze bestonden vaak uit een jaarlijks te betalen 

som (penningrenten) of een betaling in natura (bijvoorbeeld korenrenten, evenerenten, 

kapoenrenten (een kapoen is een gesneden haan), …).       

In het Rijksarchief Gent vonden we in het Fonds Baronie Nevele (AR126) onder 

inventarisnummer 1135 een interessant renteboek terug van Bachte, Rekkelinge (Deinze) en 

Zeveren uit 1659. Het renteboek beschrijft de percelen met hun eigenaars, die een grondrente 

verschuldigd waren aan de baron van Nevele. Dit renteboek is des te interessanter omdat het 

een kaart bevat van Bachte met de in het renteboek besproken percelen. Van het gedeelte 

Rekkelinge (Deinze) en Zeveren werd echter geen kaart getekend.  

Het betreft een register met perkamenten omslag van circa 44 cm op 32 cm. Van folio 1 tot en 

met 25 komt Bachte en Rekkelinge aan bod, van folio 27 tot en met 29 Zeveren. De 

renteplichtigen in 1659 worden vermeld, maar ook vroegere eigenaars. Daarenboven werd het 

register bijgehouden tot in de 18
e
 eeuw, met vermelding van de nieuwe eigenaars. De 

verschuldigde renten worden opgesomd. Er wordt ook verwezen naar oudere renteboeken.
1
 

De grote kaart meet circa 96 cm op 85 cm. Elk perceel draagt een nummer, de naam van de 

eigenaar in 1659 werd ingeschreven en de gebouwen worden figuratief voorgesteld. 

Hieronder vindt u de transcriptie terug van het renteboek van 1659. Van de interessantste 

locaties zullen we ook fragmenten van de kaart met een fotoafdruk weergeven. 

         Guido Demuynck  

                                                           
1
 We zullen hierop terugkomen in een volgend artikel waarbij we de diverse renteboeken van het Land van 

Nevele meer in detail zullen bespreken en enkele hulpmiddelen zullen aanreiken om op een efficiënte manier 
in deze registers te zoeken. 
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Dit naervolghende is den bouck van de heerlicke renten toebehoorende den heere van den 

lande van Nevele binnen de prochie van Bachte ende up ‘t heerschip van Reckelynghe 

prochie van Deynse, metgaders binnen de prochie van Severen, den welcken aldus vermaect 

ende vernieut was bij Adryaen Dhamers als ontfanghere van den voornomden lande, int jaer 

ons heeren duysent ses hondert ende neghenenvijftich (getekend Adryaen Dhamers 1659). 

Folio 1 (hier wordt o.a. herberg de Cogge besproken, thans bevindt zich op dit perceel 

brasserie ’t Lusthof)  (nummer 34 op de kaart) 

N° 34: 

Alvooren de weesen van Jan Vlericq by successie over Noel Hespeel hunnen grootvader 

materneel, die daeranne commen was bij coope van Joos de Gruutere ende Joos Martens, de 

welcke daeranne commen waeren bij coope ende bieden van naerhede van Gheeraert de 

Keysere, van een hofstede wesende eene herberghe ghenaemt de Cogghe, ligghende 

rondsomme in de straete loopende naer Deynse, Ghent ende Yseghem, groot vyfventzeventich 

roeden of daerontrent, ligghende de selve herberghe naest den Yseghemschen wech, ende 

alsoo commende van den westhende deur den boghaert naer het hofgat, ligghende up den 

Deynschen wech, aldaer wylent eenen pael ghestaen heeft, ende alsoo keerende tot ande linde, 

ghelden jaerlicx in pennincrente IIII deniers Parisis (inden voorgaenden bouc folio XLI verso) 

(erboven staat): nu Frans de Smedt bij coope anno 1663 

(daarboven staat): Nu seigneur Joos Liedts bij coope ten decrete voor den Luitenant Civil 

gewesen den 23
en

 decembre 1705 per erfvenisse van den 20
en

 ougste 1707 ten laste van 

Sebastien Moerman getrauwt met vidua Pieter van den Berghe welcken van den Berghe ‘t 

hier te vooren ghecocht hadde van d’hoirs d’heer Frans de Smedt… 
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N° 31: 

Joos Bruggheman in causen synder huisvrauwe Maeyken Haeck by successie d’een helft, 

ende d’ander helft bij coope ende bieden van naerhede van Tanneken Haeck weduwe van 

Guillame van de Velde haere zustere, commende van Jacob van der Vesten hunnen 

grootvader matereneel, van een stic lant sijnde een oude hofstede, dat groot bevonden is bij 

nieuwe meetinghe I
c
 XXXV roeden, daeranne abouteerende suut ’t kerchof van Bachte, west 

de straete, noort de wedue d’her Maxemillian Dhont ende oost de wedue ende hoors van 

Jaques de Grave ghelt jaerlix in penninc rente VIII deniers Parisis, in rogghe eenen achtelinck 

 

Folio 1 verso: N° 26: 

Den voornomden Joos Bruggheman in causen synder huusvrauwe Maeyken Haeck d’een helft 

ende d’ander helft bij coope ofte uutgrootinghe van’t voornomde Tanneken Haeck wedue van 

Guillame van de Velde haere zustere, commende van den voorseyden Jacob van der Vesten 

hunnen grootvader materneel, van I
c
 LXXI roeden meersch daeranne abouteerende west ’s 

Heerenstraete, oost de Leye, noort den voornomden Bruggheman ende suut de wedue d’heer 

Joos Codde, ghelt jaerlix in cappoenen eenen cappoen 

Ook N° 26: 

Den selven in causen ende commende alsvooren, van de synghelen ende put met de 

uutnemynghe ligghende an syne hofstede ‘t henden de voornomde meersch, groot LXXXIIII 

roeden of daerontrent, daeranne abouteerende oost de Leye ende noort streckende tot in den 

aert van Bachte, ghelt jaerlix in cappoenen eenen cappoen 

Folio 2: N° 25: 

Jouffrauwe Jacquelyne de Roe filia Andries wedue van d’heer Joos Codde (opmerking: op de 

kaart staat soms Joos Coddens), van een stic meersch in de Oostmeersch, groot een half 

ghemet, oost ende west d’hoors joncker Jan Jacqueloot, noort d’hoors van Gillis Dhanens. 

Item een hofstede met den boghaert ligghende up de Leye groot V
c
L roeden, noch de 

Nederweede groot V
c
 roeden, ende noch het Motken groot I

c  
roeden, an dese parcheelen 

ghelant suutoost de Leye, suutwest tleen van de voornomde jouffrauwe, noortoost de selve, 

ende ’s Heerenstraete, is daeranne commende noortwest, sijnde de voornomde partijen 

t’saemen groot ontrent XIII
c
 roeden ligghende al d’een an d’andere 

N° 51: 

Item een stic lant ghenaemt het Wedauken, groot ontrent II
c
 roeden, daeranne abouterende 

oost ‘t lant van de kercke van Bachte, suut Pieter Liebaert, west d’heer Pauwels Dhamere 

ende Clement Dorche, ende noort de kinderen van Niclaeys Sergeant 

N° 76: 

Item een stic lant ghenaemt de Hooghe Meere, groot II
c
 LXXVIII roeden, daeranne 

abouteerende west d’hoors van Gillis Liebaert, noort commende ant voornomde Wedauken, 

oost Pieter Liebaert ende suut de voornomde hoors van Gillis Liebaert ende Jaques van Loo 
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N° 109: 

Item een stic lant up het Sant sijnde VI
e 
stic groot II

c
X roeden, daeranne abouterende oost ’t 

land van de kercke van Bachte, suut de Corte Veerstraete ende west d’hoors van den heere 

van Oomberghe 

N° 111: 

Item noch een stic lant up het Sant sijnde IIe stic groot IIII
c
 roeden, daeranne abouterende 

oost de hoors van den heere van Oomberghe, suut de Corte Veerstraete, west Jan van 

Sachmoortele 

N° 112: 

Item noch een stic lant up het Sant sijnde ’t III
e 
stic groot I

c
XV roede, daeranne abouterende 

oost Jan van Sachmoortele, suut de Corte Veerstraete ende west de kinderen van Niclaeis 

Sergeant  

N° 115: 

Ende noch een stic lant op het Sant sijnde ’t IIII
e 
stic groot IIII

c 
LXXV roeden, daeranne 

abouterende oost ende west d’hoors van Gillis Liebaert, suut de Corte Veerstraete ende noort 

d’heer Pauwels Dhamere 

Ghelt van de bovenschrevene partyen t’saemen jaerlicx in penninc rente III schellingen VI 

deniers poit Parisis, in rogghe eenen achtelinc ende de twee deelen achtelincx, in cappoenen 

tweentwintich cappoenen en half, in hinnen twee hinnen 

N° 176: 

De voornomde wedue van d’heer Joos Codde bij successie alsvooren, van twee partijen van 

lande wijlent commende van Gheeraert Liebaert filius Pieters, daervan d’eene groot is II
c
 

roeden, daeranne abouteerende suut de voornoemde wedue met haere leen, nortwest de 

Langhe Broucstraete, oost d’hoors Albyn de Vilain, west den abt van Dronghen 

N° 146: 

Ende d’ander partije groot III
c 
roeden, daeranne abouteerende noort ende oost d’hoors van den 

heere van Oomberghe, west de wedue ende hoors Jaques de Graeve, noortwest de Langhe 

Broucstraete 

Ghelt van de voornomde twee partijen t’saemen jaerlicx in penninc rente VII deniers Parisis, 

in maut een halstere min ’t VIII
e  

deel van eenen achtelinc  

Folio 3: zonder nummer: 

Joncker Charles Damman heere van Hemelveerdeghem bij successie, te vooren joncker 

Charles Damman in sijnen levene heere van Oomberghe, Warnoisere etcetera sijnen vadere, 

over joncker Jan Damman in sijnen levene ooc heere van Oomberghe sijnen grootvadere, van 

de cheynsgronden ofte eerfve gaende metten goede te Steenvoorde, ghelt jaerlicx in 

pennnincrente III schellingen II deniers poit Parisis, in rogghe vijf achtelinghen en half, in 

scoofevene eenen achtelinc en half, in cappoenen drij cappoenen, in hinnen vier hinnen, in 

eyeren dertich eyeren  

(erboven staat): nu mijnheer Ferdinand Alphonse de Gras, baron van Nokeren getraut met 

vrauwe Jenne Francoise Damman filia joncker Charles  (wordt vervolgd) 
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WAS JOUW VOUROUDER EEN ONWETTIG KIND 
 
(bron: aangepaste versie van de site: https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettig-kind/ ) 
 

 
 
 
Ze worden herkend in de huwelijksaktes en geboorteaktes met een aantekening in de zijlijn.  Een kind dat bij de 
geboorte als onwettig kind wordt beschouwd, maar later wordt erkend door ‘de vader’. 
Als je dit tegenkomt in je stamboomonderzoek zal je gefrustreerd zijn, maar tegelijkertijd ook nieuwsgierig. 

Aantekening op huwelijksakte 

Zodra er een onwettig kind werd erkend, werd er tijdens de huwelijksvoltrekking een aantekening op de 
huwelijksakte gemaakt én in de geboorteakte van het kind. Ook gebeurde het dat meerdere kinderen, dus een 
compleet gezin, in één keer werd erkend. 

De vuistregel voor de wettige of onwettige kind, als het 

 voor het huwelijk was verwerkt, maar binnen een (wettig) huwelijk werd geboren = wettig kind 
 door overspel van een gehuwde moeder was verwerkt, tenzij de echtgenoot bezwaar aantekende = wettig 

kind 
 kind buiten het huwelijk werd geboren = onwettig kind. 

Oorzaken van onwettige kinderen 

 Diepe armoede, vooral in de steden 
 Militairen tijdens oorlogstijd, mochten de eerste 6 jaar niet huwen 
 Militairen kregen nauwelijks ontheffing, tenzij de vrouw van onbesproken gedrag was 
 Overlijden van de man, door oorlog, ziekte of rampen 
 Dubbele moraal bij de mannen 
 Beroep vader (b.v. schipper, tijdelijk van huis) 
 Beroep moeder, vooral dienstboden waren ‘slachtoffer’ 
 Weerstand tegen burgerlijk huwelijk, wegens kosten, rompslomp en dienstplicht 
 Man was nog getrouwd met andere vrouw 
 Papieren waren nog niet op orde (met name uit buitenland) 
 Prostitutie, alhoewel hierbij veel miskramen en abortussen voorkwamen 
 Bezwaar tegen erkenning door echtgenoot bij vreemdgaan moeder 
 Incest, misbruik, verkrachting 
 Vluchten van de vader voor strafvervolging of angst 
 Voorkeur voor samenwonen i.p.v. wettig huwelijk 
 Ouders weigeren toestemming voor huwelijk (bij minderjarigen) 
 Verplichte wachttijd van 4 maanden bij godsdienstig gemengd huwelijk 
 Belemmeren huwelijksafkondigingen bij stadhuis (bij meerdere liefjes) 

https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettig-kind/
https://www.yory.nl/mormonen-en-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/de-pareltjes-in-een-huwelijksakte/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-geboorteregister/
https://www.yory.nl/armoede-en-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/de-lichaamslengte-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/tijdlijn-geschiedenis-en-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-overlijdensregister/
https://www.yory.nl/rampen-in-de-geschiedenis/
https://www.yory.nl/oude-beroepen-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/beroep-dienstbode-was-geen-lolletje/
https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen/
https://www.yory.nl/samenwonen-in-de-19e-eeuw/
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 Familiaire overdracht, van oma op moeder op dochter, bij tantes en zussen (herhaaldelijk gedrag) 
 Leven in de stad; in de grote steden lagen de cijfers veel hoger dan op het platteland 
 Geen privacy, de inwonende knecht en dienstbode hadden geen privéslaapkamer 
 Openheid van seksualiteit, jongelui werden al snel geconfronteerd met de daad 

(Om die reden waren sociale hervormers voorstanders van aparte slaapvertrekken) 
 Keizers, Koningen, Hertogen, Graven die een kind bij hun minnares verwerkten 

Gesjoemel veroorzaakte verscherping 

Voor 1796 konden ouders vlak na de geboorte van een kind snel trouwen, want geboortes werden niet 
geregistreerd. Na het huwelijk werd het kind dan gedoopt, en vervolgens als wettig beschouwd. 

Dit gesjoemel veroorzaakte een aanscherping van de regels; voortaan moesten de geboortes en dopen in 
aparte boeken genoteerd worden, en/of werd de geboortedatum bij de doop vermeld. 

Dubbele moraal bij de mannen 

 

‘Ontrouwe echtgenoot probeert naaister te verleiden’. J.P. van Horstok, 1799 (foto St. Atlas van Stolk) 

 

 

Ook heerste er bij de mannen helaas een dubbele moraal. Ze deden wat hun het beste uitkwam, ontkenden het 
vaderschap, legden de lasten volledig bij de vrouw, vluchtten gewoon weg. Er waren (dodelijke) 
strafmaatregelen tegen vrouwen die uit wanhoop abortus of babymoord pleegden (vaak verdrinking). 

Sterker nog, als een ongehuwde vrouw haar kind baarde, was het de taak van de kraamvrouw niet alleen het 
kind, maar ook een bekentenis uit haar te trekken. ‘Wie is de vader? Zeg het nu!’ 
Deze kraamvrouwbekentenissen zijn soms opgetekend en uniek bewijsmateriaal. 

Door Napoleon afgeschaft 

Dit wettelijke vaderschapsonderzoek werd door Napoleon afgeschaft, die voortaan stelde dat een man alleen 
een onderhoudsplicht heeft als hij het kind heeft erkend. Dit deed hij om zijn ‘eerbare mannen’ te beschermen 
tegen chantage van de vrouwen. 

Maar toch begonnen later lichamelijke kenmerken mee te spelen. Waarom was hij niet zo lang als zijn ‘vader’? 
Waarom had hij rood haar, terwijl niemand dit had? Tegenwoordig zeggen we ‘dat je van de melkboer bent’, die 
uitspraak bestaat niet voor niets! 

https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
https://www.yory.nl/keizers-koningen-hertogen-graven/
https://www.yory.nl/kraamvrouwbekentenissen/
https://www.yory.nl/zo-maak-je-bewijzen-van-aktes/
https://www.yory.nl/de-lichaamslengte-van-onze-voorouders/
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Weerstand tegen het huwelijk 

Daarbij kwam ook nog dat tijdens de Franse Tijd Napoleon het wettelijke burgerlijk huwelijk invoerde. Als men 
vanaf toen in de kerk wilde trouwen, kon dit alleen nadat men voor de Staat was getrouwd. Maar dit betekende 
hoge kosten én gedwongen dienstplicht. 

Huwelijken waren alleen geldig als zij openbaar, in aanwezigheid van getuigen en door de pastoor waren 
voltrokken. In het geheim gesloten huwelijken waren strafbaar, maar niet ongeldig. Sterker nog, de (kleine) 
boetes konden worden afgekocht, wat gunstig was voor zowel het paar als de kerk. 
Samenwonen had de voorkeur, maar de kinderen daarvan werden als bastaard bestempeld. Hoewel de vader 
bij geboorteaangifte geen trouwboekje hoefde mee te nemen en kon ‘faken’, schoot het aantal ‘onwettige’ 
kinderen vanaf begin 1800 omhoog. 
Triest om te melden is dat in die periode ook het aantal vondelingen, illegale (soms voor de vrouw dodelijke) 
abortussen en kindermoorden toenam. 

Trouwbelofte maakt schuld 

Je zou het niet verwachten, maar vroeger was bij het gewone volk seks voor het huwelijk vrij normaal. Echter, 
zodra een ongehuwde vrouw zwanger raakte, moest ze zich verantwoorden. Haar verklaring moest zijn dat ze 
voor de ‘vleselijke conversatie’ een trouwbelofte van haar toekomstige huwelijkspartner had gekregen. Helaas 
werd hier ook misbruik van gemaakt, door beide partijen. 
Veel vrouwen werden overgehaald tot de ‘liefkozerijen’ met lieve woordjes en drank. Ze eisten een huwelijk, of 
geld voor de ontmaagding. Zodra de man een trouwbelofte had gemaakt, was er sprake van een verloving. 
En oh wéé als die verbroken werd! De man werd direct voor het gerecht gedaagd als hij de zwangere vrouw in 
de steek liet. 

Wat kon de vrouw nog meer doen voor eerherstel? 
 

 Voor de geboorte van het kind een paar ‘goede mannen’ naar de verwekker sturen, met de taak de 
verwekker te overtuigen van zijn trouwbelofte. 

 Ze kon het kind ‘opzweren’, waarbij ze tijdens de bevalling aan de kraamvrouw een bekentenis aflegden. 
 Bij de geboorteaangifte het kind dezelfde voornaam en achternaam van de verwekker geven. 
 Het kind ‘aan huis brengen’ bij zijn verwekker. Dit gebeurde vaak op een spectaculaire manier in de vorm van 

een optocht. 
 Een proces* aanspannen, waarbij ze ook een bijdrage voor de opvoeding eiste. Dit werd vooral gedaan ‘in 

hun uitersten noot’ bij onvermogende moeders. 
 Als de mannen werden veroordeeld tot betaling, kregen deze vrouwen eerherstel en erkenning, wat hun 

kansen op de huwelijksmarkt vergrootte. 
 

*Bij voorkeur met een schriftelijke trouwbelofte en afschrift van de kraamvrouwbekentenis. 
 
Ca. 40% van de onwettige kinderen werden alsnog erkend, waarbij ca. 65% van de stellen alsnog gingen 
trouwen als zijnde een ‘gedwongen huwelijk’. Door de jaren werd de armoede en daardoor ook ‘onzedelijkheid’ 
aangepakt. Later kwam er een oplossing voor de ‘onvermogenden’ dankzij het ‘gratis huwelijk’. Men kon op 
maandagochtend gratis groepsgewijs trouwen. 
Pas eind 19e eeuw werd dankzij de humanere wetgeving en de vrouwenbeweging het beeld voor ongehuwde 
moeders wat gunstiger. 

Als je een onwettig kind in je stamboom tegenkomt, vraag je dan af wat de omstandigheden waren. 

 

 

https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-dtb-register/
https://www.yory.nl/samenwonen-in-de-19e-eeuw/
https://www.yory.nl/vondeling-in-de-familie/
https://www.yory.nl/de-strijd-om-meerdere-voornamen/
https://www.yory.nl/herkomst-van-een-achternaam/
https://www.yory.nl/armoede-en-onze-voorouders/
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE 

(vervolg van Leiestam 3/2018, p. 1264) 

fo. 226 verso: Domyn MESTDAGH + x Josyne VANDER HAEGHEN (11/3/1730) 

fo. 230: Jan KINTS + x Josyne DE MEYER (18/2/1730) 

fo. 234: Joanne AMEELS + x Pieter LOONTJENS (4/3/1730) 

fo. 241: Joanna DHAENENS + x Guillieaume SCHAUBROECK + (8/7/1730) 

fo. 247: Lievyne VAN HONNACKERE + x Gillis BEARRE (15/7/1730) 

fo. 260: Marie THOMAES + xx Arnaut COLPAERT (16/9/1730) 

fo. 263 verso: Jaecquemyntjen VAN RAE + x Guilliaume DE COSTER (23/9/1730) 

fo. 266: Pieter DHAENENS + x Pietronelle DHONDT (23/9/1730) 

fo. 273: Catherinne DE FRUYT + x Jan Baptiste DE VLAEMYNCK (14/10/1730) 

fo. 275 verso: Florence AJUYN + x Lieven DHAENENS + (21/10/1730) 

 

Deinze 430: 

fo. 2 verso: Pieter PENNEKIN + x Marie LAEBAUT (17/2/1731) 

fo. 3: Jenne IMPENS + x Charles DU PREZ (17/2/1731) 

fo. 9: Joannes PLAETSAERT + x Marie COURYN (16/6/1731) 

fo. 22 verso: Pieter VAN HEULE + x Pietronelle SCHAECK + (22/12/1731) 

fo. 27 verso: Pieter MAELFAIT + x Lievyne LIEVENS (9/2/1732) 

fo. 42 verso: Joosyntjen SAELENS + x Pieter STAES + (7/3/1733) 

fo. 46 verso: Veronica PLETTINCK + x Adriaen VLAEMINCK + (28/3/1733) 

fo. 48: Josyne DE VOS + x Joseph DE ZUTTERE (30/5/1733) 

fo. 50 verso: Marie DRIEGHE + x Jan VAN HONACKERE + (20/6/1733) 

fo. 53: Judoca FAULTE begijntje + 

fo. 58 verso: Joannes BIESBROUCK + x Joanna SEGHERS (14/11/1733) 

fo. 61 verso: Huybrecht VANDER PIETE + x Rebecca BENOODT (9/1/1734) 

fo. 71: Judocus Frans VANDER PIETE + x Joanna DE BAL (16/1/1734) 

fo. 74: Pieternelle SWAEF + x Lucas HAELVOET (31/12/1733) 

fo. 77: Pieter DE COCK + x Joanne Marie LOUS (6/2/1734) 

fo. 80: Anthonette VAN STAEN + (zonder datum) 

fo. 84 verso: Pitronelle STAES + x Livinus DE PLAE (17/4/1734) 

fo. 87 verso: Robert BENOODT + x Anna HOSTE + (27/2/1734) 

fo. 92: Josyne VAN QUICKENBORNE + x Benedictus DE SMEDT (15/5/1734) 

fo. 95: Marie VAN QUICKENBORNE + x Thomas DE LANGHE (15/5/1734) 

fo. 99: Frans DE WAELE + x Catharine CABBEKE (10/7/1734) 

fo. 109 verso: Pieter VANDER MEULEN + (6/2/1734) 

fo. 140 verso: Barbara SCHOTTE + x Jacobus VANDER MEULEN (18/12/1734) 

fo. 153: Livyne VAN DAMME + x Jan DE WAEGHENAERE + (11/12/1734) 

fo. 160: Marie Jenne DE MULDERE + x Frans PLETTYNCK (15/1/1735) 

fo. 169 verso: Frans MESTDAGH + x Joanne HEYERICK (7/5/1735) 

fo. 175 verso: Judoca BRAET + x Pieter JOCHEM (11/6/1735) 

 

(wordt vervolgd)              Guido Demuynck 
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen 

en hun belang voor de familiekunde 

(vervolg van Leiestam 4/2018, p. 1281-1283) 

 
 

HOU: Heemkunde Houtem (Sint-Lievens-Houtem)  

Website: https://heemkundehoutem.wordpress.com/ 

Tijdschrift: Heemkunde Houtem (2014 – heden) (3 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de bibliotheek van Sint-Lievens-Houtem, Fabrieksstraat 19, Sint-

Lievens-Houtem en de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent 

Overzicht artikels via  

http://zoeken.route42.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV25&branch=%2Froot%2Fbibnet%

2FOost-Vlaanderen%2FRoute+42%2FSint-Lievens-Houtem  

Contact: heemkunde.houtem@gmail.com 

 

HUI: Heemkundige Kring Huizingouw (Zingem) 

Website: http://blog.seniorennet.be/huizingouw/ 

Tijdschrift: Chronyken van Huizingouw (2006 – heden) (4 x per jaar) 

Consultatie tijdschrift o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent 

Overzicht artikels via http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV178 

Documentatiecentrum: Erfgoedhuis Adelgoed, Omgangstraat 41 Zingem, elke tweede zondag van de 

maand tussen 10u en 12u 

Contact: huizingouw@gmail.com 

 

HUL: Hultheim Heem- en Geschiedkundige Kring Kruishoutem  

Website: https://www.hultheim.be/ 

Tijdschrift: 1 x per jaar een jaarboek (2002 – heden), 10 x per jaar Kruishoutemse Kronieken in het 

gemeentelijk infoblad ’t Eierdopje  

Consultatie jaarboeken o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en in de 

bibliotheek van Kruishoutem, Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem 

Overzicht van de artikels via https://www.hultheim.be/index.php/publicaties/jaarboeken 

Consultatie en overzicht artikels Kruishoutemse Kronieken in ’t Eierdopje via  

https://www.hultheim.be/index.php/publicaties/kruishoutemse-kronieken 

Contact: info@hultheim.be 

 

IDD: Heemkundige Kring Iddergem 

Website: enkel een Facebook account: 

https://nl-nl.facebook.com/HeemkundigeKringIddergem/ 

Tijdschrift: geen 

Doel: het heemkundig, militair en kerkelijk patrimonium van het dorp te inventariseren en te bewaren 

voor het nageslacht. De Heemkundige Kring Iddergem is in de eerste plaats te beschouwen als een 

studiegenootschap. 

Organisatie van tentoonstellingen en andere activiteiten met historische of culturele onderwerpen. 

Contact: iddergem@hotmail.com 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck  

 

https://heemkundehoutem.wordpress.com/
http://zoeken.route42.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV25&branch=%2Froot%2Fbibnet%2FOost-Vlaanderen%2FRoute+42%2FSint-Lievens-Houtem
http://zoeken.route42.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV25&branch=%2Froot%2Fbibnet%2FOost-Vlaanderen%2FRoute+42%2FSint-Lievens-Houtem
mailto:heemkunde.houtem@gmail.com
http://blog.seniorennet.be/huizingouw/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV178
mailto:huizingouw@gmail.com
https://www.hultheim.be/
https://www.hultheim.be/index.php/publicaties/jaarboeken
https://www.hultheim.be/index.php/publicaties/kruishoutemse-kronieken
mailto:info@hultheim.be
https://nl-nl.facebook.com/HeemkundigeKringIddergem/
mailto:iddergem@hotmail.com
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Voorstelling fietsboek: “ONDER VUUR” 

 

 

POLS en Erfgoedcel Leie Schelde en de zes deelnemende gemeenten stellen de publicatie 

‘Onder Vuur: Fietsen in een verdwenen oorlogslandschap’ voor. Deze publicatie neemt 

je mee doorheen het verdwenen oorlogslandschap dat het Herfstoffensief 1918 nog 

aanrichtte in de POLS-regio. Het boek omvat 92 bladzijden en is verlucht met talrijke 

foto’s en plannetjes; dit werk presenteert 8 fietsroutes (gekoppeld aan de knooppunten 

van het fietsnetwerk). 

Auteurs van dit werk zijn Tony Vanhee, Jean-Marie Schepens en Patrick Lernout. 

 

Op 28 september 1918 barstte, na vier jaar stellingoorlog in de Ieperboog, het laatste 

offensief van de Grote Oorlog los. De Legergroep Vlaanderen golfde sprongsgewijze van 

West- naar Oost-Vlaanderen. Vanaf 19 oktober naderde de Legergroep Vlaanderen de 

POLS-regio. Zware gevechten langs het Schipdonkkanaal en de Leie en later langs de 

Schelde legden een groot deel van de POLS-regio in de as. Het meedogenloze treffen 

kostte heel veel mensenlevens en leidde tot de verwoesting van de infrastructuur en het 

landbouwareaal. Te verkrijgen bij de plaatselijke gemeentehuizen, musea, enz.  aan de 

prijs van 6.00 euro.  
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Voorstelling boek: Een “must” voor elke genealoog 

 

 

Inhoud onder andere:  

De eerste gegevens verzamelen; verwantschappen vastleggen; waar worden bronnen bewaard; de 

primaire bronnen; ’t  zit in de familie; nog méér verhalen vinden; de gegevens verwerken tot een 

boeiend verhaal; genealogisch woordenboek. 

Te verkrijgen bij de Standaard boekhandel aan de prijs van 9,95 euro. Uitgave bij KNACK. 


