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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze 

 

 

                      
          Deinze en deelgemeenten   Nazareth en deelgemeenten 

                       
          Zulte en deelgemeenten   Nevele en deelgemeenten (thans Deinze) 
 
Deelgemeenten: Astene · Bachte-Maria-Leerne  (tot 1824: Bachte en Sint-Maria-Leerne)· Deinze · 
Gottem · Grammene · Hansbeke ·: Landegem · Merendree · Meigem · Nevele · Petegem-aan-de-Leie · 
Poesele · Sint-Martens-Leerne · Vinkt · Vosselare · Wontergem · Zeveren – Nazareth – Eke – Zulte - 
Machelen – Olsene. 
 
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    
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Astene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gottem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansbeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merendree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meigem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petegem-aan-de-Leie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poesele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosselare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wontergem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeveren
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 25/2/2020, 31/3/2020, 28/4/2020, 26/5/2020, 30/6/2020, 29/9/2020, 27/10 en 

24/11/2020: 

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 25 februari 2020 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, 

Deinze: 

Voordracht: “De bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en de 

staatshoofden van België”. 
door Jean Paul De Cloet. 

De graven van Vlaanderen en de staatshoofden van het onafhankelijke België hebben zich 

zeker niet onbetuigd gelaten wanneer het om avontuurtjes ging buiten het echtelijk bed. 

In deze voordracht is het enkel de bedoeling om een geschiedkundig overzicht te geven van de 

buitenechtelijke kinderen van alle graven en staatshoofden. Er wordt vooral géén moreel 

oordeel geveld over de handelwijze van al deze machthebbers. 

 

- Dinsdag 21 april 2020 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, 

Deinze: 

Voordracht: “Bouwen door de eeuwen heen” 

door Chris Weymeis, journalist. 

Ook al eens een romaans of gotisch monument bezocht en u de vraag gesteld: “Hoe hebben de 

mensen dat vroeger klaargespeeld om een dergelijk complex te bouwen?” of “Wie was de 

bouwmeester van dit gebouw en hoe heeft hij zijn plannen getekend?” Op die en nog vele andere 

vragen krijgt u een antwoord tijdens de voordracht met PowerPointpresentatie. Aan de hand van heel 

wat illustratiemateriaal verrijst een heus bouwwerk zonder dat u zelf de handen uit de mouwen hoeft 

te steken. 

 

- Dinsdag 8 september 2020 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang 

Markt, Deinze: 

Voordracht: “Poorters en buitenpoorters in de Nederlanden” 

door onze voorzitter Claude Gekiere. 

Verdere informatie over deze voordracht volgt later. 

 

 

 

Ontvang nu de Nieuwsbrieven van Familiekunde Vlaanderen – regio Deinze: 

Indien je deze nieuwsbrieven nog niet ontvangt, surf dan zeker naar www.familiekundedeinze.be en 

klik op “Nieuwsbrief”. In het volgende scherm klik je op “hier even te klikken”. Vul op het volgende 

scherm uw gegevens in, vink het vakje “E-mail” aan en klik op “Abonneren”. Bevestig daarna op het 

volgende scherm met het vakje “ik ben geen robot” aan te vinken en op “Abonneren op de 

nieuwsbrief” te klikken. 

 

 

Hernieuwing bijdrage:  

Indien U uw bijdrage 2020 voor Leiestam (10 €) 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. 

 

 

http://www.familiekundedeinze.be/
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DE LOTELINGEN: VOORDRACHT OP 17/12/2019 

Op dinsdag 17 december 2019 organiseerde Familiekunde Vlaanderen – regio Deinze, de 

voordracht “De Lotelingen” in de benedenzaal van de bibliotheek in Deinze. Onze voorzitter 

Claude Gekiere verzorgde een interessante uiteenzetting over dit boeiende onderwerp onder 

grote belangstelling. Hieronder enkele sfeerbeelden van deze geslaagde avond. 
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EEN 16
E
-EEUWSE KAART VAN DEINZE. EEN AANWINST VOOR HET MUSEUM 

                                                                                                                             door Paul Huys 

 

 

Figuratieve kaart van Deinze (= huidige Karel Picquélaan), door de Stad Deinze (Museum) aangekocht op de Arenberg-

veiling (13 december 2019). Links : de Gentpoort en de site rond het Blasiusklooster, helemaal rechts de Rekkelingebrug. 

 

Op 13 december 2019 werd op de boeken- en kaartenveiling van het Brusselse Veilinghuis Arenberg Auctions 

een 16
e
-eeuwse figuratieve kaart van Deinze aangekocht door het Stadsbestuur, die nu in het Museum van 

Deinze en de Leiestreek (Mudel) bewaard wordt. 

In de veilingcatalogus, onder lot nr. 403, wordt het stuk als volgt beschreven : “Met de hand getekende kaart van 

Deinze, 40 x 58 cm. (€ 650/850). Interessante zeer vroege kaart van Deinze, 16e - begin 17e eeuw. Getekend met 

pen en bruine inkt, gekleurd met de hand op geschept papier, versleten, met enkele scheurtjes en gaatjes.” Op te 

merken : door het Veilinghuis wordt deze kaart bijna een eeuw te laat gedateerd. In werkelijkheid werd de kaart 

tussen ca. 1495-1520 opgesteld. 

Summiere beschrijving van de kaart 

Het is een weergave van de actuele Karel Picquélaan, met links de Oude Gentpoortstraat en het klooster en 

helemaal rechts de brug over de Rekkelingebeek (die nu onder de Picquélaan doorloopt, bijna ter hoogte van de 

huidige Fillierssite). Vooraan links ligt een soort ganzen- of eendenpoel. Midden op de centrale weg (d.i. de 

omstreeks 1480 aangelegde Nyeuwe straete) is een ruiter afgebeeld met achter zich een knaap. Iets meer naar 

rechts zijn aan de noordzijde van de straat twee huizen afgebeeld; en iets meer naar links ligt de opgehoogde 

molenwal van de (toen al verdwenen) Hospitaalmolen. De precieze toedracht van het hier uitgebeelde “incident” 

tussen de ruiter en de Deinse baljuw (die bij dit treffen zijn baljuwsroede wordt ontnomen) maakt momenteel het 

voorwerp uit van historisch-archivalisch onderzoek. 
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Transcriptie van de tekstgegevens op de Deinze-kaart (*) 

De teksten zijn gelezen van links naar rechts. De persoonsnamen zijn hier in vet gedrukt; instellingen en toponiemen zijn 

onderstreept. De vele afkortingen, die in de teksten voorkomen, zijn hier allemaal vervolledigd. De interpunctie en het 

gebruik van hoofdletters zijn stilzwijgend aan de actuele schrijfwijze aangepast. 

 

                      Linkerfragment van de kaart, een kwart gedraaid, zodat de teksten normaal leesbaar worden. 

Opschriften bij het huizenblok : Deinze – tcloostere  

Op de rechterkant van de ganzenpoel : Hier was by Jan Herpe de roede vanden bailliu van Deinze 

gheworpen. 

1. (Eerste, driehoekig perceel links) : Up dit sticxkin lants was de vrauwe ghedolven, ende es breet 

ande wech vj roede ende groot over een half bunder. 

Hier lach doude straete 

Dit is de nyeuwe straete (en in de marge daarlangs, tweemaal) : Dit es een diep zytgrachtkin  
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Hierna volgen twaalf repelvormige percelen, die verticaal Z/N georiënteerd zijn; de teksten hierbij 

lopen door, over de nieuwe straat heen ! 

2. Dit strick (sic) es ande straete breet xviij Lxxxvj stappen ende behoort toe den kinderen van mer 

Jooris van Ghistele ende es ghehouden van onsen gheduchten heere (= de Vlaamse graaf).   

3. Dit stic es breet xviij roen ende behoort toe den cloostere van Deinze ende es ghehouden vanden 

heere van Nevele, ende ghelt hem jaerlicx rente. 

4. Dit stic es groot xix roen ende behoort toe den hospitaele van Deinze ende es ghehouden vanden 

leene ten Haentvelde, toebehoorende den kinderen sDeckers, ende ghelt hemlieden jaerlicx te dier 

cause rente. Ende es tselve leen vanden Haentvelde ghehouden vanden hove van Nevele. Ende heeft de 

heer van Nevele den molenwal vutgenommen teenen erffelicken ceynse jegens die vanden hospitaele te 

Deinze. 

 

Rechterfragment van de kaart, eveneens kwart gedraaid. 

5. (Op middenvouw). Dit stic es wyt een bunder ende behoort toe den voorseiden cloostere te Deinze 

ende es ghehouden vanden voornoemden leene ten Haentvelde ende ghelt den proprietaris vanden 

leene jaerlicx rente. 

6. Dit stixkin es wyt een ghemet ende behoort toe Rogier vanden Houcke ende es ghehouden van mer 

Daneel van Herselle, riddere.  
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7. Dit stixkin es ter straetewaert wyt xviij roen, toebehoorende der cappelrie vanden helighen gheeste 

te Deinze, ende es poortgoet, ghehouden van mynen gheduchten heere. 

8. Dit sticxken es wyt xvj roen ende behoort toe den helighen gheeste te Deinze. 

9. Dit stic es wyt xxij roen, toebehoorende den kinderen van wylen Jan de Deckere ende es een 

sticxken van hueren principaelen leene, dat zy houden vanden heere van Nevele, daerof andere sticken 

lants ghehouden zyn. 

10. Dit stic es breet xx roen ende behoort toe den hospitaele van Deinse ende es questie (= proces) int 

hof van Nevele, wien dit stic jaerlicx rente ghelt, wede (= of) mynen gheduchten heere oft den heere 

van Nevele. 

11. Dit stic es breet xiij roen ende behoort toe den helighen gheest te Deinze. Men en weet niet van 

wien dattet ghehouden es, noch wien datter rente ghelt, hoewel de heer van Nevele zegghen wilt dattet 

ghehouden es vanden voornomden leene van Haentvelt, maer de bailliu van Deinse susteneert de 

contrarie (= het tegendeel). 

12. Dit es breet xvij roen ende behoort toe der wedewe van Willem de Leeman, ende es d’een helft 

ande (x) zyde ter brugghe waerts poortgoet, ghehouden van mynen gheduchten heere, ende d’ander 

helft te Deinzen waert vanden voorseiden leene ten Haentvelde. 

(x) Hiertussen staat de doorgestreepte tekst : dander zyde vanden dwersen weghelkinne. 

13. Dit is een dweerse straete ghaende (?) vanden Oostmersch tot inde oude straete. 

14. Dit es xxiiij roeden breet ende es poortgoet ghehouden van mynen gheduchten heere ende licht 

vast ande Reckelinc brugghe. 

Ter hoogte van de Rekkelingbrug staan volgende toelichtingen : 

15. Dit es de Reckelincbrugghe – Dit es de reviere ghenaemt de Reckelinc – Dit es een sluseken. 

Midden in de nieuwe straat (tussen de molenwal en het eerste huis) is een ruiter afgebeeld, die de 

baljuwstok in de hand houdt, met achter zich nog een knaap. Daarbij de volgende teksten als 

toelichting :                                                                                                                                                                                                                            

Hier nam Jan van Herpe de roede – Hier was ghescaut Jacob Duaerts cnape ende was alhier 

begraven – Voor den huys was smolenaers cnape ghevanghen ende es Pieters Macharis huus. 

Onder het tweede huis, iets meer naar rechts, staat geschreven : Jan van Houckes huus. 

Op de kaart vermelde personen 

Met name genoemd : Jan de Deckere, resp. zijn kinderen (m.n. Daneel); Willem de Leeman, c.q. zijn 

weduwe; Pieter Macharis; Rogier vanden Houcke; Jooris van Ghistele; Jan van Herpe; ridder Daneel 

van Herselle; Jan van Houcke. 

Alleen met titel of functie vermeld : de baljuw van Deinze; de “gheduchten heere” (de Landvorst, in 

zijn hoedanigheid van graaf van Vlaanderen); de heer van Nevele; de molenaarsknaap; de knaap van 

Jan Druaert; de “vrouwe”. 

De identificatie van deze personen maakt momenteel het voorwerp uit van verder archiefonderzoek. 

(*) Met dank aan dr. med. René De Clercq (Gent) voor zijn waardevolle medewerking bij het oplossen van een 

aantal “moeilijke” lezingen. 

(Drongen, 14.12.2019 - 12.01.2020.)                                                                                                                PAUL HUYS 



1388 
 

DE NAAM G(H)EKIERE – G(H)ESQUIERE EN VERWANTE SCHRIJFWIJZEN 

Betekenis van de naam 

Zoals vele familienamen duidt ook onze naam een plaats van herkomst aan. Bovendien gaat 

de betekenis nauw samen met de streek van afkomst (Picardië). Men gebruikt er als dialect 

"gachière" of "gakière" voor het woord "jachère". Wat betekent dat woord nu? "Une jachère", 

is volgens Larousse: l' état d'un terre labourable, q' on laisse reposer. Dus braak laten liggen. 

Ter bevestiging nog dit: in de reglementen door Karel de Grote uitgevaardigd in zijn 

meivelden, staat er dat braakliggende velden moeten gescheurd worden in de maand juni. En 

die maand heet in het Oud Frans "gasker". Leg nu, bij de uitspraak de klemtoon op de laatste 

lettergreep en dan wordt het "gaskère" ofte "Jachère". (1). 

Het boek "Rond Kortrijk" (2) beschrijft het volgende: Ghesquière, Braeckevelt, Van 

Blootacker (te Givet: Van Blotacque) moeten omtrent hetzelfde zijn van betekenis' wege. 

Het boek van Herbomez (3) citeert de goederen der abdij die in 1260 op Dottignies lagen. Die 

goederen waren in drie soorten verdeeld, te weten: 

Et inventa fuerunt seminata segete : vruchtdragende land; 

Inventa etiam fuerunt ad marcagium : meersen; 

à la gieskiere : vage land. 

Hetzelfde boek spreekt elders onder het jaar 1242 van een stuk "froidesjeskiere". (4). 

De registers van de abdij van Beaulieu spreken van een domein, geheten "les gaskières", nabij 

Douai gelegen. (5). 

De registers van de abdij van Flines vermelden dat voor de gronden die lagen in de omgeving 

van Auchy en Coutiches en die Colart des Ghesquières bezat, een rente verschuldigd was. De 

gronden waren bekend als zijnde de "Puich des Ghieskieres". Puich of Puche komt van het 

latijn "podium", en betekent een hoogte of een heuvel waarop de woning was gebouwd. (6). 

Het "Glossarium  Latin Gall." (7) vermeldt het woord "gascaria". Uit dit woord vloeien twee 

nieuwe voort: 

Het Franse werkwoord "ghasquerer", wat betekent zaaien of herbewerken van de 

grond; 

Men noemde de maand juni "ghieskiere", omdat men in die periode periode zonder 

twijfel de grond herbewerkte. 

Voorts is er nog een huurovereenkomst tussen de de abdij van Flines en de genaamde Gilles 

Delaubiel met datum 23 sept 1392, met volgende terminologie: "les occupeurs doivent payer 

pour chaque bonnier de terre labourable six rasières de blé,...., et nient quand icelles tières 

seront à la ghesquière," . M.a.w. voor niet bewerkte gronden diende men geen betalingen te 

verrichten. (8). 

Een van de typische Westvlaamse familienamen in ongetwijfeld "Gekiere" met de talloze 

spellingsvarianten. Vooral in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, in de 

arrondissementen Kortrijk en Ieper, is hij algemeen verspreid. In Noord-Frankrijk vinden wij 

dan ook schrijfwijzen die ons dichter bij de verklaring brengen van de naam: als Picardische 
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vorm van het Franse "Jachère", braakland, braakliggend terrein. "Gekiere" is dus de 

Picardische tegenhanger van het Vlaamse "Braekevelt". (9). 

Ook nog deze gedachte: Ghesquier et surtout Ghesquiere (Région de Lille): francisation du 

flamand "gescherts" (prononciation: gueskerts), bavardage. Avec changement finale: 

Guesquin, Gueusquin. (10). 

Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw wordt de naam in de streektaal als "giéskiere" 

gebruikt voor braakland." (11). 

Gaquere: d' après M Douzat,est une francisation du nom Ghesquiere ou Ghesquier, l'homme 

qui parle bien et beaucoup.Voir plus bas Gasquere  = le Gascon. Gasqueres signifie originaire 

de Gascogne. On dit ausi Gasc d'après M. Douzat. Ce mot est courant en langue d'Oc. Peut 

&ecirc;tre rapproché aussi de Gaquère, voir plus haut et inversement. Gesquiere est un vieux 

nom flamand qui signifie grande lande non cultivée et plate qui pouvait dans le haut moyen-

age servir de lieu pour les tribus. Jadis on précédait en culture pour assolemant trienal. Le 

domaine était divisé en trois parties: l' un pour les plantes qui poussent dans la terre: 

betteraves, navets par example, l'autre pour les céréales comme le blé, l'orge, l'avoine. La 

troisième partie (on tournait tous les ans) n'était pas cultivée, c'était la "jachère" qui est 

devenu Ghesquiere ou Gesquiere en flamand. le rapprochement avec Gaquère, l'homme qui 

parle bien et beaucoup n'est que très hypothétique. Curieusement ce nom ne semble pas connu 

des spécialistes fran&ccedil;ais qui ne parlent que de la seconde version. Ghesquiere: (voir 

plus haut Gesquiere) ne pas retenir l'hypothèse de l'homme qui parle beaucoup (explication 

fran&ccedil;aise) car il s'agit d'un nom bien flamand en rapport avec la terre. (12). 

Le nom de famille Ghesquiere (ou Ghesquier, bienque le moins frequent) est classé sous 

l'étiquette des noms dits sobriquels, ce nom qui évoque un caractétistique physique ou un trait 

personnel d' une personne. Dans ce cas, Ghesquiere est la francisation du flamand "gescherts" 

(prononce "gueskerts"), dans l'Autriche. Ce terme signifie tout simplement "rustre, lourdaud", 

ou dans certains cas, "bavardage campagnarde". C'est un terme qui évoque la simplicité de la 

campagne et l'absence de raffinement, et que l'on aurait attribué, sans doute, à un individu 

dont on plaisantais le manque d'éducation ou les moeurs rustiques. (13). 

De  familienaam  Geschiere: Naamsvermeldingen en literatuurreferenties: De naam Geschiere 

is een verbastering van het Franse Guequier, afkomstig van 'queguirre', dat 'braakland' 

betekent. Voorouder André Guequier ontvluchtte Noord-Frankrijk in 1684-85, woonde in 

1686 in Middelburg, later in Grijpskerke [P. Kempe, Genealogie van de familie Geschiere 

1685-1996, Grijpskerke 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 44]. Gesquiere, 

Gisquiere, Guequiere [VZS (1980), nr 28, p 256; vgl. nr 33, p 304]. Jaque Gesquiere, 

Aardenburg 1715, geb. Quesnoij [Aardenburgse poorters, p 327].(14). 

Wat de etymologie van Ghesquière betreft: Ik denk ook dat het woord wel degelijk van het 

Laag-Latijn "gascaria" afstamt, waaruit het Frans " jachère"is ontstaan. De term werd 

vervlaamst tot "ghesquiere". De spelling "ghe" is typisch voor de middeleeuwse Vlaamse 

spelling zoals in "U ghelove en is niet vast" (< Karel ende Elegast). Als men rekening houdt 

met de verdoffing van volle klinkers bij de evolutie van Oudnederlands naar 

Middelnederlands "Hebban olla vogala nestas bigunnan" werd "Hebben alle vogelen hun 

nesten begonnen" is de klankevolutie van "gascaria" tot 'ghesquiere" taalkundig volledig te 

verklaren.(15). 
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Provinciale Zeeuwsche courant: namen: De naam houdt iets exotisch: Guequierre. Je kunt 

hem niet goed schrijven, je wist niet goed hoe je hem moest uitspreken, maar wie hem had, 

droeg zijn naam met ere. Met een betoverende klank, zo van 'we zijn niet van hier'. Wie 

tegenwoordig in telefoonboeken zoekt, vindt in Zeeland maar ruim tien Guequierres, van wie 

de meeste in Zeeuws-Vlaanderen. De naam komt voor met en zonder streepje, met en zonder 

dubbele “r”. Er kan een “s” in staan: Guesquière. Dat is nog niet alles, want zoals iedereen 

weet die wel eens in oude bevolkingsregisters heeft gekeken: de spelling van een en dezelfde 

naam kan sterk uiteenlopen. Dat levert bij deze naam nog een verrassing op. Bijvoorbeeld als 

de "q" als "k" geschreven wordt en de eerste lettergreep op de klank af anders wordt 

neergepend: zo kan Gesqueire zelfs Geskiere worden. Wie van Sint-Anna-ter-Muiden naar het 

Vlaamse Westkapelle rijdt, ziet langs de kant van de weg een winkel van Geskiere. Die naam 

is in verschillende vormen in middeleeuwse documenten gevonden. Zo is de volgende stap 

niet meer moeilijk: vooral in Midden- en Noord-Zeeland leidde de naam Guequierre tot het 

welbekende Geschiere. Meer dan honderd lieden met die naam hebben in Zeeland telefoon. In 

Zeeuws-Vlaanderen woont echter geen enkele Geschiere,  Wat Guequierre nu betekent is ook 

nog een verhaal apart. De naam komt oorspronkelijk uit Noord-Frankrijk, uit de taal van het 

oude Picardië. In die taal bestond het woord gasquière. In het Frans is dat jachère, in de 

betekenis van een lapje grond dat niet bebouwd wordt. Alles is gebaseerd op het 

middeleeuwse Latijn van het volk. De naam Guequèrre betekent daarom `braakliggend veld’. 

Zo vinden Guequierre en Geschiere elkaar op een braakliggend lapje.    

Meten is weten, maar  tellen is moeilijk, zo in elektronische telefoonboeken en op allerlei 

websites. In een stukje over Guequièrre stond dat die naam vooral in Zeeuws-Vlaanderen 

voorkwam  De krant was nog niet droog of de Journalist Kees  Slager riep de stukjesschrijver 

in de Zeeuwse bibliotheek toe: je moet eens op Tholen gaan kijken hoeveel er daar 

voorkomen We zijn naar Tholen geweest en er wonen daar verschillende Guequièrres  Het 

werd nog erger. In dat stukje over Guequierre werd ook gezegd dat Geschiere een 

Vernederlandsing is van die fraaie Franse naam voor `braakliggende grond'. Was het daar 

maar bij gebleven Was maar wegge1aten dat Geschiere in Zeeuws-Vlaanderen niet voorkwam 

volgens elektrische steekproeven. Een paar uur later meldde zich per mail de eerste Geschiere 

uit Terneuzen. Ze wonen er al dertig of veertig jaar. Nu is dat om zich Zeeuws-Vlaming te 

mogen noemen niet voldoende. Daar zijn zoals bekend twee generaties voor nodig en zelfs 

van beide kanten. Maar hoe dan ook: er wonen Geschieres in Zeeuws- Vlaanderen. Een 

Guequièrre uit Sint-Maartensdijk vermeldde in een handgeschreven brief dat er ooit een 

collectant van het Leger des Heils aan de deur was gekomen en met een totaal andere uitleg 

kwam van de familienaam van de gever. Mevrouw Guequièrre moet nog geprobeerd hebben 

de heilsoldate af te poeieren met de mededeling dat het maar de naam van haar man was. Het 

mocht niet baten. Guequièrre was, aldus de dienares van het goede, Spaans, voor `wat wil U'. 

Nu is dat in het Spaans inderdaad  ‘Qué quieres’?  Tussen het Spaans, het Frans en het 

Nederlands Geschiere is echter geen relatie. Geen enkele vroege of late spellingsvorm geen 

enkele betekenis kan het verband duidelijk maken. Dat zou taalkunde van de kouwe grond 

zijn: Guequièrre is Frans. Iemand zou kunnen denken: die Guequièrres op Tholen hebben met 

hun Spaanse naam zitten knoeien, zodat die toch leek op de Zeeuws-Vlaamse. De Wereld is 

inderdaad vol kwaad, maar zeker niet op Tholen.(16).    

Gaquier(r)e, Gakyere, Gackiere, Gacquère, Gacquiere, Gaquere, Ga(c)quer(re), Gaquert, 

Guequier(re), G(h)ekiere, Gequiere, Ghequire, Gequière, Ghequiere, Gheker, Gherquiere, 

Gi(j)kiere, Gykiere, (de) Guesquière, Guesquier(r)e, Gesquiere, -ère, Ghesquier(e), (de) 
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Ghesquière, Ghesquier(e)s, Gesquire, Gesqueire, Ghesquir(r)e, Ghesqueyre, Gesqueir(e), 

Gehesquière, G(h)eskiere, Gesché, Geschier(e), Ghiskier, G(h)isquière, -iere, Gchesquiere, 

Gheguiere: Naam uit de Picardische plaatsnaam ga(s)quière, g(i)esquière, dit uit het Latijnse 

gascaria: raakland.(17). 

Gesquiere est un vieux nom flamand qui signifie grande lande non cultivée et plate qui 

pouvait dans le haut moyen-age servir de lieu pour les tribus. Jadis on précédait en culture 

pour assolemant trienal. Le domaine était divisé en trois parties: l' un pour les plantes qui 

poussent dans la terre: betteraves, navets par example, l'autre pour les céréales comme le blé, 

l'orge, l'avoine. La troisième partie (on tournait tous les ans) n'était pas cultivée, c'était la 

"jachère" qui est devenu Ghesquiere ou Gesquiere en flamand. le rapprochement avec 

Gaquère, l'homme qui parle bien et beaucoup n'est que très hypothétique. Curieusement ce 

nom ne semble pas connu des spécialistes français qui ne parlent que de la seconde version. 

Ghesquiere: (voir plus haut Gesquiere) ne pas retenir l'hypothèse de l'homme qui parle 

beaucoup (explication française) car il s'agit d'un nom bien flamand en rapport avec la 

terre.<br>Le nom de famille Ghesquiere (ou Ghesquier, bienque le moins frequent) est classé 

sous l'étiquette des noms dits sobriquels, ce nom qui évoque un caractétistique physique ou un 

trait personnel d' une personne. Dans ce cas, Ghesquiere est la francisation du flamand 

"gescherts" (prononce "gueskerts"), dans l'Autriche. Ce terme signifie tout simplement 

"rustre, lourdaud", ou dans certains cas, "bavardage campagnarde". C'est un terme qui évoque 

la simplicité de la campagne et l'absence de raffinement, et que l'on aurait attribué, sans doute, 

à un individu dont on plaisantais le manque d'éducation ou les moeurs rustiques.(18). 

Jachère, sfs; une terre labourable non ensemencée, au repos. – Avec les assolements 

modernes, les jachères sont suprimées. Allem.: Brachfeld. – Angl.:  Fallow ground & layland. 

– Bosnicq: Ledinav. – Breton:  Brellé,léton, letoun. – Cafre:  fousso. – Croate & dalm.: 

Ledinav. – Danois: Brakliggen. – Esclav.:  Ledinav. – Espag.: Barbecho. – Flam.:  Braakland. 

– Franç.: Ex jacere & jacerie. – Herzég.:  Ledinav. – Holl.: Braakland. – Italien: maggese & 

novale. – Norm. (à Caen : brise). – Picard:  gachière & jakière. – Port.: Alquieve. – Roman:  

Jacheres,  jacheries, jakière, somair, sommart, versaine. – Serbe:  ledinav. – Suéd.: traede. – 

Turc.:  kyr, ova. (19). 

 

(1) Marc Ghekiere, Kroniek historiek der Geluwse Hoeven. 

(2) R. Slosse, Rond Kortrijk, Deel III, p.802-803, heruitgave Familia et Patria, Handzame  

1977. 

(3) Herbomez, Chartres de l'Abbaye de Saint-Martin à Tournai, deel 11, 189. 

(4) idem, deel I, 551. 

(5) Archives Départementales du Nord, 51 H 22. 

(6) Idem, 31, H 206, 216 en 217. 

(7) Hautcoeur, Cartulaire de l' Abbaye de Flines, II, 505. 

(8) Hautcoeur, op. Cit., II, 705. 

(9) De Leiegouw, Jg 1984, p. 387. 

(10) Dictionaire des noms de famille et prénoms de France, Uitgeverij Larousse, 3de druk, 

1951. 

(11) J. Hock,; La Ferme de Tenre à Athet l'Agriculture au XIII-ième siècle, 1912. 
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(12) A. Deveyer, Les Noms des Gens, verschenen in een niet nader genoemd Noord-Frans 

dagblad. 

(13) Family Name history, The historcal Research Center, New York. 

(14) http://www.meertens.knaw.nl/index.html. 

(15) Frank Ghesquière, 15 Rue Clos des Genêts, Gerpinnes 6280. 

(16) Stukjes uit provinciale Zeeuwsche courant geschreven door Lo van Driel in de periode 

2004-maart 2005 onder de rubriek "namen". Met dank aan Dirk Guequierre, uit 4542 RZ 

Hoek (Nederland).  

(17) http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/FpageG.htm. 

(18) http://gw.geneanet.org/ghuvent?lang=nl&p=robert&n=ghesquiere. 

(19) Hochsteyn, Les termes de géographie dans les langues du globe, 1906. 

 

318 (!) schrijfwijzen van de naam 

CHESQUIER 1898 KORTRIJK 

CHESQUIRRE 1760 LANGEMARK 

DEGEKIERE 1675 OOIGEM 

DEGEQUIRE 1652 HARELBEKE 

DE GESQUIERE 1657 

OOSTROZEBEKE 

DE GHESQUIERE 1634 BAVIKHOVE 

DEGUEKIERE 1670 HARELBEKE 

DE GUESQUIERE 1785 TOURNAI 

DE GUESQUIERES 1374 FLINES 

DE KEERRE 1743 WAREGEM 

DE KIER 1873 KRUISHOUTEM 

DE KIERE 1657 WIELSBEKE 

DE LE GHESQUIERE 1373 RIJSEL 

DEQUEQUIERE 1673 HARELBEKE 

DE QUIER 1660 LEIDEN 

DEQUIERE 1711 HARELBEKE 

DEQUIERRE 1777 SINT-BAAFS-VIJVE 

DES GHASQUIERES 1389 MARCQ 

DES GHESKIERES 1346 AUCHY 

DES GHIESKIERES 1272 AUCHY 

DESQUIERE 1824 MENEN 

ELKIER 1750 AMSTERDAM 

ECQUIRE 1633 BAVIKHOVE 

GACHIERE 1733 DUDZELE 

GACKIER 1648 NIEUWKERKE 

GACKIERE 1899 WATOU 

GACKIERES 1651 STAVELE 

GACQUERE (1) 

GACQUERRE (1) 

GACQUIERE 1643 BAVIKHOVE 

GAEKIERE 1813 BRUGGE 

GAIKIERE 1727 BERTHEM (Fr) 

GAIQUIER 1892 MOUVAUX 

GAIQUIRIE 1653 LEIDEN 

GAKIERE 1607 DESSELGEM 

    

GHESKYRE 1640 KORTRIJK 

GHESQIER (10) 

GHESQIERE 1867 PASSENDALE 

GHESQIRE 1842 MOORSLEDE 

GHESQUERE 1802 INGELMUNSTER 

GHESQUERS (10) 

GHESQUICRES (10) 

GHESQUICQRY (10) 

GHESQUICQY (10) 

GHESQUIEN 1807 STADEN 

GHESQUIER 1541 WERVIK 

GHESQUIERE 1387 WASQUEHALL 

GHESQUIERES 1441 DEULEMONT 

GHESQUIERS 1754 RONCQ 

GHESQUIES (10) 

GHESQUIEZ 1814 KORTRIJK 

GHESQUIRE 1292 RIJSEL 

GHESQUYERE 1651 MENEN 

GHESSCQUIERES (5) 

GHETIERE 1719 BRUGGE 

GHICKIER 1660 DADIZELE 

GHICKIERE 1661 DADIZELE 

GHIEKIER 1722 VEURNE 

GHIERE 1918 (8) 

GHIJKIERE 1736 IZEGEM 

GHIKIER 1629 WORTEGEM 

GHIKIERE 1841 BULSKAMP 

GHISQUIERE 1755 MOORSELE 

GHISQUIERES 1578 MENEN 

GHUEKIERE 1642 BOEZINGE 

GHUESQUIER 1702 RONCQ 

GHYCKIERE 1706 VEURNE 

GHYEGHYER 1544 LANGEMARK 

GHYKEERE 1759 NIEUWPOORT 

GHYKIER 1620 WORTEGEM 

GHYKIERE 1706 OEKENE 
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GAKIRIE 1660 PROVEN 

GAKYERE 1871 HONDSCHOTE 

GALKIERE 1682 BEVEREN-YZER 

GAQUERE (2) 

GAQUERRE (3) 

GAQUERT (3) 

GAQUIER 1736 OOSTENDE 

GAQUIERE 1549 MERVILLE 

GAQUYERE 1784 WESTVLETEREN 

GAQUYRE 1638 POPERINGE 

GASKIERE 1691 TORHOUT 

GASQUER 1705 DOTTIGNIES 

GASQUERES (2) 

GASQUIERE (3) 

GAUCIER 1639 DUDZELE  

GAUCIERS 1572 BRUGGE 

GAUCKIER 1775 WESTOUTER 

GAUCQUIE 1560 DEERLIJK 

GAUCQUIER 1766 ZILLEBEKE 

GAUKIE 1732 WULVERGEM 

GAUQUIE 1676 ZILLEBEKE 

GAUQUIER (10) 

GAUQUIRE 1714 WULVERGEM 

GAUKYE 1723 

GAUSCHIER 1585 BRUGGE 

GAUSCHYER 1605 BRUGGE 

GAYQUIERE 1680 KORTEMARK 

GCHESQUIERE 1900 ZEDELGEM 

GEAUQUIE 1746 WIJTSCHATE 

GECKAIRE (9)  

GECKIER 1704 ASSE 

GECKIERE 1605 WERVIK 

GECKIERS 1629 WESTVLETEREN 

GECQUIERE 1605 BELLEGEM 

GECQUYRE 1629 MENEN 

GEEKIERE 1757 NIEUWPOORT 

GEESQUIERE (7) 

GEGEKIERE 1850 ASSEBROEK 

GEGUIERE 1798 IZEGEM 

GEHESQUIERE 1920 SINT ANDRIES 

GEHSQUIERE 1869 BESELARE 

GEIQUIERE 1648 LEIDEN 

GEKEERE 1851 HUISE 

GEKERE (9) 

GEKERRE (5) 

GEKIER 1643 IZEGEM 

GEKIERE 1639 OEKENE 

GEKIERES 1661 BRIELEN 

GEKIERIE 1763 HARELBEKE 

GEKIRE 1735 RENINGE 

GHYKIERS 1629 IEPER 

GHYQUIERE 1706 GELUWE 

GHYSQUIERE 1796 LANGEMARK 

GICKIER 1660 DADIZELE 

GICKIERE 1471 WERVIK 

GICKIR 1666 DEERLIJK 

GICKYRE 1621 PASSENDALE 

GICQUERE NOYON (FR) 

GICQUIRE 1659 KORTRIJK 

GIEKIERE 1752 EMELGEM 

GIEKIERRE 1714 ZEVERGEM 

GIEKYRE 1687 LANGEMARK 

GIESKIERE 1268 RIJSEL 

GIESQUIERE 1615 PASSENDALE 

GIJKIERE 1707 OEKENE 

GIJQUIERE 1750 ALVERINGEM 

GIKEERE 1708 ROESELARE 

GIKIERE 1936 ROUBAIX 

GIKIERRE 1711 ZEVERGEM 

GIKKIERE 1774 WAKKEN 

GIKYRE 1695 LANGEMARK 

GIQUIERE 1720 RENINGE 

GISCHEN 1721 BRUGGE  

GISCHER 1711 BRUGGE 

GISGER 1719 BRUGGE 

GISGERS 1719 BRUGGE 

GISKIERE 1733 VEURNE 

GISQUIERE 1930 IEPER 

GISQUIERES (7) 

GISSCHERE 1723 BRUGGE 

GISSCHIER 1589 LEIDEN 

GLESQUIERE 1901 LANGEMARK 

GOCKIERE 1645 GIJVERINKHOVE 

GOKIER 1690 BEVEREN-YZER 

GOQUIER 1741 MESEN 

GOUKIERE 1742 BOEZINGE 

GOUQUIERE 1662 REKKEM 

GUAEKIERE 1782 HONDSCHOTE (Fr) 

(6) 

GUAQUIERE 1760 POPERINGE 

GUCCHIERE 1681 HOLLEBEKE 

GUCQUIERE 1676 HOUTEM-IEPER 

GUECKIERE 1680 HOUTEM-IEPER 

GUEQUER (10) 

GUECQUIERE 1740 

OOSTDUINKERKE 

GUELQUIERE 1663 OEREN 

GUEQUIER 1833 GENT 

GUEQUIERE 1740 WAREGEM 

GUEQUIRE (10) 
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GEKYERE 1779 VINKEM 

GEKYRE 1768 HARELBEKE 

GEQUIERE 1766 AVELGEM 

GEQUIERES 1748 BOEZINGE 

GEQUIERRE (7) 

GEQUIRE 1767 RENINGE 

GEQUYERE 1698 BEVEREN-

ROESELARE 

GEQUYRE 1638 BAVIKHOVE 

GERKIER 1699 DUDZELE 

GESCHAR 1727 BRUGGE  

GESCHER 1727 BRUGGE  

GESCHIER 1595 LEIDEN 

GESCHIERE 1560 WERVIK 

GESCKIERE 1666 MESEN 

GESCHYER 1610 ZONNEBEKE 

GESCYERS 1587 BRUGGE 

GESKEERE 1814 WATOU 

GESKIER 1685 BRUGGE 

GESKIERE 1683 GULLEGEM 

GESQIER 1782 MOORSELE 

GESQUIER (10) 

GESQUIERE 1654 MOORSELE 

GESQUIERES 1681 GULLEGEM 

GESQUIERRE 1860 GISTEL 

GESQUIR (10) 

GESQUIRE 1872 KLEMSKERKE 

GESQUIJER (9) 

GESSCHIER 1518 WERVIK 

GESSCHIERE 1600 RENINGE 

GETTIERE 1744 VEURNE 

GEUKIERE 1798 BRUGGE 

GEYKIER 1661 BRUGGE 

GEYKIERE 1653 GULLEGEM 

GEYSCHIERE 1656 MENEN 

GHACKIERE 1801 BRUGGE 

GHAEKIERE 1809 BRUGGE 

GHAKIERE 1873 WULVERINGEM 

GHAKIERES 1682 BEVEREN-YZER 

GHESQIERRE (10) 

GHASQUIERE (4) 

GHAUQUIE 1737 WIJTSCHATE 

GHECCIERE 1705 GULLEGEM 

GHECIERRE 1705 GULLEGEM 

GHECKIER 1667 BEVEREN-YZER 

GHECKIERE 1810 LENDELEDE 

GHECKIERS 1554 HOLLEBEKE 

GHECQUIERE 1623 MENEN 

GHECQUIRE 1677 DADIZELE 

GHEGHIER 1544 LANGEMARK 

GUESCIER 1640 LEIDEN 

GUESKIER 1658 KEMMEL 

GUESKIERE 1726 OEKENE 

GUESQUIER 1624 HEULE 

GUESQUIERE 1683 GULLEGEM 

GUESQUIEREN 1765 GULLEGEM 

GUESQUIERES (10) 

GUESQUIERRE 1850 DRANOUTER 

GUESQUIERS 1485 STADEN 

GUESQUIEU 1837 RENINGE 

GUESQUIRE 1719 OEKENE 

GUESSSCHIERE 1711 RENINGELST 

GUIEQUERE (10) 

GUIQUIERE 1729 RUMBEKE 

GUISQUIER 1655 LEIDEN 

GUISQIRE 1720 WAKKEN 

GUISQUIERRE 1672 MENEN 

GUQUIERE 1705 GELUWE 

GUSQUIERE 1617 OEKENE 

GUYEQUIER 1713 AARTRIJKE 

GUYQUIERRE 1655 LEIDEN 

GUYSQUIERE 1698 GELUVELD 

GYCKIER 1647 BRUGGE 

GYCKIERE 1736 ICHTEGEM 

GYKEERE 1706 ROESELARE 

GYKIERE 1660 GULLEGEM 

GYKIERES 1710 RENINGELST 

GYKIERS 1647 BRUGGE 

GYQUIERE 1706 GELUWE 

GYQUIRE 1758 BREDENE 

GYSQUIERE 1662 GELUWE 

GYSSCHER 1741 BRUGGE 

GYSSCHIERE 1694 WERKEN 

HACKER 1635 BAVIKHOVE 

HACKIERE 1787 LISSEWEGE 

HACQUIERES 1727 BERTHEN (Fr) 

JECQUIERE 1637 BAVIKHOVE 

KEERE 1738 MEULEBEKE 

KEIRE 1746 MEULEBEKE 

KEKIERE 1716 HULSTE 

KEQUIERE 1672 HARELBEKE 

KICKIRE 1720 WAKKEN 

KIERE 1674 OOIGEM 

KIERIE 1810 HOOGLEDE 

KIERRE 1767 SINT-BAAFS-VIJVE 

KIJERE 1674 OOIGEM 

KIJRE 1717 MEULEBEKE 

KIRE 1727 MEULEBEKE 

KIRRE 1752 TIELT 

KYERE 1674 OOIGEM 
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GHEIKIERE 1703 ROESELARE 

GHEISQUIERE 1682 BOEZINGE 

GHEKEERE 1606 BRUGGE 

GHEKEIRE 1797 NOORDSCHOTE 

GHEKERRE 1642 LICHTERVELDE 

GHEKIER 1813 LENDELEDE 

GHEKIERE 1656 OEKENE 

GHEKQUIERE 1877 OOSTKAMP 

GHEKYERE 1638 GULLEGEM 

GHELIERE 1859 TORHOUT 

GHEQIERE 1849 OOSTKAMP 

GHEQUERE 1852 HUISE 

GHEQUIERE 1648 IZEGEM 

GHEQUIERRE (10) 

GHEQUIRE 1678 DADIZELE 

GHEQUYRE 1692 WEVELGEM 

GHERSGHIERE 1522 MENEN 

GHESCHIER 1549 IEPER 

GHESCHIERE 1471 WERVIK 

GHESCHUERE 1707 BRUGGE 

GHESCHUIERE 1575 MENEN 

GHESCUIERE 1845 HUISE 

GHESEGIERE 1798 BRUGGE 

GHESKIERE 1734 RENINGE 

GHESKIERTS 1523 WERVIK 

KYRE 1686 MEULEBEKE 

LE GUEQUIER 1651 LEIDEN 

LE GUEQUIERE 1651 LEIDEN 

QUEQUER (10) 

QUEQUIERE 1672 HARELBEKE 

QUEQUIERRE 1751 OOSTBURG 

QERQUIERE 1650 LEIDEN 

QUEQUIRE (10) 

QUESQUE (10) 

QUESQUIER (10) 

QUESQUIERE (10) 

QUESQUIERRE (10) 

QUESQUIRE (10) 

QUICKER 1660 LEIDEN 

QUICQUERE (10) 

QUIERE 1757 WAKKEN 

QUIQUERE (10) 

QUIQURE (10) 

QUIRE 1789 WAKKEN 

REKIER 1677 MEULEBEKE 

RIKIER 1747 AMSTERDAM 

SCHEKIER 1665 BRUGGE 

VECQUEIRE 1646 BAVIKHOVE 

VESCHAER 1589 LEIDEN 

VESSCHIER 1589 LEIDEN 
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(7) “Rond Kortrijk” van L. Slosse. 
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DERENS 1327 1329     
DERIJCKE 1325 1327 1329    
DE ROO 1372      
DE RUDDER 1344       
DE RUYCK 1336 1346     
DERVAUX 1326 1328 1330    
DERYCKE 1326 1336     
DE SCHRYVERE 1346      
DE SMEDT 1307 1310 1345    
DE SMET 1311 1336 1344 1345   
DE SOMMERE 1345      
DE STOOP 1336      
DE SUTTERE 1345      
DE VLAEMINCK 1346      
DE VLIEGERE 1372      
DE VLIEGHERE 1371      
DEVOGELAERE 1308 1311 1344    
DEVOLDER 1369 1370 1371 1372 1373  

DE VOLDERE 1373      
DEVOS 1307 1309 1344    

DE VRIESE 1337      
DE WACHTERE 1345      
DEWAEGENAERE 1305 1306 1308 1309 1311  

DE WAEGHENAERE 1307      
DE WAELE 1336 1353 1354 1355   
DE WEERDT 1345      
DE WEIRDT 1344 1345     
DE WOLF 1344      
DE WULF 1341      
DE WYELS 1344      
DEWYLIE 1326 1327     
DHAENENS 1310 1358     
D'HAENENS 1353 1355     
DHAMERE 1313 1356 1357 1374   
DHAMERS 1357      
DHANENS 1374 1375     
DHARTE 1346      
D'HEERE 1358      
DHONDT 1336      
DHONT 1312 1313 1357 1375   
DHUYGELAERE 1345      
DIAS 1358      
DIERICK 1341      
DIERICKX 1346      
DIERYCK 1328      
DORCHY 1313      
D'ORCHY 1374      
DOSSCHE 1345      
DUFORE 1353      
DUFOREZ 1354      
DU PRE 1345      
DUPREZ 1346      
DUYVETTER 1310      
EVERAERT 1311      
EVERAERTS 1308 1309     
FAELE 1354      
FAULTE 1345      
FERRE 1353      
FOCQUENIER 1345      
FREDERICQ 1358      
FRETIN 1329      
FUTTINCK 1328      
GALLANT 1346      
GALLE 1336 1345     
GARDYN 1325 1326 1328 1330   
GHERARDIN 1328 1330     
GHIJSELINCKS 1309      
GHYSELBRECHT 1312      
GHYSSELS 1358      
GILLEBERT 1328 1330     
GODININEAU 1358      
GOEBBELS 1358      
GOEMINNE 1379      
GOERING 1358      
GOOSSENS 1358      
GRIMMONPREZ 1327      
GUEQUIERE 1314      
GUEQUIERE 1315 1316     
GYSEINCK 1373      
GYSELYNCK 1373      



HAESAERT 1358      
HAUTEKEETE 1341      
HEBBELYNC 1357      
HERMAN 1345      
HERTELEER 1341      
HEYERICK 1307 1309     
HILDEBRAND 1341      
HOMBEEK 1354      
HOUPE 1328 1330     
HOUPPE 1326      
HUYS 1336 1341     
HYSEBAERT 1345      
IMPENS 1346      
JACQUELOOT 1313      
JANSSENS 1306 1307 1308 1345 1358  

JOORIS  1345      
KARRYN 1374      
KELEM 1346      
KESTELOOT 1309      
KINDS 1308      
KINT 1310      
KINTS 1346      
LAGAE 1358      
LAGRAIN 1370 1372     
LAGRIJN 1370 1372     
LAMBERT 1336      
LAROY 1306      
LAUWAERT 1345      
LEBLANCQ 1311      
LEFEBURE 1326 1328     
LEFEVER 1305 1325 1326 1331   
LEFEVRE 1325 1326     
LEWYLLIE 1327      
LIEBAERT 1312 1313 1357 1374   
LOBBENS 1370      
LOBEEL 1329      
LOONTJENS 1341 1345     
LOONTJES 1341      
LOOTENS 1310 1341 1372    
LOVAERT 1358      
LOVELING 1358      
LOWIE 1358      
LUYSSAERT 1341      
LUYSSCHART 1358      
MAEBE 1370 1372     
MAES 1346 1358     
MALFAIT 1358      
MARAU 1330      
MARCHAND 1346      
MARIS 1341      
MARTENS 1341      
MASTDACH 1357      
MATTHYS 1358      
MECHELYNCK 1358      
MEHEUS 1306 1307 1309    
MEIRE 1310 1311     
MEIRESONNE 1338 1358     
MEIRLEVEDE 1329      
MERCHIER 1358      
MERLEVEDE 1327      

MESTACH 1313 1356 1374    
MESTDACH 1312 1353 1379    
MESTDAGH 1351 1352 1653 1654   
MINNENS 1345 1346     
MOERMAN 1305      
MORTIER 1308 1311 1341    
MORTREUX 1327 1329     
MOYSON 1358      
MULLAERT 1326 1328     
MULLE DE TERSCHUERE 1358      
MUYLLAERT 1328      
NAESSENS 1346      
NEIRYNCK 1345      
NEYT 1341      
NIEUWLAND 1358      
NOTE 1326 1327 1329    
OLLEVIER 1345      
OMBECK 1354      
OMBECQ 1355      
OMBEECK 1352      
OOMBEEK 1354      
OPSOMERE 1346      
PATTEET 1341      
PAUWELS 1374      
PAUWELYN 1327      
PHARASYN 1373      
PICQUE 1358      
PIESSENS 1341      
PIPERS 1309      
PIRENNE 1358      
PLANCKAERT 1341      
POPPE 1346      
PRIEELS 1346      
PROVOST 1371      
PUTMAN 1308 1311     
QUARTIER 1372      
RAMONT 1345      
RAVEEL 1351 1352 1353 1354 1369  

REDOLPHUS 1307 1309     
ROBAIS 1308 1310     
ROELS 1345      
ROOBEEK 1358      
ROOSE DE CALESBERGH 1338      
RUYSSCHAERT 1307 1309     
SAELENS 1373      
SAEY 1341      
SCHAECK 1341      
SCHAERS 1352      
SCHAMP 1375      
SCHAUT 1311      
SCHELSTRAETE 1341      
SCHUERMANS 1358      
SCHUERS 1354 1355     
SCHUURS 1355      
SCONYNCKX 1358      
SENESAEL 1327      
SERGEANT 1313 1357 1374    
SERLET 1345      
SERVAES 1358      
SERWEYTENS 1307 1308 1311    



SIMONIS 1338      
SIMPELAIRS 1346      
SINNESAEL 1327 1329     
SNEYSSENS 1358      
SNOECK 1355      
SOENS 1359      
SPANHOVE 1370 1372     
SPINNEWYN 1328 1330     
SPORS 1345      
STAELENS 1378      
STAES 1345      
STEEGHERS 1341      
STEUPERAERT 1309      
STEVENS 1336 1346     
STEYAERT 1341 1359     
STOCKMAN 1341 1359     
STRACKE 1359      
STREUVELS 1359      
STUYVAERT 1341      
SYS 1359      
TACCOEN 1312      
TAELDEMAN 1359      
TEMMERMA 1378      
THEEREN 1359      
THESSELY 1346      
THIENPONT 1378      
THOREZ 1305 1305 1325 1326 1327 1329 

THYS 1313      
TIELEMAN 1359      
TIMMERMAN 1359      
TRIEST 1359      
TRUYAERD 1370      
TRUYAERT 1373      
TUYTSCHAEVERE 1346      
UYTTERSCHAUT 1378      
UYTTERSCHOUT 1379      
VAN  NIEUWENHUYSE 1352      
VAN ASSCHE 1308 1311     
VAN AUTRYVE 1345 1346     
VAN BENEDEN  1379      
VANBEVERSLUYS 1379      
VAN BOGAERT 1346      
VAN CAENEGHEM 1359      
VAN CAUWENBERGHE 1345      
VAN COILLIE 1351      
VAN DAMME 1345      
VANDE GHENACHTE 1346      
VAN DEINZE 1359      
VANDE MOORTELE 1345      
VAN DEN ABEELE 1359 1370 1371    
VANDEN AMEYE 1345      
VANDEN BERGE 1352 1353 1655    
VANDEN BROUCKE 1327 1329     
VANDENBULCKE 1369 1371 1372    
VANDEN BUNDER 1375      
VANDENBUWERY 1370      
VANDENDRIESSCHE 1351 1369 1370 1372   
VANDENHOUTE 1359      
VANDEN VELDE 1357      
VANDER BEKEN 1375      

VANDER CRUYSSEN 1345 1346 1359    
VANDER DONCKT 1338 1345     
VANDER GOES 1313 1357 1359    
VANDER HAEGHEN 1359      
VANDER MEERE 1313      
VANDER MEEREN 1346      
VANDERMEERSCH 1341 1345 1359    
VANDER MEULEN 1346      
VANDER PIETE 1345 1346 1378    
VANDER STICHELE 1336      
VANDER STRAETEN 1346 1379     
VANDER VENNET 1346      
VANDER WOESTYNE 1346      
VANDE VEIRE 1359      
VAN DE VELDE 1341 1356     
VANDE VOORDE 1329      
VANDE WOESTIJNE 1359      
VANDE WOSTYNE 1378 1379     
VAN DOORNE 1345 1359 1379    
VAN DORPE 1359      
VAN EECHAUTE 1336      
VAN EENOO 1308 1310     
VAN HAUWAERT 1310 1336 1352 1355 1359  

VAN HAVER 1359      
VANHEE 1326 1327     
VAN HEE 1329      
VAN HENDE 1359      
VAN HESCHE 1354      
VAN HOECKE 1359      
VANHOENACKER 1378      
VAN HONACKERE 1346      
VAN HONDER 1308      
VAN HONNACKERE 1379      
VAN HOOREBEKE 1359 1374 1375    
VAN HUFFEL 1310 1346     
VAN LAERE 1359 1378     
VAN LANCKER 1351 1351 1369 1370 1371  

VAN LANDSCHOOT 1359      
VANLEENE 1328 1330     
VANLEERNE 1330      
VAN LIERE 1346      
VAN LOO 1305 1306 1308 1310 1373  

VAN MECHELEN 1359      
VAN NEVEL 1341      
VAN NEVELE 1359      
VAN NIEUWENHUYSE 1351 1353 1355 1369   
VAN NIEUWENHUYZE 1351 1352     
VAN NUFFEL 1341 1359     
VAN OOSTENRIJK 1359      
VANOOTEGHEM 1308 1312 1336 1356 1357  

VAN OVERBEKE 1341 1370     
VAN OVERBEKE 1372      
VAN OVERWALE 1313      
VAN PAEMEL 1359      
VAN PARYS 1341 1355 1359    
VAN POTTELSBERGHE 1359      
VAN QUICKELBERGHE 1372      
VAN RAE 1345      
VAN ROODEN 1313      
VAN SANTVOORDE 1373      



VAN SCHOONE 1313      
VAN SPEYBROUCK 1374      
VAN STOFFEL 1341      
VAN THORRE 1351 1352 1353 1354   
VAN WESEMAEL 1337      
VAN WONTERGHEM 1341 1345 1379    
VELLE 1307 1309     
VENIE 1345      
VERBEKE  1337 1354 1372    
VERBEKEN 1310      
VERBEURE 1369 1370 1371    
VERBIEST 1359      
VERDONCK 1355      
VERGULDEZOONE 1325      
VERGULT 1346      
VERHAEGHE 1345      
VERHOEYE 1311      
VERHOUSTRAETE 1359      
VERHOYE 1306 1308 1336 1354   
VERLEIZE 1372      
VERLEYSEN 1372      
VERLINDE 1371      
VERMEERSCH 1346      
VERNIERS 1345      
VEROUGSTRAETE 1372      
VERPLAETSE 1359      
VERSCHAEVE 1359      
VERVISCH 1326      
VICTOR 1359      
VINCENT 1345      
VINDEVOGHEL 1309      
VISEZ 1345      
VITSE 1313      
VLAEMINCK 1346      
VLAMYNCK 1326 1327 1328    
VLERICK 1352 1353 1355    
VOET 1306      
VOISIN 1345      
VUYLSTEKE 1359      
WALRAET 1354 1355     
WANNYN 1359      
WELLENS 1328 1330     
WEYLIE 1327      
WIEME 1306 1308 1311    
WILLEMS 1330 1359     
WILLENS 1328      
WILLIE 1326 1327 1329    
WINDELS 1369 1371 1373    
WULLEMS 1330      
WULLENS 1328      
WYBO 1372      
WYME 1379      
WYNGAERT 1336      
YSERMAN 1353 1355     
ZENS 1359      
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze 

 

 

                      
          Deinze en deelgemeenten   Nazareth en deelgemeenten 

                       
          Zulte en deelgemeenten   Nevele en deelgemeenten (thans Deinze) 
 
Deelgemeenten: Astene · Bachte-Maria-Leerne  (tot 1824: Bachte en Sint-Maria-Leerne)· Deinze · 
Gottem · Grammene · Hansbeke ·: Landegem · Merendree · Meigem · Nevele · Petegem-aan-de-Leie · 
Poesele · Sint-Martens-Leerne · Vinkt · Vosselare · Wontergem · Zeveren – Nazareth – Eke – Zulte - 
Machelen – Olsene. 
 
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    
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Astene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gottem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansbeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merendree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meigem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petegem-aan-de-Leie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poesele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosselare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wontergem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeveren
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 26/5/2020, 30/6/2020, 29/9/2020, 27/10 en 24/11/2020: 

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 21 april 2020 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, 

Deinze: 

Voordracht: “Bouwen door de eeuwen heen” 

door Chris Weymeis, journalist. 

Ook al eens een romaans of gotisch monument bezocht en u de vraag gesteld: “Hoe hebben de 

mensen dat vroeger klaargespeeld om een dergelijk complex te bouwen?” of “Wie was de 

bouwmeester van dit gebouw en hoe heeft hij zijn plannen getekend?” Op die en nog vele andere 

vragen krijgt u een antwoord tijdens de voordracht met PowerPointpresentatie. Aan de hand van heel 

wat illustratiemateriaal verrijst een heus bouwwerk zonder dat u zelf de handen uit de mouwen hoeft 

te steken. 

OPGELET!! WEGENS HET CORONA-VIRUS WORDT DEZE VOORDRACHT 

WELLICHT VERPLAATST NAAR EEN LATERE DATUM. 

 

 

- Dinsdag 8 september 2020 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang 

Markt, Deinze: 

Voordracht: “Poorters en buitenpoorters in de Nederlanden” 

door onze voorzitter Claude Gekiere. 

Poorter en buitenpoorter zijn een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor 

bevoorrechte burgers. Na de Franse invasie verdwenen de voorrechten bij de afschaffing van het 

ancien régime in 1794-1795. Komen aan bod: formaliteiten tot het bekomen van het poorterschap 

(eisen, poorterseed, poortersgeld, borgstelling, poortersbrief); voordelen verbonden aan het 

poorterschap (op rechterlijk, economisch, fiscaal en militair gebied, beroep, functie, politiek, bij 

overlijden). Registratie van poorters, verplichtingen opgelegd aan poorters (vestiging, issuwerecht) en 

verlies van het poorterschap komen eveneens ter sprake. Als slot volgen een voorstelling en een 

bespreking van een poortersbrief (oud schrift) van in het jaar 1703 met transcriptie in een voor ons 

leesbare vorm. (Iedere aanwezige ontvangt een kopij van deze poortersbrief). Voorstelling met 

PowerPoint-presentatie. 

 

 

 

Ontvang nu de Nieuwsbrieven van Familiekunde Vlaanderen – regio Deinze: 

Indien je deze nieuwsbrieven nog niet ontvangt, surf dan zeker naar www.familiekundedeinze.be en 

klik op “Nieuwsbrief”. In het volgende scherm klik je op “hier even te klikken”. Vul op het volgende 

scherm uw gegevens in, vink het vakje “E-mail” aan en klik op “Abonneren”. Bevestig daarna op het 

volgende scherm met het vakje “ik ben geen robot” aan te vinken en op “Abonneren op de 

nieuwsbrief” te klikken. 

 

http://www.familiekundedeinze.be/
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SFEERBEELDEN VAN ONZE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
(foto’s: Johan Nachtergaele) 

 

 

Voordracht: De bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en de staatshoofden van 

België, door Jean Paul De Cloet (dinsdag 25 februari 2020 in Deinze (benedenzaal 

bibliotheek)) 

 

 

Cursus: Wie waren mijn voorouders? Hoe leefden ze?  (2, 16 en 23 februari en 1 maart 2020 

in de Openbare Bibliotheek van Zulte) 
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BRANDSTICHTING OP DE SCHAAPSHOEVE DER WEDUWE VAN 

HEE IN DEINZE & VEROORDELING TOT DE DOODSTRAF 

VOOR DE DADER (1845) 
 

Op maandagavond 17 februari 1845 om 23 uur werd brand gesticht op de schaapshof- 

stede
1
 van de weduwe Van Hee

2
 te Deinze. Honderdvijftig schapen, twee schuren, de 

oogst, het landbouwtuig, karren enz., alles werd de prooi der vlammen. De schaapherder 

van het hof (de naam wordt aanvankelijk niet vernoemd), verdacht van de brandstich- 

ting, is aangehouden. Hij was een paar dagen eerder ontslagen; op het moment van de 

brand werd hij daar ter plekke gezien. Amper zes weken later (Gazette van Gend van 6 

april) volgt het bericht dat het misdrijf geagendeerd zal worden op de zitting van 29 mei 

van het Gentse Assisenhof: de beschuldigde is Karel Frans Hougens, 34 jaar oud, 

schaapherder, geboortig van Deinze
3
. Hij heeft op dat moment al een paar eerdere 

correctionele veroordelingen op zijn strafblad : bij vonnis van 3 maart 1831 kreeg hij 

veertien dagen gevang en 8 fl. boete wegens mishandeling en nachtlawaai en bij vonnis 

van 29 juni 1844 weer veertien dagen gevang wegens vrijwillige slagen en kwetsuren op 

ene Gyselinck in Kruishoutem.  

In de Gazette van Gent wordt zeer uitvoerig bericht over het proces voor het Assisenhof 

van Gent
4
. De opzettelijkheid en voorbedachtheid van deze nachtelijke brandstichting 

was voor de jury reden genoeg om een veroordeling tot de doodstraf uit te spreken (zie 

afb.). De doodstraf werd echter “verwisseld in de gonne van eeuwigen dwangarbeyd met 

                                                 
1
 Een jaar eerder was de hoeve openbaar verkocht. Zie Gazette van Gent nrs. 4463, 4467 en 4470 van 14, 

23 en 30 juni 1844, betreffende de openbare verkoping van “een allerschoonste en beste schapenhofstede”, 

met woonhuis, paarden-, koe- en schaapstallen, schuren, remisen, varkenskoten, aardappelkelder, boom- 

gaard, groententuin, weide en twee allerbeste maaimeersen, alles in één blok bijeen, gestaan en gelegen te 

Deinze in de wijk Hoeije, kadaster sectie A, nrs. 490 tot 496, samen 4 ha 13 a 40 ca groot, bewoond door 

de weduwe en kinderen van wijlen Jacobus Francies Van Hee, in leven olieslager en landbouwer te Deinze. 
2
 De schaapshofstede, waar op 17 februari 1845 de rode haan had gekraaid, was oorspronkelijk uitgebaat 

door Jacobus Francies Van Hee, in leven olieslager en landbouwer te Deinze, en na zijn dood (1843) door 

zijn weduwe en kinderen. Zie Stadsarchief Deinze, Burgerlijke Stand, Overlijdens, akte nr. 19 dd° 08.02. 

1843 : overlijdensaangifte van Jacobus Franciscus Vanhee, 72 j., landbouwer, geboren (1771) en wonende 

in Deinze (Wijk E nr. 708), zoon van wijlen Joannes Van Hee en van wijlen Joanna Depuyt, en man van 

Coleta Ghellinck. Zijn weduwe overleefde hem nog negen jaar. Zie Stadsarchief Deinze, Burgerlijke Stand, 

Overlijdens, akte nr. 38 dd° 30.03.1852 : overlijdensaangifte van Coleta Gellinck, 76 j., landbouwster, 

geboren (1776) en wonende te Deinze (Wijk E), dochter van wijlen Francies Gellinck en van wijlen Marie 

Joanne Lammertyn, weduwe van Jacobus Francies Van Hee. 
3
 Stadsarchief Deinze, Burgerlijke Stand, Geboorten, akte dd° 28.01.1811 : aangifte van de geboorte, op 27 

januari 1811, van Charles François Hougens, zoon van Michel Hougens, 31 j., schaapherder, gedomici- 

lieerd te Deinze extra muros, en van Rosa De Sloovere. 
4
 Gerechtsdossier met arrest bewaard in : Rijksarchief Gent, Archief Hof van Assisen van Gent (inv. R81), 

dossier nr. 5144 (doos 513). In het dossier steekt o.m. een volledige plattegrond van de hoeve. Er zijn ook 

de interessante getuigenverklaringen, o.m. door de weduwe Van Hee-Gellinck, haar zoon Francies Van 

Hee, 32 j.; en dochter Amelie Van Hee, 43 j.; dr. med. Remi Severin Coppens, 31 j.; notaris Hilaire De 

Smet, 40 j., Bernard-Francies Bockstalle, brigadier-gendarm, 33 j.; Petrus (“Pier”) Onderbeke, herbergier-

timmerman, 48 j., allen te Deinze wonende. Een pikant detail nog: zoon Francies Van Hee én schaapherder 

Hougens waren allebei verliefd op de inwonende dienstmeid Beatrix Verleyen (dit was volgens de dader de 

oorzaak van zijn “minnenijd” die hem tot zijn misdaad had aangedreven). Het dossier bevat ook een 

uittreksel van het koninklijk besluit met de strafvermindering, alsook het verslag van de tentoonstelling in 

Deinze. 
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tentoonstelling maer zonder brandmerk” met een koninklijk besluit van 19 juni 1845.  

Ongetwijfeld was dat een genademaatregel, want in die periode werd de doodstraf ook 

nog effectief uitgevoerd. De laatste voltrekking van een doodstraf voor een gemeen- 

rechtelijk misdrijf in België gebeurde op 1 juli 1863 met de terechtstelling (door de 

guillotine) van ene Charles-Louis Kasteleyn te Ieper. Straffen met brandmerk waren ook 

nog mogelijk in 1845, ze werden immers maar afgeschaft met de wet van 31 december 

1849 (Belgisch Staatsblad van 9/1/1850). In België werd die straf vanaf 1832 echter niet 

meer uitgevoerd
5
. Het tentoonstellen van veroordeelden, dit is het openbaar.te.kijk 

 

    
Publicatie van het doodvonnis in de Gazette van Gent nr. 4610 van 30 mei 1845 (links) en verslag van de 

tentoonstelling op de markt van Deinze in de Gazette van Gent nr. 4626 van 6 juli 1845 (rechts).  

 

stellen van misdadigers op een schavot, was echter nog gebruikelijk in de 19
e
 eeuw. 

Hieronder volgt het proces-verbaal van de tentoonstelling van schaapherder Hougens, die 

plaats had op woensdag 2 juli 1845 op de Markt te Deinze. 
“Wij Charles Louis Filliers, greffier des kantons Deynze, Arrondissement Gent, Provincie van Oost- 

vlaenderen, hebben ons heden begeven ten stadhuyse van Deynze in de groote zael uytzicht hebbende ten 

westen op de publieke Merkt Plaets, alwaer regt daer over, het schavot geplaetst stond, ten eynde tegen- 

woordig te zijne in de tentoonstelling van den genoemden Karel Francies Hougens, oud vier en dertig 

jaeren, zoon van Michil en van Rosalia De Sloovere, schaepherder geboren en woonende te Deynze, 

verwezen bij arrest verleend door het Hof van Assisen der Provincie Oostvlaenderen, zittende te Gend den 

negenentwintigsten Meye achtthien honderd vijfenveertig tot de straffe des doods, als overtuygd van 

vrijwillige brandstigting, wiens bovengemelde doodstraffe bij Koninglijk Besluit van date negenthienden 

Juny lestleden is verwisseld in de gone van Eeuwigen Dwangaerbeyd met tentoonstelling, maer zonder 

brandmerk, den welken vervolgens in uytvoering van meerberoepen Koninglijk Besluyt geduerende eene 

uer te beginnen van elf ueren tot twaelf ueren ’s middags van dezen dag op het schavot ter publieke Merkt 

Plaets regt over het stadhuys van Deynze aen eenen aldergrootsten toeloop van volk is tentoongesteld 

                                                 
5
 P. De Win, Het brandmerk als criminele straf in West-Vlaanderen (1802 – 1850), in Biekorf 1991, pp. 89 

– 98.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ieper
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geweest met ijzere halsband en keten vastgehecht, waervan onmiddellijk naer het eyndigen der zelve 

tentoonstelling is opgemaekt het tegenwoordig Proces Verbael ’t welk door ons greffier voornoemd is 

onderteekend daete als ten hoofde. De greffier voornoemd geteekend, w.g. C.L. Filliers.” 

Na deze straf werd Hougens overgebracht naar de gevangenis in de Nieuwewandeling te 

Gent, waar hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. Lang heeft hij het daar trouwens 

niet uitgehouden. Drie jaar later reeds meldt de chirurgijn van de gevangenis dat “le 

nommé Hougens Charles Francois, n° 1041, agé de trente-sept ans, est décédé hier, huit 

Août, mil huit cent quarante-huit, à une heure après-midi, des suites d’ileus.”. De veroor- 

deelde overleed dus wellicht een vreselijke dood door darmafsluiting. 

Het gevangenisdossier
6
 vermeldt nog andere interessante gegevens over Karel Hougens.  

Uit het toegevoegde signalement weten we dat Hougens 1 meter 64 groot was, hij zwarte 

haren, baard en wenkbrauwen had, zijn neus spits en zijn gezicht ovaal waren en hij een 

lange kin en ovaal gezicht had. In een ander document “onderrichtingen van het plaetse- 

lijk bestuer” vernemen we: “zijn voorig gedrag was zeer gemeen, hij was maer slegt aen- 

gezien”; hij was ook “de dronkenschap genegen” en “door ontucht, onechte zamenleving 

of hoererij bekend”. 

 
Signalement van Karel Hougens. 

                                                                                                               Paul Huys en Guido Demuynck 

                                                 
6
 Rijksarchief Gent, Strafinstelling Gent (inv. M44) nr. 487, dossier 3076. 
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MARKIES JEAN CHARLES DE MERODE VAN DEINZE WORDT IN 

1765 OPGENOMEN ALS RIDDER IN DE ORDE VAN HET GULDEN 

VLIES  
 

  

 
 

Eind 2017 werd in een Brusselse veilingszaal een document geveild dat enig belang heeft 

voor de geschiedenis van Deinze. Het betreft een oorkonde op perkament betreffende  de 

opname van markies Jean Charles de Mérode, heer van Deinze, in de Orde van het Gulden 

Vlies. Dit diploma, dat als “erfgoedobject” zeker op zijn plaats zou geweest zijn in het 

Museum van Deinze, werd op de veiling verkocht voor een hamerprijs van 1200 Euro (ex-

clusief kosten), wat jammer genoeg een stuk méér was dan de Deinse museumconservator 

gemandateerd was te bieden. Wie de gelukkige koper was, weten we niet. 

Aan de veilingscatalogus ontlenen we de bovenstaande afbeelding, waarop de kalligrafisch 

neergepende tekst duidelijk leesbaar is. Deze luidt als volgt : 
 

Joseph II. par La Grace de Dieu Empereur des Romains, Toujours Auguste, Roy de 

Germanie, et de Jerusalem, Co Regent et Héritier des Royaumes de Hongrie, de Boheme, de 

Dalmatie, de Croatie, et d’Esclavonie, Archiduc de l’Autriche, Duc de Bourgogne, et de 

Lorraine, Grand Duc de Toscane, Grand Duc de Transylvanie, Duc de Milane, de Mantoie, 

de Parme, Comte d’Habsbourg, de Flandre et du Tyrol, etc., Chef et Souverain de l’Insigne 

de l’Ordre de la Toison d’Or, à Tous ceux qui ces presentes verront, salut.  Comme à 

raison de la Souveraineté de notre dit Ordre et à l’imitation des Chefs et Souverains 

d’iceluy Nos Predecesseurs de Tres haute Memoire, Notre desir est non seulement de la 
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maintenir en sa splendeur ancienne, ains aussi de l’augmenter de plus en plus en Estime et 

Honneur, et de pourvoir les places vacantes des Chevaliers du dit Ordre en Personnes 

dignes d’être pourvus d’icelles. Ayant entiere connoissance des Vertus, qualités, merites et 

loyable Comportement de Notre Cousin le Marquis Jean Charles de Deynse, Nous Nous 

sommes favorablement inclinés à l’élire, et denommer, comme en effet l’avons élu, et 

denommé pour Chevalier et Confrere de Notre dit Ordre de la Toison d’Or. Et ayant 

entendu qu’il se tenoit grandiment honnoré de cette election et denomination Notre, avons 

resolu de la faire mettre en Execution. Savoir faisons que par la Confidence, qu’avons 

dûement en Notre Cousin Le Prince de Ligne, étant aussi Chevalier de Notre dit Ordre, 

l’avons deputé, commis et authorisé, deputons, commettons et authorisons, par ces 

Presentes pour en Notre nom et Commis Notre, recevoir et ranger en l’amiable Fraternité 

et Compagnie du dit Notre Ordre de la Toison d’Or Notre susdit cousin le marquis Jean 

Charles de Deynse , et lui en delivrer le Collier; après l’avoir armé Chevalier par l’Epée 

d’Honneur, au cas qu’il ne l’aye été auparavant, et après avoir reçu et pris de lui le 

serment accoutumé pour l’observation et accomplissement de Tous les Statuts et 

Ordonnances du dit Ordre. Le tout aux ceremonies et celebrités ordinaires. Y assistant le 

Sieur François Guillaume Vicomte de Patin Conseiller, Tresorier de Notre dit Ordre, 

lequel Nous commettons pour cet acte a la place et au lieu des Ministres de l’Ordre. Et en 

cas que le dit Sieur Vicomte de Patin ne fût pas en Etat d’entrevenir en cet acte, Nous 

donnons le plein pouvoir et authorité au dit Notre Cousin le Prince de Ligne de substituer 

une autre Personne, suffisament caractérisée pour cette Fonction. Prémettons de tenir pour 

ferme, stable, et agreable, tout ce que par le dit Notre Cousin le Prince de Ligne, en tout 

que ce dit est, et en depend, sera fait et effectué, comme si Nous mêmes l’eussions fait et 

effectué. En Temoin de ce Nous avons signé ces Presentes de Notre Main, et y fait mettre les 

Sceauxs de notre dit Ordre. Donné à Vienne le 20 de Decembre, l’An de Grace Mille Sept 

cent soixante cinque, de Notre Regne de l’Empire le deuxieme. 

                      Joseph 

                                            [Droogstempel]   

                                                                             Par l’Ordonnance de Sa Majesté Imperiale 

                                                                                  Chef et Souverain de l’Insigne Ordre  

                                                                                                   de la Toison d’Or. 

                                                                              Antoine François Baron de Buol [greffier]. 

 

Het besluit van Jozef II werd in Wenen ondertekend op 20 december 1765. Het moet echter 

zijn dat het nieuws van de benoeming van de markies de Merode al een paar weken eerder 

in Deinze bekend was geraakt. Immers, reeds in het nummer van 12 december 1765 van de 

Gazette van Gend stond het volgende bericht te lezen : 

 

 “DEYNSE, den 8. December. Bailliu, Borgemeester ende Schepenen dezer Stad, tydinge 

bekomen hebbende, dat het aen Zyne Majesteyt den Keyzer behaegt had van op den 13. 

November lestleden Zyne Excellentie den Marquis van Deynze, Heere dezer Stad ende 

Marquisaet, tot Ridder van het Doorlugtig Order van het Gulden Vlies te benoemen, hebben 

te dezer gelegentheyd heden eene solemnele Misse van Dankbaerheyd laeten celebreren, 

gevolgd van den Lof-Zang Te Deum Laudamus. Gedurende de Misse wierden dry salvos uyt 

het kleyn geschut geschoten, vervolgens wierd’er eene treffelyke maeltyd gegeven, waer by 

tegenwoordig waren de voornoemde inwoners dezer Stad. De gezontheyd van Zyne Excel- 
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lentie wierd onder het luyden der klokken ingesteld.’s Avonds waeren door geheel de Stad 

verlichtingen en  vreugde-vieren aengesteken, die tot laet in den nacht geduerd hebben. En 

in het stadhuys wierden ververschingen aen het gemeyn volk uytgedeyld, het welk hunne 

blydschap en vreugd over de promotie van Zyne Excellentie ten vollen liet uytblyken; en 

waer ‘t dat de omstandigheden toegelaeten hadden, zoude men de vreugde-bedryven door 

een bal gesloten hebben.” 

 

Nog dit. Jean Charles Joseph de Merode (Ham-sur-Heure 03.12.1719 - 10.08.1774) was 

de zoon van markies Maximilien Joachim de Merode (1690-1740) en van Thérèse-Jeanne 

de Merode-Nalinnes. Op 12 januari 1744 trouwde hij op het Arenbergkasteel te Heverlee 

met Marie Flore Charlotte Thérèse, de derde dochter van Louis Philippe d’Arenberg.  

Markies de Merode maakte carrière in het leger. Hij was kolonel-bevelhebber (1745-1751) 

van het Regiment van Los Rios, generaal-majoor (1751) en Luitenant-Veldmaarschalk van 

het Heilig Roomse Rijk. In 1748 was hij bevelhebber van de vestingstad Maastricht, die hij 

(uiteindelijk zonder succes) verdedigde bij de belegering dezer stad door de Franse troepen 

onder Maurits van Saksen. Markies de Merode was ook een cultuurmens. Hij was in Brussel 

mede-directeur en financieel begunstiger (1750-1752) van het Théatre de la Monnaie, te 

zamen met de hertog van Arenberg (zijn schoonvader dus), en met de hertog van Ursel. Hij 

was in zijn 55e levensjaar, toen hij in 1774 in het kasteel van Ham-sur-Heure overleed. 

 

     
 

Jean Charles Joseph de Merode en het voorvaderlijk kasteel van Ham-sur-Heure. 

 

                     Paul Huys 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Monnaie/De_Munt
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DEINSE ENKWESTEN 

(vervolg van Leiestam 5/2020, p. ,1378 - 1379) 

24. 9/10/1696, 23/10/1696 en 5/11/1696: 

“Informatie preparatoire” dd. 9/10/1696 op verzoek van Andreas DE MEYERE hoogbaljuw 

van Deinze door Frans CUVILIER burgemeester, en Jan ADAMS schepen van Deinze “op 

het faict van brandtstichterije op den vierden van deser maent (oktober 1696) begaen bij Joos 

JOCHEM filius Noel" in zijn eigen huis in Petegem-binnen. 

Werden verhoord: 

- Isabeeuw BRAEM filia Louys, 31 jaar oud (x Joos JOCHEM filius Noel); 

- Michiel CARTIER filius Pieter, 40 jaar oud; 

- Jan BILLIET filius Thobias, 50 jaar oud; 

- Lieven DE POORTERE, 24 jaar oud; 

- Jacobus VANDER MEULENE filius Pieter, 26 jaar oud. 

“Enqueste ende beleedt van oorconden” dd. 23/10/1696 en 5/11/1696 

Werden verhoord: 

- Jan DE WAEGHENAERE filius Olivier, 30 jaar oud, knecht van Jaecques MARRE 

“hostelier” in Petegem; 

- Isabeau BRAEM filia Louis, 31 jaar oud (x Joos JOCHEM filius Noel); 

- Michiel CARTIER filius Pieter, 40 jaar oud; 

- Jan BILLIET filius Thobias, 50 jaar oud; 

- Lieven DE POORTERE, 24 jaar oud; 

- Jacobus VANDER MEULENE filius Pieter, 26 jaar oud. 

 

Deinze (AR 29) nr. 472 (vervolg vanaf 1700): 

25. 28/4/1700, 29/4/1700 en 4/5/1700: 

Door de schepenen van de Keure van Gent op verzoek van Laureyns STEVENS vrijschipper 

van Gent en “mertschipper van Ghendt op Deynse” eiser, tegen Joos LUYTENS verweerder. 

Onderwerp: de pachter van het “mertschip” of “martschip” zou het alleenrecht hebben om alle 

goederen bestemd voor Deinze te laden en te vervoeren van Gent naar Deinze (bevat een 

overzicht van de verdiensten per eenheid). 

Werden verhoord: 

- Lieven Vande Velde filius Lucas, 50 jaar, vrijschipper, wonende Gent “bachter Leye”; 

- Franchois MAES filius Joos, 30 jaar, vrijschipper, wonende Gent “bij het clooster van 

Sinte Agnes”; 

- Jan TOEBAST filius Jan, “diepe in de veertich jaeren”, vrijschipper van Gent en 

deken van de nering; 

- Matthias STEVENS filius Bernaerdt, 41 jaar, vrijschipper, wonende Gent, Veldstraat;  

- Bernaert STEVENS filius Joos, 46 jaar, vrijschipper, wonende Gent “ande hauten 

brugghe”; 

- Pieter TEMMERMAN filius Pieter, 45 jaar, vrijschipper, wonende Gent, Veerleplein . 
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26. 11/6/1704, 19/6/1704 en 25/6/1704: 

Op verzoek van Jan ROUSSEL, koopman in Brugge, eiser, tegen Laureins STEVENS filius 

Pieter en Joannes VAN WONTERGHEM verweerders 

Onderwerp: inning van de huurgelden van de eigendommen van de omstreeks 1695 overleden 

Jacques SERGEANT door zijn schoonzonen Laureins STEVENS  en Joannes VAN 

WONTERGHEM 

Werden verhoord: 

- Jan HEECKAERT filius Jacques (handtekent Jan EECKAERT), 40 jaar, wonende 

Deinze; 

- Petronelle VERPLAETSE weduwe van Joos REYLOF en huisvrouw van Carel 

CRAS, 40 jaar, wonende Deinze; 

- Frans COCQUYT, 50 jaar, wonende Deinze; 

- Lieven VERMAERE, 53 jaar, wonende Deinze; 

- Jacques MINNENS, 41 jaar, landsman, wonende Deinze-buiten; 

- Philips MICHIELS, 62 jaar, wonende Deinze; 

- Pieter THIENPONT filius Christiaen, 39 jaar, wonende Nazareth; 

- Pieter VANDER CRUYSSEN, 67 jaar, wonende Wontergem; 

- Gabriel DE WAEGHENAERE, 73 jaar, wonende Deinze. 

 

27. 25/9/1704, 8/10/1704, 16/10/1704, 17/10/1704, 21/10/1704, 5/11/1704 en 7/11/1704: 

Op verzoek van Jacques VANDER STRAETEN amman van Deinze, verweerder, tegen 

Jacques BANNAERT baljuw, eiser 

Onderwerp: gedrag van de amman 

Werden verhoord: 

- Jan HERMAN, 60 jaar, officier van Deinze (2 x); 

- Jacobus VAN HONACKERE, 50 jaar; 

- Bauduyn BENOODT, 54 jaar; 

- Isabelle IMPENS huisvrouw van Andries LORRENS, 28 jaar; 

- Herman VANDE GHENACHTE, 40 jaar; 

- Hendrick ANDRIES, 56 jaar, pijnder van Deinze; 

- Andries LORRENS, 40 jaar; 

- Daniel VAN RENTERGHEM, 44 jaar; 

- Joos MOERMAN, 53 jaar; 

- Joannes VAN WONTERGHEM, 37 jaar; 

- Judocus ADAMS, 24 jaar; 

- Francois CUVELIER, 57 jaar, voorschepen van Deinze; 

- Jan ADAMS, 54 jaar, oud-burgemeester van Deinze; 

- Joos DHONDT, 83 jaar, officier van Deinze; 

- Christiaen DE GRUYTERE, 50 jaar; 

- Jaecques VANDER MEULENE filius Jaecques, 50 jaar; 

- Francois ADAMS, 28 jaar, herbergier wonende in de “cleene cogghe opde prochie van 

Lerene”; 

- Joosyne VAN QUICKENBORNE vrouw van Francois ADAMS, 32 jaar. 
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28. 11/5/1715 en 18/5/1715 (voor de Raad van Vlaanderen):  

Op verzoek van pater prior en religieuzen van de Augustijnen eisers (oorspronkelijke 

verweerders) tegen burgemeester en schepenen van Deinze over Lieven MOERMAN en Jan 

VERMEEREN verweerders (oorspronkelijke eisers) 

Onderwerp: heffing van het “hautgelt ofte het deynse ghelt” op hout bestemd voor de 

geestelijken en gehaald in Astene en Nazareth 

Werden verhoord: 

- Pater Norbertus a sancto Egidio, 42 jaar, procurator van de eerwaarde paters 

Karmelieten in Gent; 

- Steven DE STROOPERE filius Jan, 58 jaar, wonende Sint-Pieters “nevens Ghent”, 

schippersmaat; 

- Adriaen VAN HIFTE filius Jan, 40 jaar, wonende Astene, “baes schipper”; 

- Pater Lucas HOYDONCK, 64 jaar, pater Augustijn; 

- Pater Frans ELBO, 45 jaar, procurator van de paters Augustijnen van Gent; 

- Pater Jooseph GILLES, 55 jaar, procurator van de paters Predikheren in Gent. 

 

29. 23/11/1715 (voor de Raad van Vlaanderen): 

Idem als nr. 28, maar nu op verzoek van de burgemeester en schepenen van Deinze 

Onderwerp: heffing van het “hautgelt ofte het deynse ghelt” op hout bestemd voor de 

geestelijken en gehaald in Astene en Nazareth 

Werden verhoord: 

- Lieven VAN QUICKENBORNE filius Andries, 60 jaar, koster en schoolmeester van 

Deinze (woont er al ongeveer 36 jaar), is pachter geweest van het “hautghelt … 

hetwelcke ghelicht word tot  Astene ende op andere prochien binnen de roede van het 

voorseyde Deynse”; 

- Jan SOENS filius Jacques, 60 jaar, baljuw van de heerlijkheid Boelenare, oud-pachter 

van het “hautghelt”. 

 

Deinze (AR 29) nr. 464 “Enqueste-bouck” van 1717 tot 1723: 

30. folio 5: 2/11/1717, 9/11/1717 en 16/11/1717: 

Op verzoek van Jacques VOLLAERT eiser tegen Frans FAULTE verweerder 

Onderwerp: vergadering ten huize van Frans FAULTE na de uitvaart van zijn zoon, tijdens 

dewelke wijn werd gedronken 

Werden verhoord: 

- Gillis ROOMAN, schepen van Deinze; 

- Pieter VANDER MEULEN, 20 jaar, officier van Deinze; 

- Lieven VANDE WOESTYNE, 36 jaar, bakker, wonende Petegem. 

 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen 

en hun belang voor de familiekunde 

(vervolg van Leiestam 5/2019, p. 1376-1377) 
 

MAL: Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 

Website: https://www.ambachtmaldegem.be/ 

Tijdschrift: jaarboeken: Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem (1995 – heden)  

Consultatie: de jaarboeken 1(1995) – 14(2008) online raadpleegbaar via 

https://www.ambachtmaldegem.be/category/jaarboeken/ 

alle jaarboeken te raadplegen o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent  

en de hoofdbibliotheek van Maldegem, Schouwburgplaats 3, 9990 Maldegem  

Overzicht artikels: via website Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem: 

https://www.ambachtmaldegem.be/category/jaarboeken/ (verschillende pagina’s) en via 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV113  

Contact: via website: https://www.ambachtmaldegem.be/contact/  

 

 

MAR: Koninklijke Heemkundige Kring Marka (Mariakerke) 

Website: https://www.heemkringmarka.be/ 

Tijdschrift: jaarboeken: Koninklijke Heemkundige Kring Marka (2001 –  heden) 

Consultatie: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent, het museum van 

Marka en de bibliotheek van Mariakerke, Trekweg 1, 9030 Mariakerke   

Overzicht artikels; via website Marka: https://www.heemkringmarka.be/jaarboeken.html en via  

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV146  

Documentatiecentrum (museum): Dienstencentrum Mariakerke, Groenestaakstraat 

(kelderverdieping) elke zondag van 10 uur tot 12 uur van september tot juni (niet op 

feestdagen) 

Contact: marka@telenet.be 

 

 

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

Website: https://heemkringsintgillis.be/ 

Tijdschrift: Heemkring Marcel Bovin (2012 – heden) (4 x per jaar) 

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

documentatiecentrum van de heemkring 

Overzicht artikels: analyse van een deel van de artikels via website  

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV155  

Documentatiecentrum: Oud Gemeentehuis Sint-Gillis-bij-Dendermonde, elke derde woensdag 

van de maand na afspraak 

Contact: via https://heemkringsintgillis.be/contact.html#Word_Lid!  

 

(wordt vervolgd)      Guido Demuynck 

 
 

 
 

https://www.ambachtmaldegem.be/
https://www.ambachtmaldegem.be/category/jaarboeken/
https://www.ambachtmaldegem.be/category/jaarboeken/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV113
https://www.ambachtmaldegem.be/contact/
https://www.heemkringmarka.be/
https://www.heemkringmarka.be/jaarboeken.html
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV146
mailto:marka@telenet.be
https://heemkringsintgillis.be/
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV155
https://heemkringsintgillis.be/contact.html#Word_Lid
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ONZE NIEUWE PUBLICATIE: WONTERGEM – 75 JAAR KLOOSTERGEMEENSCHAP 

ST. VINCENTIUS A PAULO DEFTINGE,  

Geschiedenis van de kloosterschool 1905 – 1980, door Arnold Vandenbroucke 

 

Het boek beschrijft de geschiedenis van 75 jaar kloostergemeenschap in Wontergem. In 1905 

wenste Alois VERVAET, pastoor te Wontergem van 1891 tot 1913, een klooster op te 

richten. 

Opmerkelijk zijn de 68 kloosterzusters, die afkomstig waren uit de 17 deelgemeenten van 

Deinze, allen binnengetreden in de Congregatie St. Vincentius à Paulo te Deftinge.  Ook de 

namen van alle zusters die in Wontergem verbleven, komen aan bod. 

Ter illustratie kan worden gesignaleerd dat alleen al uit Grammene, Gottem en Wontergem 

ongeveer 70 kloosterlingen in diverse kloosters verbleven. 

Het kloostergebouw werd verkocht en volgens het boek “Geschiedenis van de Congregatie” 

werd in 1994 het schoolgebouw in erfpacht gegeven aan de inrichtende macht van de Vrije 

Basisschool Deinze. 

Beide scholen (Wontergem thans VBS “Wonterwijs”) en Gottem-Grammene (thans “De 

Kerselaar”)  staan onder de koepel van de VZW Katholieke scholen Regio Deinze. 

Het boek omvat 76 bladzijden en is ruim voorzien van klasfoto’s, kopijen van 

overlijdensprentjes, foto’s van kloosterlingen met beschrijving van hun levensloop.  

Het boek kost 10,00 euro en is ook te bekomen bij de auteur, Arnold Vandenbroucke Oude 

Heirweg nr. 105 in Deinze-Gottem. Ook via mail (arnold.vandenbroucke1@telenet.be) kan 

contact met de auteur woorden genomen. 

Een alfabetische namenlijst is te raadplegen op de site www.familiekundedeinze.be, rubriek 

publicaties.  

 

Bestellingen kunnen via Familiekunde Deinze: 

 

Rekeningnr. Familiekunde Deinze: IBAN: BE24 0832 7311 6738   

BIC: GKCCBEBB 

Prijzen:  boek: 10.00 euro. Verzendingskosten boek = 5,00 euro. 

  Cd-rom: 8,00 euro Verzendingskosten Cd-rom =  2,00 euro 

We Transfer: 8,00 euro. Verzending via WeTransfer: gratis (WeTransfer is een 

gratis dienst waarmee we bestanden tot 2 Gb kunnen doorsturen naar je e-

mailadres.) 

 

 

 

 

mailto:arnold.vandenbroucke1@telenet.be
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze 

 

 

                      
          Deinze en deelgemeenten   Nazareth en deelgemeenten 

                       
          Zulte en deelgemeenten   Nevele en deelgemeenten (thans Deinze) 
 
Deelgemeenten: Astene · Bachte-Maria-Leerne  (tot 1824: Bachte en Sint-Maria-Leerne)· Deinze · 
Gottem · Grammene · Hansbeke ·: Landegem · Merendree · Meigem · Nevele · Petegem-aan-de-Leie · 
Poesele · Sint-Martens-Leerne · Vinkt · Vosselare · Wontergem · Zeveren – Nazareth – Eke – Zulte - 
Machelen – Olsene. 
 
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    
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Astene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gottem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansbeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merendree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meigem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petegem-aan-de-Leie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poesele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosselare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wontergem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeveren
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ACTIVITEITEN 
 

- Dinsdagen 29/9/2020, 27/10/2020 en 24/11/2020: 

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. 

(opmerking: het Stadsarchief Deinze is uitzonderlijk open op di. 18/8/2020 en di. 25/8/2020) 
 

- Dinsdag 8 september 2020 van 20 uur tot 20u45 bij U thuis met ZOOM:  

Voordracht: “Poorters en buitenpoorters in de Nederlanden” 

door onze voorzitter Claude Gekiere. 

Poorter en buitenpoorter zijn een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor 

bevoorrechte burgers. Na de Franse invasie verdwenen de voorrechten bij de afschaffing van het 

ancien régime in 1794-1795. Komen aan bod: formaliteiten tot het bekomen van het poorterschap 

(eisen, poorters-eed, poortersgeld, borgstelling, poortersbrief); voordelen verbonden aan het 

poorterschap (op rechterlijk, economisch, fiscaal en militair gebied, beroep, functie, politiek, bij 

overlijden). Registratie van poorters, verplichtingen opgelegd aan poorters (vestiging, issuwerecht) en 

verlies van het poorterschap komen eveneens ter sprake.  

Aangezien in deze tijden van corona geen zekerheden meer zijn, zal deze conferentie als 

alternatief online gebeuren. Hiervoor is het medium ZOOM beschikbaar. Deze applicatie dient 

dan wel op jullie Pc te worden geïnstalleerd. 

Hoe zoom installeren en gebruiken? Zie hiervoor de links : 

https://www.hoedoen.be/hoe-zoom-installeren-en-gebruiken/ 

https://zoom.us/download 

https://www.eduvip.nl/cms/files/Zoom-installeren-en-gebruiken.pdf 

Aan de vooraf ingeschrevenen (mail aan: claude@gekiere.com) zullen dan in een tweede fase de 

code en het paswoord op maandag 07 september 2020 worden toegezonden, opdat zij kunnen 

participeren. Inschrijven kan tot en met zondag 06 september 2020. 
 

- Voordracht: “Bouwen door de eeuwen heen” 

door Chris Weymeis, journalist. 

Ook al eens een romaans of gotisch monument bezocht en u de vraag gesteld: “Hoe hebben de 

mensen dat vroeger klaargespeeld om een dergelijk complex te bouwen?” of “Wie was de 

bouwmeester van dit gebouw en hoe heeft hij zijn plannen getekend?” Op die en nog vele andere 

vragen krijgt u een antwoord tijdens de voordracht met PowerPointpresentatie. Aan de hand van heel 

wat illustratiemateriaal verrijst een heus bouwwerk zonder dat u zelf de handen uit de mouwen hoeft 

te steken. 

OPGELET!! WEGENS HET CORONA-VIRUS WORDT DEZE VOORDRACHT 

VERPLAATST NAAR EEN LATER TE VOORZIENE DATUM. 

 

 

Bezoek aan de rijksarchieven tijdens de CORONA-crisis: 

Sinds juni is het terug mogelijk opzoekingen uit te voeren in de rijksarchieven.  

Er zijn echter een aantal strikte regels opgelegd: 
- Documenten moeten minstens 2 dagen op voorhand aangevraagd worden via mail, vb. voor 

Gent: rijksarchief.gent@arch.be  
- Er zal je een mail ter bevestiging worden toegestuurd met het nummer van de locker die je 

verplicht bent te gebruiken 
- Ontsmetten van de handen bij binnenkomst en dragen van een mondmasker tijdens de 

opzoekingen is verplicht 
- Vergeet niet je eigen potlood mee te brengen! 

https://www.hoedoen.be/hoe-zoom-installeren-en-gebruiken/
https://zoom.us/download
https://www.eduvip.nl/cms/files/Zoom-installeren-en-gebruiken.pdf
mailto:rijksarchief.gent@arch.be
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SCHENKING VAN GENEALOGISCHE STEEKKAARTEN AAN FV DEINZE 

DOOR DR. RENE DE CLERCQ UIT GENT 
 
 

Het betreft een sinds 50 jaar opgestelde en bijgehouden database (op steekkaarten) over alle 

mannelijke personen van Deinze (tot en met de fusie van 1976) tussen 1680 en 1830. Dit levenswerk 

is gebundeld in acht archiefdozen (37 x 28 x 17 cm). Deze omvatten fiches, op formaat van A5, met 

de hand geschreven, mét referenties naar de bronnen en bovendien is alles alfabetisch geklasseerd. 

De bronnen: 

1. Jaarverslagen KOK, nr. 1, 1929 t/m nr. 5, 1933;  

2. Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze, jaarboeken 1, 1933 tot LXXXIV, 2017;  

3. Kontaktbladen nr. 1, jg.1, 1980 tot nr.1, jg. 37, 2017;  

4. Leiestam jg. 1, 1994 tot jg. 27, 2019;  

5. Aanvullingen uit Parochieregisters, Burgerlijke Stand enz. 

Van harte dank, René, voor dit immense werk, waarvoor onze afdeling de nodige stappen zal ondernemen om deze 
informaties in te scannen en ter beschikking te stellen, zeker op onze PC in het stadsarchief, en waarschijnlijk ook op 
een Cd-rom. 
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BALDADIGHEDEN ROND HET STADHUIS VAN DEINZE, 1737/1740 
 

Straatschenderij is het gebruikelijke woord voor wat in juridisch jargon beschreven wordt als 

“het plegen van enige baldadigheid op of aan de openbare weg of op een voor het publiek 

toegankelijke plaats, gericht tegen personen of goederen, waardoor voor derden gevaar of 

schade wordt teweeggebracht”. Straatschenderij is blijkbaar van alle eeuwen. Zowel 

jeugdigen als volwassenen maken zich daaraan schuldig, zonder andere reden meestal dan ... 

pure baldadigheid, als uiting van persoonlijke verveling en/of ongenoegen. Vaak is de straat 

of een open marktplein de scène van dergelijke baldadigheid. Ook zo in Deinze, een kleine 

drie eeuwen geleden. 

Tot 1792 stond hier midden op het langgerekte marktplein de stadshal, op de plek waar nu 

een monumentale luifel is opgericht, ter hoogte van de Raamstraat. Het “stadthuijs deser 

stede”, afgebrand in 1792, was een rechthoekig gebouw, met hoektorens, een klokkentorentje 

(genaamd “de belle”), stevig van deuren voorzien en ruim bevensterd met glasramen. Op een 

van de korte zijden van de rechthoek was op de muur, boven de deur, het (in steen gebeiteld?) 

wapenschild van de markies (1) aangebracht. Dat wapenschild, dat in 1737 blinkend nieuw 

verguld was, werkte bij sommigen blijkbaar als de spreekwoordelijke rode lap op een stier...  

Dit blijkt uit een aktenregister uit het Oude Stadsarchief van Deinze (2), dat o.m. de volgende 

verordening bevat, in het voornoemde jaar 1737 uitgevaardigd door de Deinse stadsmagistraat 

(en later hernomen in 1740). 

 

“Heer ende Weth der stede ende marquisaet van Deynse, ondervonden hebbende dat menighvuldighe 

jongkers, kinderen ofte domesticquen van verscheijden ouderdom hun daeghelijcx sijn vervoorderen te 

spelen op het pleijn voor ende achter het stadthuijs deser stede, te schieten naer de belle met pijlen 

ende te beschaedighen de glaesen, deuren ende vensters van het selve stadthuijs, alsmede jeghens de 

meuren ofte deuren te pissen ofte hun gevoegh te doene, tot soo verre dat jemandt sedert eenighe 

daeghen de waepens van Sijne excellentie den heere marquis deser stede, opnieuws vergult sijnde, 

heeft vervuijlt met dreck ofte andere onreijnigheijt, Soo ist dat Heer ende Weth voornomt omme 

daerinne te voorsien ende dierghelijcke ongheregeltheden te beletten, bij desen sijn interdiceerende 

aen alle mans, vrauwen, kinderen ende domestiquen van wat ouderdom // (f°1v°) ofte conditie die 

souden moghen wesen, te spelen op het pleijn voor ende achter het stadthuijs ter distantie van drij 

roeden (3) van tselve stadthuijs, vele min te schieten met pijlen naer de belle, te botsen ofte cloppen 

tsij met houten toppen ofte pinnen op de meuren, deuren ende vensters, te pissen, hun gevoegh te doen 

ofte andere onreijnigheijt te doen ofte te beschaedighen de glaesevensters op peijne van t’elcker reijse 

te verbeuren bij idereen aen dese ordonnantie contraveniërende eene boete van twintigh schellijnghen 

grooten, ende pedestantelijck daermede betrapt sijnde vanwegen het officie ghecolloqueert te worden 

in de vanghghenisse deser stede te waeter ende te broode ende aldaer verblijven tot dat de boete, 

costen, schaeden ende intresten bij hun sal wesen voldaen, dit alles voor d’eerste ende voor de tweede 

reijse voordere arbitraire correctie; tot al welcken het officie ende officieren deser stede bij desen 

worden gheauthoriseert, voor alle welcke boeten, schaeden ende intresten d’ouders sullen verant-

worden voor hemlieden kinderen, gelijck oock de meesters ende meesterssen voor hemlieden dienst- 

boden ende domestiequen; wordende bij desen belooft eenen premium van twintigh schellijnghen 

grooten aen den ghonen die sal comen vuijt te bringhen den naem vanden // (f°2r°) persoon die de 

voorseide moetwilligheijt heeft bedreven aende waepens vande voorseide sijn excellentie, soodanigh 

dat hij doet consteren van het faict, boven dat sijnen naem sal worden gesecreteert. Wordende vorders 

ghejnterdiceert aende lantslieden alhier ter merct commende, hunne waegens te stellen ter seijden de 

gevels van het stadthuijs op de verbeurte vande boete van vijf schellinghen grooten, deselve boeten te 

bedeelen naer costume ende op dat hiervan niemant en pretexire redenen van jgnorantie, sal ghelijcke 

deser naer publicaetie worden gheaffisceert. Actum int Collegie desen 24en Julij 1737. Mij toorconden 

als Greffier, onderteekent Fr. de Loire. 

                                          Accordeert met sijn origineel; geschreven op seghel van vier stuijvers. 

                                                             Mij toorconden als greffier, F. de Loire.”  



1417 

 

 

 

De tekst is duidelijk, zo ook de gepleegde feiten en de (anonieme) daders : “menige jeugdi- 

gen, kinderen en knechten” van diverse leeftijd, die “dagelijks” op het marktplein voor en 

achter het stadhuis spelen, pijlen afschieten naar “de belle”, muren, vensters en deuren 

beschadigen, tegen de muren plassen en hun gevoeg doen, en die het wapenschild van de 

markies met drek hebben besmeurd... Onduldbare straatschenderij, waartegen de stadsmagis- 

traat zich verplicht zag een strenge verbodsverordening uit te vaardigen. 

Voortaan zal het verboden zijn, zich dichter dan op een afstand van drie (grote of kleine?) 

roeden (d.i. 18 of 9 m) van het stadhuis te bevinden, met pijlen te schieten, met houten toppen 

of pinnen op muren, vensters en deuren te kloppen, of andere “ongheregeltheden” te begaan, 

dit op straf van een geldboete van 20 schellingen (= één pond) groten en - bij betrapping op 

heterdaad - opsluiting in de stadsgevangenis; bij herhaling zullen nog zwaardere straffen gel-

den ter “arbitraire correctie”. Op de weekmarktdag (‘s woensdags) wordt het de marktkramers 

verboden hun wagens te stallen opzij aan de gevels van het stadhuis. En er wordt een premie 

van 20 schellingen uitgeloofd voor wie de naam kan aanbrengen van degene die het wapen 

van de markies heeft besmeurd (een verwerpelijke daad van “majesteitsschennis”).  

Werden de bepalingen van deze ordonnantie nageleefd? Allicht aanvankelijk wél, maar het 

feit dat de ordonnantie drie jaar later (1740) opnieuw moest worden naar boven gehaald, wijst 

erop dat er aan de aangeklaagde baldadige straatschenderij geen einde was gekomen. 

 
NOTEN  

(1) Markies van Deinze was toen Jean Charles Joseph de Mérode (1719-1774), die niet in Deinze woonde, 

maar verblijf hield op het kasteel van Ham-sur-Heure (Henegouwen). 

(2) Rijksarchief Gent, Oud Archief Deinze (inv. AR29), reg. nr. 387. 

(3) In de kasselrij Kortrijk was één voet = 29,76 cm . Een kleine roede was 10 voeten of 2,976 m en een 

grote roede was 20 voeten of 5,952 m. Drie kleine roeden is dus ongeveer 9 m, drie grote roeden is 

zowat 18 m. 

 

 

 

         
 

          Paul Huys 
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PORTRETTEKENINGEN IN HET DEINS BEGRAFENISSENBOEK 

1658-1685 
 

Onder de 17
e
-eeuwse Parochieregisters van de Onze-Lieve-Vrouweparochie van Deinze, 

bewaard in het Rijksarchief te Beveren-Waas, bevindt zich ook het begrafenissenregister over 

de periode 1658-1685. Tijdens die periode waren opeenvolgend pastoor van Deinze OLV : 

eerst ZEH. Willebrordus Huybens, afkomstig uit Geel, baccalaureus in de theologie, die 

pastoor was van 1632 tot 1661, en die werd opgevolgd door ZEH. Philippus de Keyser, 

geboren Gentenaar en licentiaat in de theologie, hier pastoor van 1661 tot 1675. In het door 

hen bijgehouden register van de begrafenissen bevinden zich drie akten, waarbij telkens een 

portrettekening is afgebeeld. Men mag aannemen, dat hiermee de resp. overledene wordt 

bedoeld. Naar het “waarom” van deze toevoeging van een portret hebben we het raden... 

Ziehier de drie akten, met in uitvergroting de betreffende “portretten”.  
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De eerste van die akten, opgesteld door pastoor Huybens, dateert van 13.10.1658 en luidt als 

volgt : “Anno Domini 1658, die 13. Octob. circa horam septimam vespertinam obiit Gandavi 

Petrus de Wert, maritus Judocae Lybaert, fugitivus propter invasionem Francorum, alioquin 

Donsanus; sepultus est in Ackerghem die 15. eiusdem.” Of, in het Ndl. vertaald : “Op 13.10 

van het Jaar O.H. 1658, omstreeks 7 u. ’s avonds, stierf te Gent Petrus de Wert, man van 

Judoca Lybaert, gevlucht wegens de inval der Fransen, overigens Deinzenaar; hij werd in 

Ekkergem (= Gent Sint-Martinus) begraven op de 15
e
 der zelfde maand.” Rechts boven deze 

akte staat een kleine tekening met het naar links gewende hoofd van een man met een baard.   

 

De tweede akte, opgesteld door pastoor de Keyser, dateert van precies drie jaar later en luidt 

als volgt : “Anno Domini 1658, die 11. Octobris sepulta est uxor Leonis Vise, Regina 

Christiaens, aet. 44. Exequie sunt ...” (niet aangevuld). Of vertaald : “Op 11.10 van het Jaar 

O.H. 1661 is begraven de echtgenote van Leo Vise, (m.n.) Regina Christiaens, 44 jaar oud. 

De uitvaartdienst ...” (niet aangevuld). Daaronder staat een busteportret van een vrouw, 

eveneens naar links gewend. 

 

De derde akte, ook door pastoor de Keyser opgesteld, is van nog eens drie jaar later, 1666, en 

luidt als volgt : “15 Aprilis sepultus est Nicolaus de Clercq, aetatis suae 62 annorum, obijt 

14. Exequiae sunt factae die 15 Aprilis cum novem lectionibus et subdiacono; solvit pastori 9 

flor(inos), capellano 5 solidos. - Pl. de Keyser, pastor Donsanus.” In het Ndl. : “[1666] Op 15 

april is Nicolaus de Clercq begraven, 62 j. oud, hij stierf op 14 april. De uitvaartdienst werd 

gehouden op 15 april, met zes lezingen en een subdiaken; betaald aan de pastoor 9 florijnen, 

aan de kapelaan 5 schellingen. Philippus de Keyser, pastoor van Deinze.” In de linker marge 

daarnaast staat de tekening van een kale (?) man, afgebeeld ten halven lijve,  met stevige snor 

en sikbaardje; in de handen houdt hij een degen gedwarst voor zich uit. Boven zijn hoofd staat 

een doodskruisje. 

 

Ofschoon door twee verschillende pastoors getekend, vertonen de drie portretten eigenlijk 

ongeveer dezelfde, vrij primitieve tekenstijl. Naar de reden van de toevoeging van een portret 

bij elk van deze akten kunnen we slechts gissen. Of heeft iemand toch een verklaring?... 

 

          Paul Huys 
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VERNOEMINGSREGELS VOOR KINDEREN – GOED OM WETEN         

Bron: https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen) 

Wel eens van vernoemingsregels voor kinderen gehoord? Als je 
met stamboomonderzoek bezig bent, dan zal je opmerken dat namen van ouders 
en grootouders steeds terugkomen. 
Vroeger waren er namelijk (vaak strenge) vernoemingsregels voor kinderen naar 
oudere generaties. 
Dit gebruik stamt al uit de Middeleeuwen en werd gedaan om geliefde voorouders te 
laten voortleven in hun kinderen. 
Er werd wel eens van afgeweken om al overleden voorouders voorrang te geven. Maar er 
was wel een basis, wat het eenvoudiger maakt conclusies te trekken. 
 

Vernoemingsregels zonen 
 
1e zoon vernoemd naar vaders vader = vb. Johannes (opa) 
2e zoon vernoemd naar moeders vader =  vb. Cornelis (opa) 
3e zoon vernoemd naar vader oudste broer (oom), of vader zelf 
4e zoon vernoemd naar moeders oudste broer (oom), of moeders grootvader 
5e zoon vernoemd naar vaders 2e broer (oom), of favoriete broers of ooms 
6e zoon vernoemd naar moeders 2e broer (oom), of favoriete broers of ooms 
 
Vernoemingsregels dochters 
 
1e dochter vernoemd naar moeders moeder = vb. Maria (oma) 
2e dochter vernoemd naar vaders moeder = vb. Anna (oma) 
3e dochter vernoemd naar moeders oudste zus (tante), of moeder zelf 
4e dochter vernoemd naar vaders oudste zus (tante), of vaders grootmoeder 
5e dochter vernoemd naar moeders 2e zus (tante), of favoriete zusters of tantes 
6e dochter vernoemd naar vaders 2e zus (tante), of favorieten zusters of tantes 
 
Bij zonen kreeg de familie van de vader voorrang, bij dochters de familie van de moeder. 
Overleden familieleden kregen vaak voorrang bij het vernoemen. Er werd dus vernoemd 
naar zowel bloedlijnen als aangetrouwde familie. 
Soms werd een achternaam een voornaam, of een voornaam een achternaam, vaak om die 
persoon te eren. 
 
Vernoemingsregels bij meerdere kinderen 
 
De meeste voornamen hebben zowel een mannelijke als vrouwelijke vorm (bijv. Johannes, 
Johanna). 
Als er na 3 dochters nog geen zonen waren geboren, en het 4e kind was weer een dochter, 
dan kreeg zij de vrouwelijke variant van de voornaam van de grootvader van moederskant,  
Bij stellen die niet gehuwd waren maar samenwoonden, werden dezelfde 
vernoemingsregels voor kinderen gehanteerd. 
 

https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen
https://www.yory.nl/mormonen-en-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/hoe-noem-je-generaties-voorouders/
https://www.yory.nl/berichten-kranten-van-vroeger/
https://www.yory.nl/afkortingen-geloofsovertuigingen/
https://www.yory.nl/borrelende-baarmoeder/
https://www.yory.nl/vader-van-je-betovergrootvader/
https://www.yory.nl/tijdlijn-geschiedenis-en-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/je-voorouders-eren-is-een-must/
https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen/#overige
https://www.yory.nl/ballonnen-van-mijn-moeder/
https://www.yory.nl/tips-voor-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/kwartierstaat-morison/
https://www.yory.nl/mijn-opa-andries-dannenburg/
https://www.yory.nl/goocheloom/
https://www.yory.nl/goocheloom/
https://www.yory.nl/mijn-opa-andries-dannenburg/
https://www.yory.nl/ballonnen-van-mijn-moeder/
https://www.yory.nl/wilma-lippens/
https://www.yory.nl/kleutergebrabbel/
https://www.yory.nl/bloedlijnen-voorouders/
https://www.yory.nl/aangetrouwde-familie-toevoegen/
https://www.yory.nl/herkomst-van-een-achternaam/
https://www.yory.nl/meerdere-voornamen-geld/
https://www.yory.nl/herkomst-van-een-achternaam/
https://www.yory.nl/je-voorouders-eren-is-een-must/
https://www.yory.nl/meerdere-voornamen-geld/
https://www.yory.nl/naamvariaties-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/onderzoek-ook-stamboom-moeder/
https://www.yory.nl/ongehuwd-samenwonen/
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Vernoemingsregels en het getal 7 
 
Koning Lodewijk Napoleon (bron: Wikipedia): De zevende zoon kreeg dezelfde voornaam 
als Koning Louis of Lodewijk, de 7e dochter krijgt de vrouwelijk vorm, Louise. 
Aan de zevende zoon werden bijzondere kwaliteiten toegeschreven. Dit had te maken met 
de goddelijke status van middeleeuwse koningen waarvan werd gedacht dat zij bepaalde 
kwalen konden genezen. 
Het zevende kind moest priester worden of trad het klooster in. 
Volgens een Iers (bij)geloof zou de zevende zoon van een zevende zoon helderziend  zijn. 
 
Overige vernoemingsregels en dopen 
 
Grootouders zijn vaak zelf aanwezig als doopgetuigen. 
Als er twee kinderen in hetzelfde gezin dezelfde voorna(a)m(en) hadden, dan is de kans 
groot dat het oudste kind overleden is voordat de tweede is geboren. 
Echter zijn er uitzonderingen, door consequent vernoemen of weinig creativiteit. Ter 
onderscheiding werd dan als ‘de oude’ of ‘de jonge’ toegevoegd, of kwam er een roepnaam. 
Als twee kinderen uit een gezin – vlak na elkaar geboren – dezelfde doopgetuigen hadden, 
dan is waarschijnlijk het oudste kind jong overleden. 
Als een kind kort na het overlijden van de vader werd geboren, werd deze naar hem 
vernoemd als eerbetoon. 
Het eerste kind uit een tweede huwelijk werd genoemd naar de overleden partner van één 
van de partners. 
Als broers en zusters als doopgetuigen worden genomen, zijn zij elf jaar of ouder. 
Een zoon of dochter geboren als onwettig kind uit een onwettige relatie, krijgt de voornaam 
van de vader. (Dit kan een aanwijzing opleveren voor de mogelijke vader als zijn naam niet 
genoemd wordt in de doop- of geboorteakte). 
Dopelingen kregen vaak dezelfde voornaam als één van de doopgetuigen. 
Plaatsvervangers bij dopen zijn (bijna) altijd vrouwen. 
Een drieling van drie jongetjes wordt vernoemd naar de Drie Koningen Caspar, Balthazar en 
Melchior. 
 
Goed om te weten 
 
De elite noemde hun eerstgeboren kinderen hetzelfde als de vader 
met volgnummers (Lodewijk IV, V, VI, VII) 
Van ouders van een pasgeboren baby werd verwacht dat ze deze vernoemingsregels 
handhaafden. Anders was dat een schande! Dat zal voor die ouders moeilijk zijn geweest als 
ze slechte ervaringen of nare herinneringen hadden aan een familielid naar wie ze hun kind 
moesten noemen. 
Voornamelijk een stamboomrapport laat goed zien of men zich aan de vernoemingsregels 
hield. Als je gegevens van een andere stamboom gaat overnemen, check dan of alles klopt, 
vooral m.b.t. de Y en IJ. 
Vernoemingsregels golden voor neven en nichten. Dit betekent dat er snel verwarring kan 
ontstaan.  
Als een vondeling werd aangegeven, kregen zij ook vaak bijzondere namen. 
 

https://www.yory.nl/keizers-koningen-hertogen-graven/
https://www.yory.nl/militairen-leger-van-napoleon/
https://www.yory.nl/de-zevende-zoon-louis/
https://www.yory.nl/keizers-koningen-hertogen-graven/
https://www.yory.nl/de-zevende-zoon-louis/
https://www.yory.nl/militairen-leger-van-napoleon/
https://www.yory.nl/de-zevende-zoon-louis/
https://www.yory.nl/de-zevende-zoon-louis/
https://www.yory.nl/tijdgenoten-van-onze-voorouders/
https://www.yory.nl/afkortingen-geloofsovertuigingen/
https://www.yory.nl/afkortingen-geloofsovertuigingen/
https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
https://www.yory.nl/voorouders-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-dtb-boeken/
https://www.yory.nl/wilma-lippens/
https://www.yory.nl/handleiding-overlijdensregister/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-het-geboorteregister/
https://www.yory.nl/je-voorouders-eren-is-een-must/
https://www.yory.nl/van-klein-naar-groot/
https://www.yory.nl/handleiding-huwelijksregister/
https://www.yory.nl/verschil-overlijden-begraven/
https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettig-kind/
https://www.yory.nl/handleiding-voor-dtb-boeken/
https://www.yory.nl/ongehuwd-samenwonen/
https://www.yory.nl/borrelende-baarmoeder/
https://www.yory.nl/keizers-koningen-hertogen-graven/
https://www.yory.nl/verplichte-stamboom-voor-de-elite/
https://www.yory.nl/stamboom-volgnummers-en-symbolen/
https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
https://www.yory.nl/stamboom-rapport-maken/
https://www.yory.nl/stamboomgegevens-overnemen-mag-dat/
https://www.yory.nl/stamboom-controleren/
https://www.yory.nl/naam-met-y-of-ij/
https://www.yory.nl/neven-en-nichten-noem-je-zo/
https://www.yory.nl/vondeling-in-de-familie/
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DEINSE ENKWESTEN 

(vervolg van Leiestam 2/2020, p. ,1406 - 1408) 

Deinze (AR 29) nr. 464 “Enqueste-bouck” van 1717 tot 1723 (vervolg): 

31. folio 7 verso: 2/11/1717, 16/11/1717, 23/11/1717 en 27/11/1717: 

Op verzoek van Jan NAESSENS eiser tegen Charles Ignatius VANDER HAEGHEN heer van 

Mere verweerder 

Onderwerp: schade aan gras en vruchten in de tuin door werklieden die de hofstede “het goet 

t’Overbeke” in Petegem-buiten herstelden in opdracht van de verweerder (als eigenaar); 

schade geleden door pachter Jan NAESSENS in de periode 1701 – 1703; op het einde van de 

pacht zouden de stallingen nog niet gedekt zijn geweest waardoor de pachter zijn geoogste 

gewassen elders moest onderbrengen; dispuut in verband met de pachtprijs 

Werden verhoord: 

- Jan BILLIET filius Jan, 40 jaar, wonende Petegem-buiten, landsman; 

- Joos DE SMEDT filius Flor, wonende Petegem-buiten, landsman; 

- Lieven IMPENS, 42 jaar, wonende Petegem, vleeshouwer; 

- Joos HERMAN, 50 jaar, wonende Petegem-buiten, “officier vanden heere van 

Huysse”; 

- Gillis MINNAERT, 60 jaar, wonende Petegem-buiten, landsman; 

- Guillielmus BRAET, 46 jaar, wonende Deinze; 

- Guillielmus DE GRAEVE, 52 jaar; 

- Guillielmus ALLUYN, wonende Petegem-buiten, landsman. 

 

32. folio 16: 12/6/1718: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE hoogbaljuw van Deinze 

Onderwerp: het kwetsen (op 11/6/1718) van officier Pieter VANDER MEULEN door 

Ferdinand GALLE en Charles VAN WONTERGHEM uit Deinze; deze laatste beschuldigde 

de officier “waarom heb ghij mijn flambeeuwe ghebrocken” wat ontkent wordt door de 

officier; er zou een achtervolging hebben plaatsgehad waarbij Ferdinand GALLE een snee 

zou hebben toegebracht in het gezicht van de officier 

Werden verhoord: 

- Pieter VANDER MEULEN, 21 jaar, officier van Deinze; 

- Joannes CLAEYSSENS, 19 jaar. 

 

33. folio 17 verso: 22/11/1718: 

Op verzoek van Pieter DORDE eiser tegen Jan NAESSENS verweerder 

Onderwerp: verzorging van de arm van Marianne NAESSENS, dochter van Jan NAESSENS; 

chirurgijn Pieter DORDE heeft deze arm verzorgd en Jan NAESSENS verwijt hem 

negligentie 

Werd verhoord: 

- Jacobus VOLLAERT, 40 jaar, wonende “binnen deser stede tot Petegem”, chirurgijn 

N.B.; uit de getuigenis blijkt dat ook een andere chirurgijn, ? VANDER SYPT, de arm heeft 

onderzocht. 
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34. folio 20: 4/11/1717: 

Op verzoek van officier Pieter DE COCK 

Onderwerp: opsluiting (op 3/11/1717) van een moordenaar in de gevangenis van Deinze, een 

onbekende die een schaapherder “den buyck heeft openghesneden”; de beschuldigde werd 

nabij de Leiebrug in Deinze gevangen genomen door Joseph DE SCHYVERE officier van 

Sint-Jans-Leerne, en met assistentie van Arnaut COLPAERT, Pieter VERSTE, Joannes VAN 

OOST en Judocus ADAMS overgebracht naar de gevangenis 

Werden verhoord: 

- Jacobus IMPENS, 20 jaar, wonende Deinze 

- Arnaut COLPAERT, 31 jaar, wonende Deinze, arbeider 

- Jan Frans VAN DOORNE, 30 jaar, “woonende binnen dese stede tot Peteghem” 

 

35. folio 21: 14/12/1717 en 12/1/1718:  

Op verzoek van Frans FAULTE verweerder tegen Jacobus VOLLAERT eiser 

Onderwerp: vergadering ten huize van Frans FAULTE na de uitvaart van zijn zoon, tijdens 

dewelke wijn werd gedronken 

Werden verhoord: 

- Gillis ROOMAN, 57 jaar, schepen van Deinze 

- Joannes TUYTSCHAEVERE, 33 jaar, wonende Deinze 

- Lieven VAN QUICKENBORNE, 60 jaar, koster van Deinze 

- Jacobus VANDER STRAETEN, 30 jaar, “hostellier in den Hert binnen deser stede”. 

 

36. folio 23 verso: 13/1/1718:  

Op verzoek van Jan BRAET oorspronkelijk eiser, nu verweerder, tegen Norbertus VANDER 

PIETE, oorspronkelijk verweerder, nu eiser 

Onderwerp: betalingen (pachten en rente) gedaan aan Norbertus VANDER PIETE 

(schoonzoon van Jan BRAET) in verband met eigendommen van Jan BRAET 

Werden verhoord: 

- Frans HERPELS, 74 jaar, wonende Nevele, landsman en pachter van een hofstede van 

Jan BRAET 

- Joos LAMMENS, 70 jaar, wonende Nevele, landsman, leende bij Jan BRAET 

- Philips HAELVOET, 59 jaar, wonende Deinze, landsman, huurder van een huis van 

Jan BRAET 

 

37. folio 25 verso en folio 28: 10/5/1718 en 24/5/1718: 

Op verzoek van Lieven IMPENS verweerder tegen Marijn DE SMET eiser 

Onderwerp: huur door de verweerder van een huis in Petgem-binnen eigendom van de eiser 

Werden verhoord: 

- Pieter DE FRUYT , 61 jaar, wonende Petegem-binnen, meester kleermaker 

- Willemyne DE FRUYT x Simoen BADAU wonende Petegem-binnen 

- Judocus VANDER PIETE, 48 jaar, wonende Petegem-binnen, koopman 

- Norbertus VANDER PIETE, 45 jaar, wonende Deinze, stoker 

- Pieter DE COCK officier van Deinze 
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38. folio 28 verso: 30/5/1718: 

Op verzoek van Frans WYME “tresorier” van Deinze verweerder, tegen Joannes BULTINCK 

“hostellier in den Hert tot Peteghem” eiser 

Onderwerp: tijdstip van uitbetaling van de pensioenen en de “keirellaeckens” (overkleden van 

de gezagsdragers) 

Werden verhoord: 

- Frans VAN DOORNE, 62 jaar, burgemeester van Deinze 

- Jan BRAET, 50 jaar, oud-schepen van Deinze 

- Bauduyn BENOOT, 67 jaar, oud-schepen van Deinze 

- Gillis ROOMAN, 57 jaar, oud-schepen van Deinze 

 

39. folio 32: 15/6/1718: 

Op verzoek van Marinus DE SMEDT filius Anthone “bij daeghinghe ende heesch van den 22 

juny 1717”, tegen Lieven IMPENS filius Jan, verweerder 

Onderwerp: huur van een huis eigendom van Marinus DE SMEDT, voordien van zijn vader 

Anthone en vanaf 1681 verhuurd voor 9 jaar aan Pieter DE FRUYT, nadien voor 9 jaar aan 

Jan CARRYN, nadien aan Lieven IMPENS en bij het onderzoek aan Jacobus BEOCIER 

Werden verhoord: 

- Pieter DE FRUYT, 61 jaar, meester kleermaker “binnen deser stede tot Petegem” 

- Jan CARRYN, 59 jaar, meester chirurgijn in Deinze 

 

40. folio 34: 28/6/1718: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE hoogbaljuw van Deinze 

Onderwerp: diefstal van kalk die diende voor “het maecken en metsen van de nieuwe 

brugghen ende riolen op den nieuwen steenwech van Cortrijck” ter hoogte van de Kattebeek; 

deze kalk zou gebruikt worden voor de bouw van een nieuw huis van Frans BOGAERT  

Werden verhoord: 

- Pieter MELCKEBEKE, 56 jaar, wonende Harelbeke, metsersknecht 

- Jan Dirick WILKENS, 44 jaar, wonende Kortrijk, metsersknecht 

 

41. folio 36: 5/7/1718 en 16/7/1718: 

Op verzoek van Joannes BULTINCK eiser tegen Frans WYME verweerder 

Onderwerp: idem als volgnummer 38 

Werden verhoord: 

- Frans VAN DOORNE, 62 jaar, burgemeester van Deinze 

- Jan ADAMS, 65 jaar, wonende Deinze, oud-burgemeester en oud-schepen van Deinze 

- Philippe PLETTINCK, 70 jaar, oud-schepen van Deinze 

- Bauduyn BENOOT, 67 jaar, oud-schepen van Deinze 

- Jacobus VANDER MEULEN filius Jacques, 64 jaar, oud-burgemeester en oud-

schepen van Deinze 

- Jacques RAMMONT, 47 jaar, wonende “binnen deser stede tot Petegem”, oud-

burgemeester van Deinze en vrijschepen van de kasselrij Kortrijk 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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HET RENTEBOEK VAN BACHTE, REKKELINGE EN ZEVEREN 

(vervolg van Leiestam 5/2019 p. 1374-1375) 

Folio 8 verso: N° 36: 

(Item een sticxken lant dat men heet het Bosselken, groot twee hondert een en vijftich) roeden 

daeranne abouteerende oost ’s heerenstraete loopende van Deynse naer Ghent, suut Joos 

Bruggheman, west den heere van Oomberghe ofte nu sijne hoors, ende noort de wedue van 

Joos Codde 

 

N° 159: 

Item noch II
c
 XXV roeden in Bachtecoutere boven de Cogghe, daeranne abouterende oost den 

heere van Oomberghe, suut de Yperschen wech, west’t Kerckenlant van Bachte, ende noort 

d’hoors Adryaen Dhanens 

(erboven staat:) nu Joos Brugheman bij coope anno 1669  

 

Ghelden van alle de voornomde partijen t’saemen jaerlicx 

In penninc rente II schellingen obool parisis, In rogghe zes achtelinghen en ’t IIIe achtelinck 

In rentevene vier achtelinghen en half, In cappoenen eenen cappoen ’t V
e
 en ’t VI

e 
cappoen 

 

N° 13: 

De voornomde wedue ende hoors van Jacques De Grave, commende bij coope alsvooren, van 

een stic lant gheleghen op den Neercoutere, groot ses hondert roeden, daeranne abouteerende 

west d’hoors van Gillis Liebaert, noort den heerwech van Deynse naer Ghent, oost d’heer 

Pauwels Dhamers ende suut ’s Heerenstrete, ghelden jaerlicx in penninc rente III deniers 

parisis 

(erboven staat:) nu jouffrouwe Magdalene Van Hoorebeke weduwe van Jacques De Grave bij 

vercavelynghe 

(daarboven staat:) nu jonkheer Frans en jouffrouwe Judoca Callant bij coope 1686    

 

Folio 9: N° 185: 

De selve wedue ende hoors van Jacques De Grave, commende bij coope alsvooren, an een stic 

lant ligghende in Bachtecoutere dat men heet den Reygherbeck, groot II
c
 XC roeden, 

daeranne abouterende zuutoost ’s Heerenstrate, noort de wedue ende hoors van Raphel 

Matton ende west commende ande Calene die men noemt de Reyghersbeke, ghelden jaerlicx 

in rentevene een halster en eenen halven achtelinck 

(erboven staat:) nu jouffrouwe Anne Therese De Grave bij successie 

 

N° 135: 

De selve commende bij coope alsvooren, van een stic lant dat groot bevonden is bij nieuwe 

metinghe II
c
 XLI roeden, daeranne abouterende west de wedue Maxemillan Dhont, suut ende 

oost d’hoors Gillis Liebaert, ende noort commende op den Yperwech an ’t Reselgat, ghelden 

jaerlix in penninc rente I denier Parisis 

(erboven staat): nu meester Fredericq Vander Haghen bij coope anno 1669 
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Folio 9 verso: N° 96: 

De voornomde wedue ende hoors van Jacques De Grave, commende bij coope alsvooren, van 

een parcheelken lant groot een hondert en dertich roeden, daeranne abouteerende suut, oost 

ende west d’heer Pauwels Dhamere ende noort commende an den Yperwech, ghelden jaerlix 

in penninc rente 1 denier parisis 

(erboven staat:) nu meester Matthias Natalis Van Schoone bij coope anno 1669 

 

N° 33: 

De selve commende bij coope alsvooren van IIII
c
 lant ligghende voor de Cogghe in eene 

partije ghenaemt den Halssenberch ten middewaert van de selve partije, daeranne abouterende 

met twee sijden oost ende west de voornoemde wedue ende hoors met ’t surplus van de 

voornomde partije soorterende onder d’heerlichede van den Hoornschen, noort ’s 

Heerenstraete, ghelden jaerlicx in penninc rente VI deniers poit halve poit Parisis, in rogghe 

eenen achtelinc en ’t XII
e
, in cappoenen ’t XVIII

e
 cappoens 

(erboven staat:) nu meester Matthias Natalis Van Schoone bij coope anno 1669 

 

Folio 10: N° 33 

De selve wedue ende hoors van Jacques De Grave, commende bij coope alsvooren, van een 

meeschelken groot ontrent II
c
 roeden, daeranne abouterende oost Gillis Dhanens, suut de 

Leye, west den aert ende ’t kerchof van Bachte ende noort de voorgaende partije, ghelden 

jaerlicx in penninc rente VII deniers poit halve poit Parisis 

(erboven staat:) nu meester Matthias Natalis Van Schoone bij coope anno 1669 

 

zonder nummer: 

De selve commende bij coope alsvooren van eene meersch ligghende vooren in de 

Oostmeersch, groot IIII
c
 L roeden, daeranne abouteerende noortoost de Cappelrije van Sent 

Anne, suutoost jouffrouwe Anne De Cottrel wedue meestere Franchois Bossier, suutwest 

d’hoors van Lieven Van Damme, ende noortwest d’hoors joncheer Jacques Taccoen, ghelden 

jaerlix in penninc rente XI deniers poit Parisis, in rogghe ’t III
e 
ende ’t IIII

e 
achtelinx, in 

rentevene eenen halven achtelinc 

(erboven staat:) nu Anna De Scheppere bij coope anno 1669 

(daarboven staat:) nu meester Jacques Veranneman filius meester Olivier bij successie 

 

Folio 10 verso: zonder nummer: 

De voornomde wedue ende hoors van Jacques De Grave, commende bij coope alsvooren, van 

eene partije meersch inde Oostmeersch groot I
c
 L roeden, daeranne abouteerende oost de 

wedue ende hoors van Gillis De Baets, suut eene meersch ghenaemt ’t langhe ghemet 

toebehoorende d’hoors Olivier Wieme ende de wedue Joos Vande Walle, west de Cappelrije, 

ende noort de wedue meester Franchois Bossier, ghelden jaerlicx in penninc rente I schelling 

Parisis 

(erboven staat:) nu seigneur Jacques Vanden Bunder bij coope anno 1669 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen 

en hun belang voor de familiekunde 

(vervolg van Leiestam 2/2020, p. 1409) 

 
MEE: Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland 

Website: geen 

Tijdschrift: periode 1968 – 1986: Ons Meetjesland (4 x per jaar); periode 1987 – heden: Heemkundige 

bijdragen uit het Meetjesland (4 x per jaar) 

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

van Gent (De Krook), de bibliotheek van Evergem (Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem) en de 

bibliotheek van Aalter (Boomgaardstraat 10, 9880 Aalter) 

Overzicht artikels: Indices op de heemkundige tijdschriften Ons Meetjesland (1968-1986) en 

Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland (1987 – 1998) (Gent Hoofdbibliotheek) en Indices op het 

heemkundig tijdschrift Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland (1987 – 2011) (Gent 

Hoofdbibliotheek) 

Overzicht artikels online: van Ons Meetjesland:  

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV40 

van Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV43 

Contact: de heer Paul Van De Woestijne, Tieltsesteenweg 12 9900 Eeklo 

paul.vandewoestijne@euphonynet.be  tel: 09/3771655 

MEL: Werkgroep Erfgoed Melsen 

Website: geen 

Tijdschrift: geen 

De werkgroep Melsen werd opgericht in 2009 en streeft naar de bescherming van het waardevolle 

erfgoed in Melsen. De werkgroep organiseert regelmatig activiteiten rond het Melsens erfgoed zoals 

een bunkerwandeling, het vertonen van oude filmpjes of tentoonstellingen in Huys De Cocker. De 

thuisbasis is Huys De Cocker. 

Contact: erfgoedmelsen@telenet.be 

 

NIE: Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/70 

Website: https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/zien-en-doen/musea/heemkundig-museum 

Tijdschrift: geen 

Heemkundig museum: Gyselstraat 110, 9100 Nieuwkerken-Waas; aan de hand van voorwerpen, foto’s 

en documenten wordt de herinnering aan het dorpsleven van destijds bewaard. Het museum herbergt 

ook een uitgebreid archief met dia- en fototheek over het Nieuwkerkse familie- en verenigingsleven.  

Open van maart tot november op dinsdag van 14 tot 16 uur, elke eerste zondag van de maand van 14 

tot 17 uur en op Paasmaandag, tijdens het ambachtelijk weekend en op Open Monumentendag. 

Contact: vanhavere@skynet.be 

 

OHA: Oud-Hansbeke 

Website: http://users.skynet.be/oud-hansbeke/  (laatste update 4/6/2012!) 

Tijdschrift: geen, wel 9 publicaties in de periode 1999 – 2006 

De website bevat o.a. een Kroniek van Hansbeke 1891 – 1920 met o.a. de Hansbeekse emigranten 

naar Amerika 

Contact: oud-hansbeke@skynet.be  

 

(wordt vervolgd)      Guido Demuynck 
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze 

 

 

                      
          Deinze en deelgemeenten   Nazareth en deelgemeenten 

                       
          Zulte en deelgemeenten   Nevele en deelgemeenten (thans Deinze) 
 
Deelgemeenten: Astene · Bachte-Maria-Leerne  (tot 1824: Bachte en Sint-Maria-Leerne)· Deinze · 
Gottem · Grammene · Hansbeke ·: Landegem · Merendree · Meigem · Nevele · Petegem-aan-de-Leie · 
Poesele · Sint-Martens-Leerne · Vinkt · Vosselare · Wontergem · Zeveren – Nazareth – Eke – Zulte - 
Machelen – Olsene. 
 
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    
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Astene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gottem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansbeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merendree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meigem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petegem-aan-de-Leie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poesele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosselare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wontergem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeveren
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ACTVITEITEN 

- Dinsdagen 27/10/2020 en 24/11/2020: 

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. 
 

- Voordracht: “Bouwen door de eeuwen heen” 

door Chris Weymeis, journalist. 

Ook al eens een romaans of gotisch monument bezocht en u de vraag gesteld: “Hoe hebben de 

mensen dat vroeger klaargespeeld om een dergelijk complex te bouwen?” of “Wie was de 

bouwmeester van dit gebouw en hoe heeft hij zijn plannen getekend?” Op die en nog vele andere 

vragen krijgt u een antwoord tijdens de voordracht met PowerPointpresentatie. Aan de hand van heel 

wat illustratiemateriaal verrijst een heus bouwwerk zonder dat u zelf de handen uit de mouwen hoeft 

te steken. 

OPGELET!! WEGENS HET CORONA-VIRUS WORDT DEZE VOORDRACHT 

VERPLAATST NAAR EEN LATER TE VOORZIENE DATUM. 

 

 

Erratum: 

In Leiestam van augustus, in het artikel betreffende de portrettekeningen in een Deins 

begrafenisboek, werden op p. 1419 twee fouten opgemerkt. 

De tweede akte dateert van 11/10/1661 en niet van 11/10/1658 (in de Latijnse versie wordt dit 

verkeerd vermeld). In de derde akte wordt “novem” vertaald als “zes”, dit moet zijn “negen”. 

 

 

Ondervoorzitter FV Deinze valt in de prijzen. 
De Zultse cultuurraad heeft voor de zesde keer de cultuurprijzen uitgedeeld. De winnaars werden op 

vrijdag 11 september bekendgemaakt in zaal Fiertelhof.  

De titel van cultuurlaureaat 2020 ging naar Johan Nachtergaele (ondervoorzitter van Familiekunde 

Deinze) en Koen Baert. In september 2019 zetten zij een tentoonstelling op rond 100 jaar 

Vredesfeesten in Machelen.  

De laureaten ontvingen naast een kunstwerk van voormalig Zultenaar Marc De Wachter ook een 

gesigneerd exemplaar van de dichtbundel ‘De aangelanden’ van Paul Demets. 
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In memoriam: Romain DE BOUVER 

 

 

Met droefheid melden wij u het overlijden van ons trouw bestuurslid Romain De Bouver.  

Romain was er van het eerste uur bij toen onze afdeling gesticht werd in 1992. 

Met veel enthousiasme werkte hij vele jaren aan de genealogie van zijn voorouders en die van zijn 

echtgenote, met als resultaat twee mooie boeken, beschikbaar in verschillende bibliotheken. 

Een andere passie was de oorlog: kerkhoven bezoeken, opzoekingswerk allerhande in alle uithoeken 

van het land, niets was hem te veel. Ook hieromtrent publiceerde hij zijn bevindingen in 

verschillende boeken en artikels in Leiestam en de jaarboeken van Dunsa. 

De toespraken schrijven voor de jaarlijkse herdenkingen van 11 november behoorde ook tot zijn 

gedreven passie. We mogen ook zijn medewerking niet vergeten aan tientallen tentoonstellingen en 

zijn aanwezigheid op diverse genealogische boekenbeurzen . 

Bedankt, Romain, voor je dienstbare inzet ! 
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RAADPLEGING VAN DE BURGERLIJKE STAND – EEN UPDATE 

De voorbije twee jaren zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd betreffende de raadpleging 

van akten van de burgerlijke stand en het bekomen van uittreksels of kopieën van deze akten. Spijtig 

genoeg is nog niet alles duidelijk wegens het ontbreken van een koninklijk besluit. Hopelijk komt dat 

er wel nu de nieuwe regering is geïnstalleerd.  

Vooreerst dient opgemerkt dat de oude regeling waarbij toelating diende gevraagd aan de voorzitter 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de registers van de Burgerlijke Stand te mogen raadplegen, 

werd afgeschaft. 

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het 

oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (Belgisch Staatsblad van 2 

juli 2018) heeft een artikel 29 ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek dat als volgt luidt:  

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van : 

   - akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud; 

   - akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud; 

   - andere akten van meer dan honderd jaar oud. 

De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk 

samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of 

nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of 

afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en 

honderd jaar oud. 

Op basis van dit artikel kan met andere woorden iedereen uittreksels of afschriften bekomen van 

geboorteakten ouder dan 100 jaar (zoals vroeger), van huwelijksakten ouder dan 75 jaar en 

overlijdensakten ouder dan 50 jaar. Directe verwanten, hun notarissen en advocaten kunnen ook 

uittreksels en afschriften bekomen van recentere akten. 

Belangrijk is echter ook het artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek dat door dezelfde wet van 18 juni 

2018 werd ingevoegd: “De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, 

historische of andere wetenschappelijke doeleinden”. Wij wachten zoals hierboven gezegd nog steeds 

op dit koninklijk besluit. 

De raadpleging van de akten van de Burgerlijke Stand wordt toch al enigszins versoepeld door 

invoeging van een nieuw artikel 116/2 in vermelde wet van 18 juni 2018: “Tot op de datum van 

inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de 

ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor 

genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker 

beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor 

zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één 

van de nabestaanden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de 

papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: "afgeleverd voor genealogische, 

historische of andere wetenschappelijke doeleinden”. 

De vraag blijft wat gedaan wanneer we niet over de precieze datum van een akte beschikken en de 

gemeente je niet de toelating geeft om zelf de opzoekingen te doen of hiertoe zelf niet bereid is. 

          Guido Demuynck  
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PAARDENTELLING EKE (1552) 

Tijdens oorlogen in de 16
e
 eeuw (en ook daarna) was het gebruikelijk dat diensten met paard 

en kar gevraagd werden aan de plattelandsbewoners, als bijstand voor de bevoorrading van de 

troepen. Dit was ook zo tijdens de Italiaanse Oorlog (1551 – 1559) die tussen de Habsburgers 

en Frankrijk werd uitgevochten. Naast strijdgewoel in Italië en de Middellandse Zee werd ook 

gevochten in Vlaanderen en Artesië tussen de Habsburgs-Nederlandse troepen en koninklijke 

Franse legers. 

Begin 1552 stuurde Maria van Hongarije, zuster van Karel V en landvoogdes van de 

Nederlanden, een ordonnantie betreffende deze diensten met paard en kar naar de kasselrij 

Oudburg. Om een idee te krijgen van hun aantal gaven de bestuurders van deze kasselrij aan 

de schepenen van de parochies de opdracht een telling van de trekpaarden uit te voeren. Deze 

tellingen zijn terug te vinden in het fonds Oudburg in het Rijksarchief Gent (aan te vragen 

AR3 nr. 1983). We publiceren hier vooreerst de paardentelling van Eke; de tellingen van de 

andere dorpen van ons werkgebied behorende tot de kasselrij Oudburg zullen volgen in 

volgende nummers van Leiestam.  

 

“Achtervolghende den laste ende bevele ons bailliu ende scepenen van den heerlichede ende prochie van Eecke 

ghedaen bij den bailliu ende mannen van leene ’s keysers ons gheduchs heeren van zijnen casteele ende 

Auderburch van Ghendt, ende te dien obedierende de publicatie ende uutroupinghe van dien t’Heecke in de 

keercke naer costume ghedaen zijnde t’soendaechs den VIII
en

 meye anno XV
c
 LII (8/5/1552), soe zijn up den 

IX
en

 daer naer volghende de onderscreven laten ende inghesetene van der voorseyde prochie vor ons 

ghecompareert, houdende ende hebbende eeneghe treckpeerden, danof de specificatie ende particulieriteit onder 

verclaerst wert, 

Eerst Loys BULTINCK bailliu van Eecke vornoemt, heeft eene meerrie, ende eenen ruun, danof hij den ruun 

meest ter zale voert, 

Jan DE BLOCK heeft twee meerriën, ende eenen ruun, 

Joris DE KEYSTRE heeft drie peerden wesende meerriën, 

Lievin TIENPONT heeft een cleen ruunkin ende een cleen meerrikin, 
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Gheeraert VANDER CRUUCEN heeft twee ruuns, 

Waut DE KEY heeft twee meerriën, 

Andries VANDEN VELDE heeft twee meerriën ende eenen ruun, 

Jacob TIENPONT heeft twee meerriën, 

Lievin DE HOOSSCHE heeft eenen ruun ende een meerrie die maer extimeerlyc en es eene ghauden croone up 

’t rapport van den ghebuers, 

Jan DE WEERT heeft een meerrie, 

Lievin WANSEEL heeft twee peerden, d’een eenen ruun ende d’ander een meerrie, 

Jan BOELLAERT heeft twee meerriën, 

Gillis FIERINS heeft een meerrie, 

Pieter CLAUS heeft twee meerriën, 

Jan DE VOS heeft twee ruuns, 

Augustijn OSTE heeft twee meerriën, 

Martin DE VROE heeft twee meerrikins, danof d’een zeere hoolijck (olijk = weinig waard, traag, …) es, 

Pieter DE JAGHERE twee meerriën, 

Jan VELGHE heeft twee cleen meerrikins, danof d’een gheel blent es, 

Jan BOONE heeft twee meerriën, 

Segher DE HONT heeft een meerrie gheel blent, 

Lauwereins OSTE heeft twee meerriën, danof d’eene zeer hoolijck es,  

Lievin HEINS heeft een meerrie, ende eenen ruun, 

Anthuenis DE MEESTRE heeft twee cleen peerdekins, d’een een ruun, d’ander een meerrikin, 

Pauwels TIENPONT heeft een zeerre hoolijc meerrikin, 

Joos DE TOLLENEERRE heeft twee meerriën, 

Jan OSTE heeft up ’t rapport van Lauwereins zijnen broedere, een hoolicke meerrie, qualijck weerdich een 

gauden croone, 

Joos VANDEN DALE heeft oock een groote hoolijcke cruepel meerrie, van zeer cleenen prijse, 

Jan, correelbackere van Mychiel POULLE, heeft een correelpeert, oock van cleenen prijse, 

Actum ten vorschreven IX
en

 in meye zoo’t behoort, verclaerssende dat wij van negheenen peerden meer en 

weten binnen desen vorschreven prochie van Eecke, quaet noch ghoet, t’orconden dit ghedaen stellen ende 

auctentycquierren bij onsen ghezworenen cleercq.” 

In de marge staat “Somme onder quaet ende ghoet LIIII [54]”. 

          Guido Demuynck 
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EEN ONGELUKKIGE GEBOORTE IN WONTERGEM (1781) 
 

Aangetroffen in een oude Gentse “kroniek” uit de 19
e
 eeuw (Univ.Bibl. Gent) : 

 
“In het selve iaer 1781 is in maerte gesien geweest een kint geboren den 4 ianuarius van dit selve 

iaer, op de prochie van Wonterghem, sonder aermen ofte beenen.” 

 

 
 

In het doopregister van de  parochie Wontergem vinden we op datum van 4 januari 1781 het 

volgende genoteerd (door de auteur Paul Huys uit het Latijn vertaald *), waaruit blijkt dat 

het om de geboorte van een tweeling ging, van wie het tweede jongentje een nooddoop 

toegediend kreeg door de vroedvrouw :  

 
 “Anno 1781. Op 4 januari heb ik de tweelingen Josephus Daniel en Petrus Bernardus gedoopt; de 

laatstgenoemde is bij de bevalling voorwaardelijk gedoopt door de vroedvrouw Maria Livina Minne; 

allebei zonen van Petrus Josephus De Smet uit Kanegem en Maria Theresia Galle uit deze parochie, 

echtgenoten, hier woonachtig; ze werden geboren, de eerste omstreeks het twaalfde uur van de voor- 

bije nacht, de andere onmiddellijk na middernacht. Doopheffers van Josephus Daniel waren Daniel 

Sonneville en Anna Carolina de Block; en van Petrus Bernardus waren dat Petrus Locquet en Joanna 

Theresia Galle, alle vier inwoners van deze parochie. -          JB. De Meyer, pastoor in Wontergem.” 

 

Volgen dan de vier handtekeningen van de doopheffers; de vroedvrouw, ongeletterd, tekent 

met een kruisje. 
 

(*)  “Anno 1781. Die quarta Januarij Baptizavi Geminos Josephum Danielem et Petrum Bernardum, posterio- 

rem sub conditione ab obstetrice Maria Livina Minne in partu Baptizatum, filios Petri Josephi de Smet ex 

Canegem et Annae Mariae Galle ex hac parochia, conjugum hic habitantium; natos circa duodecimam noctis 

praecedentis priorem, posteriorem circa jam ejusdem noctis. Josephum Danielem suscepere Daniel Sonneville 

et Anna Carolina de Block; Petrum Bernardum Petrus Locquet et Joana Theresia Galle, omnes quatuor incolae 

hujus parochiae.” 

 

           Paul HUYS 
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DEINSE ENKWESTEN 

(vervolg van Leiestam 3/2020, p. ,1422 - 1424) 

42. folio 41: 26/8/1718: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE baljuw van Deinze 

Onderwerp: agressie op 25/8/1718 door Jan Baptiste GALLE “ghewesen silversmet ghewoont 

hebbende ende noch wonende tot Ghendt” tegen Isabelle GALLE en andere dienstboden 

wonende in het huis van Jacques RAMMONT vrijschepen van de kasselrij Kortrijk 

Werden verhoord: 

Pieter QUAERTIER, 26 jaar, wonende Petegem-binnen, meester-schoenmaker 

Jacobus BEOSSIER, 50 jaar, wonende Petegem-binnen, “ouden schoenmaecker” 

Pieter DE FRUYT, 61 jaar, wonende Petegem-binnen, meester kleermaker 

 

43. folio 44 verso: 27/8/1718: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE baljuw van Deinze 

Onderwerp: gevecht op 23/8/1718 tussen Rogier BALCAEN, molenaar, wonende 

Tussenbruggen (Deinze) en Philippe QUACKELS, koopman in granen, wonende Gent, voor 

de herberg Sint-Sebastiaan in Deinze (Tussenbruggen) tijdens het bolspel 

Werden verhoord: 

Maurus VANDE WOESTYNE, 27 jaar, wonende Petegem-binnen, bakker 

Jacobus VANDER MEULEN de jonge filius Jacques, 37 jaar, wonende Deinze, brouwer en 

koopman 

Philippe QUACKELS, 42 jaar, wonende Gent, koopman in granen “ghequetst en te bedde 

ligghende” 

 

44. folio 47: 18/10/1718: 

Op verzoek van Jacobus VANDER MEULEN de jonge eiser tegen Judocus ADAMS filius 

Jan verweerder 

Onderwerp: dreigementen en agressie (trekken of vastnemen bij het haar) op 2/8/1718 door de 

verweerder tegen de eiser 

Werden verhoord: 

Pieter DE BACKERE, 31 jaar, wonende Deinze, meester-metser en koopman 

Joannes HAELVOET, 29 jaar, wonende Deinze, landsman 

Pieternelle DE CLERCQ, 25 jaar, huisvrouw van Pieter TESSALY barbier in Deinze 

Jan KINDT, 46 jaar, wonende Deinze, olieslagersknecht 

Pieter DE VRIESE, 25 jaar, wonende Deinze, werkman 

Lieven VAN QUICKENBORNE, schepen van Deinze 

 

45. folio 49 verso: 7/11/1718: 

Idem als volgnummer 44 maar nu op verzoek van Judocus ADAMS 

Onderwerp: idem als volgnummer 44 

Werden verhoord: 

Jan KINDTS, 46 jaar, wonende Deinze, olieslager 

Pieternelle DE CLERCQ, 25 jaar, huisvrouw van Pieter THESSALY 
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Joosyntjen DE MEYERE, 34 jaar, huisvrouw van Jan KINDT, wonende Deinze 

Joannes HAELVOET, 29 jaar, wonende Deinze, werkman 

 

46. folio 56: 8/11/1718: 

Op verzoek van Marie Jenne VANDER STRAETEN weduwe van Jacobus DE GRAEVE 

eiseres tegen Guillame VANDEN BERGHE x Joanne HAUWE verweerder 

Onderwerp: agressie van Joanne HAUWE tegen Marie Jenne VANDER STRAETEN in diens 

winkel (scheldwoorden, stukslagen van flessen, slagen) 

Werd verhoord: 

Margriete VANDER MEULEN filia Jan “lest” weduwe van Jacques VAN BENEDEN, 75 

jaar oud 

 

47. folio 60: 19/1/1719, 21/1/1719, 1/2/1719, 4/2/1719 en 14/2/1719: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE baljuw van Deinze 

Onderwerp: straatschenderij in de nacht van 16 op 17/1/1719 waarbij de glazen ruiten van 

griffier DE LOIRE werden uitgesmeten en voordien (in de nacht van 13 op 14/1/1719) de 

glazen ruiten van Lieven VANDE WOUSTYNE (verdachte Joannes CORYN); dreigementen 

per brief aan het adres van de schepenen van Deinze in 1716 (verdachte Jan BULTINCK) 

Werden verhoord: 

Lieven VANDE WOUSTYNE, wonende Petegem in de Kerkstraat, bakker 

Marie Livine VANDE VELDE huisvrouw van Frans DE LOIRE griffier, 36 jaar, wonende 

Deinze (Markt) 

Anna DE BARBIER weduwe van Glaude VANDE VELDE, 62 jaar, wonende in het huis van 

griffier DE LOIRE 

Joanne DE SCHOENMAECKER, 20 jaar, wonende tegenover het huis van griffier DE 

LOIRE, dienstmeid van Cornelis VAN WINGHEN 

Livine Therese VAN LOO huisvrouw van Jan Frans VAN DOORNE, 35 jaar, wonende 

Deinze (Petegem-Tussenbruggen) 

Joos DE BYTERE, 34 jaar, wonende Deinze (Petegem-Tussenbruggen), werkman 

Ferdinandus VANDER SCHUEREN, 22 jaar, klerk van griffier DE LOIRE en wonende in het 

huis van de griffier 

Pieter VANDER MEULEN filius Pieter, 31 jaar, wonende Deinze, koopman 

Frans VAN WONTERGHEM, 39 jaar, wonende Deinze, “practesijn” 

Frans Dominicq DE LOIRE, 35 jaar, griffier van de stad en het markizaat van Deinze 

Charles DE JANS, 46 jaar, schepen van Deinze 

Joanne POILLET, 30 jaar “jonghe dochter” en dienstmeid van Charles DE JANS 

 

48. folio 65: 21/1/1719: 

Op verzoek van Lieven IMPENS originele verweerder en nu eiser bij reconventie tegen 

Marinus DE SMEDT originele eiser en nu “ghereconvenieerden” verweerder 

Onderwerp: toestand van een huis in Petegem-binnen, eigendom van Marinus DE SMEDT en 

van 1713 tot 1716 bewoond door Lieven IMPENS als pachter 

Werden verhoord: 

Judocus Franchoys VANDER PIETE, 49 jaar, wonende Petegem-binnen 
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Pieternelle DE SMEDT, 43 jaar, wonende Petegem-binnen 

Huybrecht FLORENT, 40 jaar, wonende Petegem-binnen, winkelier 

Judocus DE SUTTERE, 40 jaar, wonende Petegem-binnen, gareelmaker 

Jacobus WACKENS, 46 jaar, wonende Petegem-binnen, schoenmakersknecht 

 

49. folio 69: 30/1/1719 en 4/2/1719: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE baljuw van Deinze 

Onderwerp: bedreigingen geuit tegen de cipier door Floribert REYLOF na de opsluiting van 

Joannes CORYN, waarbij gedreigd werd Joannes CORYN met geweld te bevrijden en Deinze 

en Petegem plat te branden 

Werden verhoord: 

Pieter DORDE, 47 jaar, wonende Deinze, chirurgijn en cipier 

Franchoise CUVILLIER huisvrouw van Pieter DORDE, 33 jaar 

Jan Jacobus STAES, 32 jaar, wonende Nevele “ende actuelick civilen ghevanghenen binnen 

deser stede”, bakker 

Pieter VANDER MEULEN filius Jan, 21 jaar, wonende Deinze (Petegem-Tussenbruggen), 

officier van Deinze 

Joannes PLAETSAERT, 27 jaar, wonende Deinze, werkman 

 

50. folio 72: 1/2/1719: 

Op verzoek van Joannes BULTINCK eiser tegen Frans WYME verweerder 

Onderwerp: in 1678 en 1679 zouden er twee baljuws in Deinze geweest zijn: Andries DE 

MEYERE en GREVENHOECK, beiden aangesteld door de markies van Deinze, waarvan er 

maar één erkend werd; Gent was toen bezet door de Fransen; door de confiscatie werd een 

zekere DUCHAMS als baljuw van Deinze aangesteld 

Werden verhoord: 

Jacques DE SUTTERE, 66 jaar, wonende Deinze, gareelmaker 

Jan CNUDDE, 65 jaar, wonende Deinze, “ouden schoenmaecker” 

Jacques CLAEYSSENS, 59 jaar, wonende “op het district deser stede”, landsman 

 

51. folio 73 verso: 14/2/1719: 

Op verzoek van Jacques Anthonius VAN CAUWENBERGHE baljuw van Deinze 

Onderwerp: op 29/1/1719 heeft Joannes CORYN “publicquelyck op de straete ontrent ende in 

den avondt, gheslaeghen den trommel” en geroepen “dat al de gonne gheteeckent hebbende in 

’t proces jeghens burghemeestre ende schepenen hun souden addresseren in de Swaene deser 

stede bewoont bij Andries CORRENS om daer appaisement te cryghen” 

Werden verhoord: 

Joseph FAULTE, 40 jaar, wonende Deinze – Petegem, olieslager 

Isabelle VAN RAE huisvrouw van Joannes MICHIELS, 43 jaar, wonende Deinze 

Joannes ABOR, 30 jaar, wonende Deinze (Petegem-Tussenbruggen), vleeshouwer 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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HET STERFHUIS VAN JAN-BAPTISTE MAEBE TE DEINZE - EEN 

ADVERTENTIE IN DE JOURNAL DE GAND (1820) 
 

Bron : Dagblad Journal de Gand,  nr. 219 van zondag 6 augustus 1820. 

Op verzoek van de gemeenschappelijke erfgenamen ten sterfhuize van Jan-Baptiste Maebe, 

overleden te Petegem (*), wordt op woensdag 9 augustus 1820 in de herberg Het Dambert, bewoond 

door Jan-Baptist Van Durme te Deinze aan de Knok, door de Deinse notaris Beernaert (daartoe 

gemachtigd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent) openbare verkoop gehouden ten 

overstaan van de Vrederechter van Deinze. 

Er zijn zes verschillende kopen toe te wijzen. 

Eerste koop : een behuisde hofstede te Petegem, met vier partijen zaailand, samen ca. vier bunderen 

groot. Ingesteld op 350 £ groot wisselgeld. 

Tweede en derde koop: een huis met een partij zaailand te Petegem by den Driesch. Ingesteld op 66 

£ groot wisselgeld. 

Vierde en vijfde koop: twee hofstedekens te Nazareth, het ene by den Heemeulen, het ander by den 

Botermeulen gelegen, samen ca. 2 ½ bunderen groot. Ingesteld samen op 163 £ groot wisselgeld. 

Zesde koop : een bezette rente van 175 £ groot wisselgeld kapitaals, ten laste van Francies Janssens 

te Aarsele. Ingesteld op 105 £ groot wisselgeld.  

De verkoopsvoorwaarden kunnen ingekeken worden bij de voornoemde notaris Beernaert en bij zijn 

collega, notaris Bekaert te Zwijnaarde. 

 
(*) Jan-Baptiste Maebe, † Petegem op 23 januari 1820 (akte nr. 3 van 24.01.1820), oud 73 j., geboren in 

Nazareth (° 1747), landsman te Petegem, zoon van Pieter Maebe en van Marie Anne Daenens, weduwnaar in 

1e huwelijk van Isabelle Dekens en echtgenoot in 2
e
 huwelijk van Pieternelle Van der Sichelen. Overlijdens- 

aangifte door zijn zoon Benedictus Maebe, landsman te Olsene, en zijn schoonzoon Pieter Norbertus Bijtebier, 

landsman in Petegem, die beiden met hun naam signeren.  

 

PATRIMONIELE HOFSTEDE TE KOOP IN ZEVEREN - NOG EEN 

ADVERTENTIE IN DE JOURNAL DE GAND (1820) 
 

Bron : Dagblad Journal de Gand,  nr. 219 van zondag 6 augustus 1820                      

Op het verzoek van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Emmanuel Van Branteghem, 

overleden te Zeveren (*), wordt op zaterdag 12 augustus 1820 in het Wethuys bij Pieter Wibo op de 

Plaetse van Zeveren een openbare verkoping gehouden door de Deinse notaris Beernaert (daartoe 

gemachtigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bij vonnis dd° 28.06.1820). Er is maar één 

enkele koop toe te wijzen, m.n. een wel bebouwde hofstede met de behuizing, de schuren en stallen, 

de bomen en de hagen, samen in grondoppervlakte omtrent vier bunderen groot, palende aan de 

eigendommen van sieur De Ryckere, mevrouw De Loose, de Deinse oud-baljuw en notaris Martens, 

sieur Carel De Vreese en juffr. Meheus. De hofstede wordt actueel gebruikt door Judocus Almeersch 

en anderen, voor een jaarlijkse pachtsom van 49 £ gr. courant. Is ingesteld op 918 £ gr. wisselgeld. 

De verkoopsvoorwaarden kunnen ingekeken worden bij de voornoemde notaris Beernaert. 

 
(*) Emmanuel Van Brantegem,  † Zeveren 16 thermidor  j. XII of 04.08.1804 (f° 122, akte dd° 16 therm. j. 

XII), oud 47 j., geboren in Zeveren, zoon van Livinus Van Branteghem en Livina Tytgat; overlijdensaangifte 

door veldwachter Jean-François Martens, en buurman Joseph Van Hoe, beiden 47 j. oud en geletterd. 
 

                 Paul Huys 
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HET RENTEBOEK VAN BACHTE, REKKELINGE EN ZEVEREN 

(vervolg van Leiestam 3/2020 p. 1425-1426) 

Folio 10 verso (vervolg): N° 16 

De selve (hoors Jacques De Grave) commende bij coope alsvooren van II
c
 XXX roeden lant 

ligghende lancx ’s Reusendreve, daeranne abouteerende suut d’hoors van Gillis Liebaert, west 

Andries Claeis ende suut (moet zijn “noort”) den herwech van Ghent naer Deynse ghelden 

jaerlicx in rogghe eenen achtelinc en ’t VI
e 
achtelinx 

(erboven staat:) nu jouffrouwe Magdelene Van Hoorebeke bij vercavelynghe 

(daarboven staat:) nu seigneur Frans Callant en jouffrouwe Judoca bij coope anno 1686 

 

Folio 11: N° 95 

De selve wedue ende hoors van Jacques De Grave bij coope van Gillis Mesdach filius Jacques 

commende van Gillis Mesdach filius Lucas sijnen grootvadere, van een bunder lant ligghende 

in den coutere, daeranne abouteerende west de voornomde wedue ende hoors met IIII
c
 roeden 

commende van de hoors Jan Liebaert hiervooren staende , oost Franchois Mesdach, suut 

d’hoors van Gillis Liebaert ende noort commende an den Yperwech, ghelden jaerlix in 

penninc rente I schelling I denier parisis, in rente evene vier achtelinghen 

(erboven staat:) nu Jacques Vanden Bunder bij coope anno 1669 

 

N° 94: 

Franchois Mestach bij successie van Gillis Mestach ende Lievyne Bate sijnen vader ende 

moedere, van een vierendeel bunder lant ghenaemt Tyne Moeyen vierendeel, daeranne 

abouteerende oost d’hoors Adryaen Dhanens ende de kercke van Bachte, suut Gillis 

Hebbelinc, west den voornomden Mestach met een partijken commen van meestere Joos 

Jacqueloot sijnde nu met dit vierendeel eenslic, ende noort commende an den Yperwech, ghelt 

jaerlicx in rente evene eenen achtelinc ’t III
e
 en ’t XII

e 
 

 

Folio 11 verso: N° 50 

De kinderen van Nicolas Sergeant bij successie van Marie Cockuut filia Jans hunne moedere, 

van een stic lant ghenaemt het Walleken, groot een half ghemet, daeranne abouteerende oost 

de kercke van Bachte, suut de wedue van Joos Codde, noort d’heer Pauwels Dhamere ende 

Clement Dorchy, ende noort de Corte Veerstraete, ghelden jaerlicx in rente evene eenen 

achtelinc 

(erboven staat:) d’een helft bij coope ende naerhede Guillame Fleuryns per erfvenesse van 3
en

 

septembre 1660 

D’ander helft Joos Van Doorne bij coope anno 1663 

(daarboven staat:) nu Pieter Braems over d’helft van Joos Van Doorne bij coope anno 1680 

 

N° 113: 

De selve bij successie van Lievyne Baets wedue van Jan Cockuut ende daernaer van Gillis 

Mestach hunne grootmoeder maternel, van een half bunder lant hier te vooren behuysde 

gheweest sijnde, daeranne abouteerende oost de wedue Joos Codde, suut de Corte Veerstraete, 
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west d’hoorije van Gillis Liebaert, ghelden jaerlix in penninc renten II denier poit parisis, in 

cappoenen eenen cappoen en ’t IIII
e 
cappoens, in hinnen een hinne 

(erboven staat:) nu Guillame Fleuryns bij successie van Jacquemyne Sergeant sijne moeder 

 

Folio 12 verso: N° 119 

De selve kinderen van Nicolas Sergeant bij successie ende commende alsvooren, van eene 

partije lant ligghende in den coutere groot VII
c
 roeden, daeranne abouteerende oost d’heer 

Pauwels Dhamere, suut de Corte Veerstraete, west de wedue van d’heer Maxemillan Dhont, 

noort den heere Vander Meere, ghelden jaerlicx in penninc rente poit halve poit parisis, in 

rente evene twee achtelinghen en half en ’t XXIIII
e 
 

(erboven staat:) nu dheer Paulus Dhamere bij mangelynghe van Jan Sergenat anno 1660 

 

N° 112: 

Jan Van Sachmoortele met Gillyncken De Keysere sijne huysvrauwe, bij coope van heer ende 

meestere Michiel Sachmoortele deken van de collegiale kercke van Sente Pharahilden binnen 

Ghent, die daeranne commen was bij coope van Jan Upstal ende Joosyne Bauwens sijne 

huysvrouwe, van eene behuysde hofstede metten lande daermede gaende, t’saemen groot IIII
c
 

roeden, ghenaemt het Sant, daeranne abouteerende oost ende west de wedue van d’heer Joos 

Codde, noort mijnheer Jan Baptiste Della Faille heere van Huusse, ende suut de Curte 

Veerstraete, ghelden jaerlicx in penninc rente II schellingen parisis 

(erboven staat:) nu David Goorman per erfenesse van den 17 january 1662 

 

 

 
 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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KRANTEN VAN VROEGER – KLACHTEN EN VUILE LASTER! 

(bron: https://www.yory.nl/kranten-vroeger-klachten-vuile-laster/) 

In de kranten van vroeger werden regelmatig klachten en berichten over ‘vuile laster’ geplaatst. 

Grappige, maar ook schrijnende berichten laten de irritaties, gedachten en ergernissen van onze voorouders 

zien. Niet alleen om hun eigen straatje (wellicht terecht) schoon te vegen, maar ook om even flink hun 

hinder te spuien. Enkele voorbeelden uit de Nederlandse pers. 
  

 

 

 

 

https://www.yory.nl/zoeken-kranten-tijdschriften-delpher/
https://www.yory.nl/berichten-kranten-van-vroeger/
https://www.yory.nl/vondeling-in-de-familie/
https://www.yory.nl/ergernissen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/cellulaire-herinneringen/
https://www.yory.nl/ergernissen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/historische-kaarten-kadaster-archief/
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-18900111-AH-yolanda-lippens.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-19301113-ArnhC.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-19290622-LeeuwC.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-188178-NwsvdD-yolanda-lippens-yory.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-18990107-NieuwsvdD.jpg
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Vuile gemene lasterpraatjes 

Een echtgenoot die een beloning uitreikt aan diegene die aanwijzingen kan geven over ‘vuile, gemene 

lasterpraatjes aangaande mijn vrouw’. Dat moet gedaan zijn uit ware liefde! 

Zo ook van de heer Appelboom. Hij looft een beloning uit van 100 gulden aan diegene die het bewijs kan 

leveren van ‘vuige laster’ waarmee de lasteraar zijn levensgeluk wil verwoesten. 

Maar er waren ook koppels die elkaar zwart maakten: Franz plaatst het bericht ‘Elkeen wordt gewaarschuwd 

geen gelden of goederen aan mijne Echtgenote, Johanna Koppel af te geven’. 

Onderaan het bericht vinden wij een bericht van de betreffende Johanna: ‘De ondergetekende deelt mede, 

dat zij met hare kinderen de echtelijke woning heeft verlaten’. Wat zal zich daar een drama hebben 

afgespeeld. 

Klachten over weinig fatsoen 

In de kranten van vroeger stonden niet alleen ‘vuile laster’, maar ook klachten over ‘weinig fatsoen van een 

dame uit de stad om ALLEEN een heer te ontmoeten’. 

Of klagen over straatrumoer, autogetoeter, radiohinder. ‘Al die euvelen, welke in onzen modernen tijd onze 

zenuwen beproeven, laten wij er het onze toedoen om ze zoveel mogelijk te beperken’. 

https://www.yory.nl/berichten-kranten-van-vroeger/
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-18890916-NieuwsvdD.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-18851225-AH.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-187245-LeeuwC-yolanda-lippens-yory.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-18520726-NwRotC.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-1872517-LeeuwC-yolanda-lippens-yory.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kl-1876722-AH-yolanda-lippens-yory.jpg
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze 

 

 

                      
          Deinze en deelgemeenten   Nazareth en deelgemeenten 

                       
          Zulte en deelgemeenten   Nevele en deelgemeenten (thans Deinze) 
 
Deelgemeenten: Astene · Bachte-Maria-Leerne  (tot 1824: Bachte en Sint-Maria-Leerne)· Deinze · 
Gottem · Grammene · Hansbeke ·: Landegem · Merendree · Meigem · Nevele · Petegem-aan-de-Leie · 
Poesele · Sint-Martens-Leerne · Vinkt · Vosselare · Wontergem · Zeveren – Nazareth – Eke – Zulte - 
Machelen – Olsene. 
 
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    
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Astene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gottem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansbeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merendree
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meigem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petegem-aan-de-Leie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poesele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosselare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wontergem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeveren
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ACTVITEITEN 

- Dinsdagen 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober en 

30 november 2021: 

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. 

OPGELET!: zolang de COVID-crisis aanhoudt is het Deins stadsarchief enkel toegankelijk na 

afspraak om een beperkter aantal bezoekers toe te laten; hiervoor dient een mailtje gestuurd naar 

archief@deinze.be  
 

 

 

- Voordracht: “Bouwen door de eeuwen heen” 

door Chris Weymeis, journalist. 

Ook al eens een romaans of gotisch monument bezocht en u de vraag gesteld: “Hoe hebben de 

mensen dat vroeger klaargespeeld om een dergelijk complex te bouwen?” of “Wie was de 

bouwmeester van dit gebouw en hoe heeft hij zijn plannen getekend?” Op die en nog vele andere 

vragen krijgt u een antwoord tijdens de voordracht met PowerPointpresentatie. Aan de hand van heel 

wat illustratiemateriaal verrijst een heus bouwwerk zonder dat u zelf de handen uit de mouwen hoeft 

te steken. 

OPGELET!! WEGENS HET CORONA-VIRUS WORDT DEZE VOORDRACHT 

VERPLAATST NAAR EEN LATER TE VOORZIENE DATUM. 

 

 

 

 

ONZE NIEUWE UITGAVE 

Ons trouw bestuurslid Arnold Vandenbroucke schreef een boek over de gemeentescholen van 

Gottem en Grammene. Meer uitleg over dit boek vind je op de laatste bladzijde van deze Leiestam. 

 

 

 

 

 

 

VRIJSTELLING LIDGELD 2021 

 

Sinds maart 2020 en dit zeker nog tot en met maart 2021 kan Familiekunde Vlaanderen regio Deinze 

geen voordrachten organiseren wegens de COVID-19 pandemie. 

Daarom heeft ons bestuur unaniem beslist voor 2021 geen lidgeld te vragen aan onze leden en 

sympathisanten.  

U zal in 2021 dus zonder enige bijdrage Leiestam blijven ontvangen. 

Moest je toch al je lidgeld voor 2021 betaald hebben, dan geldt dit als lidgeld voor het jaar 2022. 

Wij nodigen u ook vriendelijk uit voor al onze toekomstige activiteiten in de loop van 2021. 

Ondanks alles wensen wij u toch PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN! 

  

 

 

 

mailto:archief@deinze.be
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OUDE BEROEPEN EN AMBACHTEN 

Alhoewel de meeste van onze voorouders landbouwers waren, komt het toch geregeld voor 

dat we bij het opstellen van onze kwartierstaat geconfronteerd worden met beoefenaars van 

andere beroepen of ambachten. Sommige van deze activiteiten zijn ons nu nog goed bekend. 

We kunnen ons nog steeds een goed beeld vormen van de dagelijkse bezigheden van een 

bakker, slager (vleeshouwer), schoenmaker, … Maar dit is veel minder het geval voor een 

aantal verdwenen of thans zeldzame beroepen. 

Tijdens een analyse van de volkstellingen van Ingelmunster van 16951 vond ik onder andere 

Anthone en Pieter Volckaert terug, beiden “sulferpriemmakers”, dus producenten (en wellicht 

ook verkopers) van zwavelstokjes, een uiterst zeldzaam ambacht.    

Naast een aantal boeken2 en artikels, kunnen ook verschillende websites ons helpen om een 

beter idee te krijgen van wat een bepaald beroep inhoudt.  

Vooreerst is er Wikipedia. De site  https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Historisch_beroep 

bevat de verwijzing naar 95 historische beroepen, vb. de chirurgijn: 

De chirurgijn was een medisch behandelaar in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Het 

vak van chirurgijn kwam voort uit het werk van de barbier, en hield zich vooral bezig met 

zaken waarbij bloed tevoorschijn kwam, dit in tegenstelling tot de universitair opgeleide 

artsen, die zich met interne geneeskunde bezighielden. Veelvoorkomende handelingen in die 

tijd waren aderlating (men veronderstelde dat men door bloed te onttrekken een ziekte of 

kwaal kon verhelpen), wondverzorging en de zorg voor botbreuken. Amputatie om koudvuur 

te vermijden was geen uitzondering. Bloedvaten werden met een gloeiend ijzer dichtgebrand  

(cauterisatie). 

De website https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Historisch_ambacht bevat een link naar de 

verklaring van 33 ambachten, vb. de blauwverver: 

Een blauwverver3 is iemand die, bijvoorbeeld gebruikmakend van de kleurstof indigo, kleding 

blauw verft, bijvoorbeeld een pak, tot op het zwarte af. Kleding laten verven was goedkoper 

dan nieuwe kleding aanschaffen. Vroeger werd dit veel gedaan, meestal als men 'in de rouw 

was'. De rouwperiode na het overlijden van een persoon kon tot wel maanden duren. 

Op de webpagina https://isgeschiedenis.nl/rubrieken/verdwenen-beroepen kan je heel wat 

artikels terugvinden over oude beroepen en ambachten o.a. van de bezembinder, de 

touwslager, de ketellapper, de molenaar, de klompenmaker en de zeepzieder. 

Talrijke foto’s van oude beroepen, weliswaar uit Nederland, vind je terug op de website 

https://nl.pinterest.com/mariannegroenew/oude-ambachten-en-beroepen/   en 

https://nl.pinterest.com/avries809/oude-beroepen/  

 
1 Guido Demuynck: De volkstellingen van Ingelmunster anno 1695: in Heemkundige Kring Den Hert 
Ingelmunster, IVe jaargang, december 1983 nr. 2, pp. 25-37. 
2 We beperken ons hier tot enkele boeken die kunnen uitgeleend worden in de bibliotheek van Deinze: In de 
tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee: oude ambachten in woord en beeld, Julien Van Remoortere, uitg. 
Van Halewyck, 2011; Ambachten van de Lage Landen, Hans Van der Lijke, uitg. Van Holkerna & Warendorf, 
1980; Zeg, ken jij de mosselman?: waarom geen enkel beroep blijft bestaan, Sam De Kegel, uitg. De Bezige Bij, 
2015; Oude Belgische beroepen in beeld (oude prentkaarten), André Ver Elst, uitg. Europese Bibliotheek, 1978. 
3 In Gent waren vroeger talrijke ambachten, o.a. afzonderlijke ambachten van blauwververs en roodververs. De 
roodververs leverden de licht en donkerrood getinte lakens. Grondstof was o.a. Brazielhout of Braziliehout. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Historisch_beroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Historisch_ambacht
https://isgeschiedenis.nl/rubrieken/verdwenen-beroepen
https://nl.pinterest.com/mariannegroenew/oude-ambachten-en-beroepen/
https://nl.pinterest.com/avries809/oude-beroepen/
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De interessantste (ook Nederlandse) website is echter http://www.beroepenvantoen.nl/  

Hierop vinden we informatie terug van honderden oude ambachten, beroepen en functies, 

alfabetisch gerangschikt en vaak verlucht met oude tekeningen. Verder worden onder andere 

afzonderlijke rubrieken gewijd aan Joodse beroepen, kleingarenindustrie, molenaarsberoepen 

en vrouwenberoepen.  

 

Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie: 

Leertouwer: 

De term leertouwer, die nu nog als achternaam voorkomt, gaat terug tot zeer oude tijden. 

Reeds in de dertiende eeuw kende men de beroepsaanduiding touwere of tauwere. In een 

ledenlijst uit 1263 te Brugge komt 'diederic de tauwere' voor en in 1294 is te Maastricht 

sprake van 'baudewin der touwere'. 

Onder touwen wordt het opmaken van de rungare huiden4 verstaan om het een fraaier uiterlijk 

te geven of om het voor sommige doeleinden beter geschikt te maken. Na het looien moeten 

de huiden daartoe enige bewerkingen ondergaan. Afhankelijk van de soort huiden en de 

bestemming van het verwerkte leer spreekt men van leer- en van zeemtouwen. De 

bewerkingen en de orde, waarin zij elkaar opvolgen zijn niet gelijk voor alle soorten leer, 

maar hangen af van de eigenschappen en de doelstellingen. 

Bij het leertouwen onderscheidt men o.a. zooileer, overleer (hoofdzakelijk door schoen- of 

zadelmakers gebruikt) en leer voor handschoen- en portefeuillemakers (geiten, lams- en 

schaapsleer). 

Door de zeemtouwerij worden de huiden van o.a. herten, elanden, reeën, hamels, schapen en 

soms ook kalfsvellen in zeem gaar leer of zeemleer veranderd. Het werd/wordt hoofdzakelijk 

gebruikt voor en bij het maken van kledingstukken als broeken, vesten, slobkousen, zakken. 

Verder voor bretels, banden en verbanden voor chirurgisch gebruik, en in de huishouding als 

zeem (bij het ramen wassen). 

Men onderscheidde wit-ledertouwers die leer bewerkten dat een witte kleur had (schaapsleer 

– zeemleer) en zwart-ledertouwers die leer bewerkten met een donkere kleur.5 

Volder of lakenvolder: 

Werkman in de lakenindustrie met als taak het weefsel van het laken hechter te maken door 

de vezels dichter bij elkaar te brengen. Eerst werd het gereinigd en ontvet. Hiervoor werd 

vollersaarde (vollersmergel) gebruikt. 

 
4 Dit zijn met run (eikenschors) gelooide huiden. 
5 In Brugge loopt nog naast elkaar de Witteleertouwersstraat en de Zwarteleertouwersstraat van de 
Predikherenstraat naar de Schaarstraat; de witledertouwers en zwartledertouwers vormden ook twee 
verschillende ambachten in Gent. 

http://www.beroepenvantoen.nl/
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Oorspronkelijk gebeurde het vollen in grote volkuipen, die gevuld waren met warm water, de 

zeepplant en zemelen, later gebruikte men volaarde, vet of boter en urine. Dit laatste werd in 

kruiken van huis meegebracht. In deze kuipen werd het laken gedeponeerd. Vervolgens 

stampten de volders in deze kuipen enige uren naakt op dat laken. Dit kromp daardoor en 

kreeg enigszins een viltachtige structuur. 

Na het vollen moest het laken weer gewassen worden, waarna het verder werd verwerkt. 

In de loop van de zeventiende eeuw kwamen volmolens tot ontwikkeling, die dit zware werk 

overnamen. 

Droogscheerder: 

De droogscheerder maakte deel uit van de lakennijverheid. Hij 'schoor' of eigenlijk knipte het 

gedroogde laken glad door de uitstekende vezels te verwijderen met een grote schaar, die de 

hele breedte van de scheerdis bestreek. Het weefsel werd daartoe eerst geruwd met 

behulp van de stekels van de kaardebol, die men daartoe speciaal kweekte. De beste kwaliteit 

laken werd aan beide kanten bewerkt. Deze soort heette vroeger scaerlaken (scharlaken). 

Kuiper: 

De kuipers worden onderscheiden in natte en droge kuipers. De laatste maakt vaten om droge 

stoffen in te bewaren. De natte kuipers vervaardigden vaten als haringtonnen, wijn- en 

biervaten, wringtobbes, pers- en opslagkuipen. 

Daarnaast werden emmers, wastobbes en ook wel drijvers voor netten vervaardigd. 

De verschillende producten, die in de vaten moesten worden opgeslagen stelden verschillende 

eisen. 

Haringvaten of regentonnen behoefden niet van de allerhoogste kwaliteit te zijn. Als 

grondstof gebruikte men inlands grenen of eiken. Voor cognac was bij voorkeur Frans eiken 

de grondstof, voor andere alcoholische dranken gebruikt(e) men Slavonisch of Amerikaans 

eiken. Biervaten moesten aan de binnenkant gepekt worden, zodat het hout geen invloed op 

de smaak kon uitoefenen. Voor de hoepels gebruikte men oorspronkelijk wilgenhout, later 

werd dit vervangen door ijzer. 

De duigen werden op maat gemaakt met behulp van verschillend gereedschap.  

Wanneer de duigen op maat en in de juiste vorm zijn gebracht, worden ze rechtop gezet en 

aan een kant bijeengehouden door beslagbanden. Vervolgens wordt het vat met de wijde kant 

naar beneden boven een vuur rondgedraaid, zodat ze kunnen buigen. Vervolgens wordt het 

vat in wording omgekeerd, waarna men de duigen met een strop, die aangedraaid kan worden, 

in het juiste model brengt, waarna ook daar een hoep kan worden aangebracht. Onder en 

boven wordt een groef aangebracht waarin de bodem en later het deksel worden vastgezet. 

Zo nodig wordt een gat aangebracht met een stop, zodat daar te zijner tijd een kraan in kan 

worden bevestigd. 

De wringtobbes, pers- en opslagkuipen ten behoeve van de zuivelindustrie worden van 

teakhout gemaakt. 

Pijnder: 

Als benaming voor een arbeider, in het bijzonder een sjouwer of een zakkendrager (o.a. Gent, 

Brugge). 

Witwerker: 

Vervaardiger van “losse werken van week en sagt hout”, dus een ambachtsman die uit wit 

hout (= vurenhout (dennenhout of hout van fijne spar)) meubelen of andere voorwerpen 

vervaardigt. 

 

          Guido Demuynck 
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DEINSE DESERTEURS ONDER NAPOLEON (1803-1806) 
 

Bron: Rijksarchief Gent, PV1: Scheldedepartement, nr. 2684/1 (Etat des déserteurs des 

troupes de terre pendant les années 12, 13 et 14 et les neufs premiers mois de l’an 1806). 
 

 

Deserteurs tijdens het jaar XII (sept. 1803 - sept. 1804)  
 

Op een totaal van 20 opgelijste deserteurs (in de kantons Deinze, Kruishoutem en Nazareth) 

zijn er vier (Groot-)Deinzenaars vermeld, nl. drie uit Deinze zelf en één uit Leerne. 
 

 

Nr. 6. Augustin VANDER VENNET, geboren en gedomicilieerd in Maria-Leerne, fusilier in 

het 13e Linie-Infanterieregiment; bij vonnis van 11 prairial j. XII (= 31 mei 1804) werd hij 

veroordeeld tot vijf jaren publieke werken (*) en een boete van 1500 fr. wegens desertie in het 

binnenland (condamné à la peine de cinq ans de travaux publics et à l’amende de 1500 frs. 

pour crîme de désertion à l’intérieur). In de “Aanmerkingen”-kolom staat te lezen: 

Getuigschrift van insolventie (= onvermogen tot betalen), ingeleverd door de burgemeester dd° 

17 prairial j. XII.  
 

(*) “Travaux publics”: militaire delict-straf, voor een tijdsduur van twee tot tien jaren; de veroordeelden droegen 

een speciale kledij en werden ingezet bij openbare werken van algemeen nut. 
 

Nr. 13. Clement VERSTRAETEN, geboren in Deinze en wonende in Gent, jager (chasseur) in 

het 15e Cavalerieregiment; bij vonnis van 19 thermidor j. XII (= 7 augustus 1804) werd hij 

tegensprekelijk veroordeeld tot vijf jaren publieke werken en een geldboete van 1500 fr. wegens 

desertie in het binnenland. Aanmerkingen: getuigschrift van insolventie dd° 20 fructidor jaar 

XII.  
 

Nr. 16. Louis AELGOET, geboren en wonende in Deinze, ruiter (voltigeur) in het 9e Rgt. Lichte 

Infanterie; bij vonnis van 9 fructidor j. XII (= 27 augustus 1804) werd hij bij verstek veroordeeld 

tot zeven jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie. Aanmerkingen: 

certificaat van insolventie dd° 20 fructidor  j. XII.  
 

Nr. 20. Jean VERSTRAETE, geboren en wonende in Deinze, soldaat in het 5e Bataljon van de 

Artillerietrein; bij vonnis van 5 fructidor j. XII (= 23 augustus 1804) veroordeeld tot zeven jaren 

publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie in het binnenland. Aanmerkingen: 

certificaat van insolventie dd° 4 vendémiaire  j. XIV.  
 

 

Deserteurs tijdens het jaar XIII (sept. 1804 - sept. 1805) 
 

Op een totaal van 46 opgelijste deserteurs (in dezelfde drie voornoemde kantons) waren er acht 

gedomicilieerd in (het huidige Groot-)Deinze, onder wie echter geen enkele geboren 

Deinzenaar. Van die acht wonen er twee in Astene en twee in Wontergem, en telkens één in 

Gottem, Petegem, Vinkt en Zeveren. 
 

Nr. 4. Pierre DE LANGSHAIRE (= DE LANTSHEERE ?), geboren en wonende in Astene, 

fuselier in het 13e Linie-Infanterieregiment; bij vonnis van 13 vendémiaire j. XIII (= 5 okt. j. 

1804) bij verstek veroordeeld tot tien jaren “boulet” (*) en een boete van 1500 fr. wegens 

desertie in het binnenland. Aanmerkingen: certificaat van insolventie dd° 21 thermidor  j. XIII.  
 

(*) Boulet : (kanons)kogel, vastgemaakt aan de voetketens van een gevangene. 
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Nr. 10. Anzelme TOMMĖ, geboren en wonende in Petegem, fuselier in het 13e Linie-

Infanterieregiment; bij vonnis van 29 brumaire j. XIII (= 20 november 1804) bij verstek 

veroordeeld tot zeven jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie. 

Aanmerkingen: certificaat van insolventie dd° 15 thermidor j. XIII.  

 
 

 
 

 

Nr. 23. Jean François BOGAERT, geboren en wonende in Wontergem, grenadier in het 13e 

Linie-Infanterieregiment; bij vonnis van 11 prairial j. XIII (= 31 mei 1805) veroordeeld tot 

zeven jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie.  
 

Nr. 24. Jean Bernard VERPLAETSE, geboren en wonende in Vinkt, grenadier in het 13e Linie-

Infanterieregiment; bij vonnis van 19 prairial j. XIII (= 8 juni 1805) veroordeeld tot de doodstraf 

(!) en een boete van 1500 fr. wegens desertie als chef de complot. 
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Nr. 27. Jean G(régoi)re SPEYBROECK, geboren en wonende in Zeveren, jager in het 15e 

Linie-Infanterieregiment; bij vonnis van 22 prairial j. XIII (= 11 juni 1805) tegensprekelijk 

veroordeeld tot zeven jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie in het 

binnenland.  
 

Nr. 30. Jean Bernard VAN MEERHAEGE, geboren en wonende in Wontergem, fuselier in het 

10e Linie-Infanterieregiment; werd bij vonnis van 1 messidor j. XIII (= 20 juni 1805) 

veroordeeld tot twee jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie in het 

binnenland.  
 

Nr. 41. Leon CABBEKE, geboren in Roosbeke (= Oostrozebeke) en wonende in Gottem, 

fuselier in het 9e Linie-Infanterieregiment; werd bij vonnis van 24 thermidor j. XIII (= 12 

augustus 1805) veroordeeld tot vijf jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens 

desertie in het binnenland. Aanmerkingen: certificaat van insolventie dd° 21 maart 1806. 
 

Nr. 44. Jean Bernard SNOECK, geboren en wonende in Astene, fuselier in het 28e Linie-

Infanterieregiment; bij vonnis van 11 fructidor j. XIII (= 29 augustus 1805) veroordeeld bij 

verstek tot zeven jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie in het 

binnenland.  
 

 
 

Deserteurs tijdens het jaar XIV (sept. 1805 - sept. 1806)  
 

Op een totaal van 21 opgelijste deserteurs (in de voormelde drie kantons) wonen er vier in (het 

huidige Groot-)Deinze, van wie gedomicilieerd één in Deinze, één in Astene en twee in 

Petegem. 
 

Nr. 4.  Emanuel DE BACKER, geboren en wonende in Astene, fuselier in het 88e Linie-

Infanterieregiment; werd bij vonnis van 8 brumaire j. XIV (=  30 oktober 1805) veroordeeld tot 

vijf jaren publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie in het binnenland. 
 

Nr. 6. Bernard DECLERCQ, geboren in Zingem en wonende in Petegem, dragonder in het 27e 

Regiment; bij vonnis van 17 brumaire j. XIV (= 8 november 1805) veroordeeld bij verstek tot 

vijf jaren publieke werken en een geldboete van 1500 fr. wegens desertie. 

Aanmerking: Louis Bernard Declercq werd vrijgesproken bij vonnis van de Speciale 

Krijgsraad, zetelend te Hagenau (*), dd° 16 april 1807. 
 

(*) Hagenau: plaats bij Königsdorf, waar Napoleons leger verbleef tijdens zijn campagne tegen Polen (1806-1807). 

Zie: F. Loraine Peter, Napoleon’s Campaign in Poland, 1806-1807, London, Greenhill Books, 2001. 
 

Nr. 7. Husmé (= Ursmaar ?) DELAYE, geboren en wonende in Deinze, fuselier in het 7e Linie-

Infanterieregiment; werd bij vonnis van 26 brumaire j. XIV (= 17 november 1805) bij verstek 

veroordeeld tot tien jaren “boulet” en een boete van 1500 fr. wegens desertie. 
 

Nr. 20. Emile ALLEEN, geboren en wonende in Petegem, jager (chasseur) in het 4e Regt. 

Lichte Infanterie; werd bij vonnis van 12 september 1806 bij verstek veroordeeld tot vijf jaren 

publieke werken en een boete van 1500 fr. wegens desertie. 

 

 
 

 

           Paul Huys 
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KRANTEN VAN VROEGER – AFSTAAN VAN KIND 

(bron: https://www.yory.nl/kranten-vroeger-afstaan-kind) 

Vroeger was het een schande om ongehuwde moeder te zijn, dus plaatsten ze een oproep in de kranten voor 

het afstaan van hun kind. 

Gelukkig werd er nog een oproep geplaatst, i.p.v. dat het kind als vondeling bij het weeshuis werd gelegd. 

Ook stonden er advertenties van ‘opvoed’ huizen of gezinnen, maar dan met het doel het ‘onhandelbare 

kind’ een ‘goede’ opvoeding te geven. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yory.nl/berichten-kranten-van-vroeger/
https://www.yory.nl/ongehuwd-samenwonen/
https://www.yory.nl/kranten-van-vroeger-oproepen/
https://www.yory.nl/zoeken-kranten-tijdschriften-delpher/
https://www.yory.nl/vondeling-in-de-familie/
https://www.yory.nl/kranten-van-vroeger-advertenties/
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kd-19401023-HaagscheC-yolanda-lippens.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kd-18890304-NwsvdD-yolanda-lippens.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kd-18871109-NwsvdDag-yolanda-lippens.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kd-18870917-NwsvdDag-yolanda-lippens.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kd-18870716-NieuwsvdD-yolanda-lippens.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/kd-18890301-NieuwsvdD.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/op-18860803a-nieuws-vddag-yolanda-lippens-yory.jpg
https://i0.wp.com/www.yory.nl/wp-content/uploads/op-189354a-haagsche-courant-yolanda-lippens-yory.jpg
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STAMBOOM BEHOUDEN ALS DE GENEALOOG IS OVERLEDEN,  

(bron: https://www.yory.nl/stamboom-behouden-overleden) 

Kan je een stamboom behouden als de genealoog is overleden? Over die vraag denken helaas niet veel 

mensen na. 

De afgelopen jaren hebben enkele mensen mij gevraagd of ik het beheer van hun stamboom 

wilde overnemen (stamboom Oosterling, Rijs, Maas, Emmen). 

Het bleek dat het familielid was overleden en niemand interesse had om de gegevens te beheren. Maar ze 

wilden zijn dankbare werk niet verloren laten gaan.  

Uiteraard heb ik dit gedaan, omdat ik vind dat al het genealogische bouwwerk altijd moet blijven bestaan. 

Daarbij vind ik het belangrijk dat er een levende contactpersoon is voor vragen vanuit de familie, 

of correcties gemaakt moeten worden. 

Maar niet iedereen heeft een contact die dat zomaar wil doen. Want het vraagt ook wat 

verantwoordelijkheden. Dus wat dan? 

Ontheemde publicatie 

Een stamboom die online staat en waarvan de genealoog is overleden, noemen we een ‘ontheemde 

publicatie’. 

Als de nabestaanden het beheer hebben over het e-mailadres van de genealoog, dan hopen we dat 

zij alert genoeg zijn om in het account dit te wijzigen in een ander e-mailadres. 

 

De nadelen van een ‘ontheemde publicatie’ 

Er ontstaan best wat problemen als een stamboom niet meer wordt beheerd: 

• Fouten in de stamboom kunnen niet meer worden gecorrigeerd – dit betekent dat fouten eeuwig 

online blijven staan. 

• Gepubliceerde verhalen die de privacy schenden, blijven gepubliceerd. 

• Er kunnen geen aanvullingen of koppelingen gemaakt worden. 

• Verwanten kunnen geen contact opnemen met familieleden in de stamboom. 

Wat als de Stamboom op Genealogie Online staat? 

Genealogie Online heeft een eigen procedure als een stamboom daar is gepubliceerd en is ontheemd. Zodra 

het e-mailadres van de beheerder meerdere keren een foutmelding teruggeeft, dan wordt het e-mailadres van 

die publicatie verwijderd. 

Als een nabestaande wel toegang heeft tot het Genealogie Online account, dan kan hij de publicatie 

verwijderen in Profiel > Beheer. 

Als Genealogie Online wordt benaderd door een nabestaande, dan hebben zij de keuze of ze de publicatie 

willen laten verwijderen of laten staan. In het laatste geval wordt de contactmogelijkheid verwijderd en de 

naam van de auteur gewijzigd in ‘wijlen‘. 

 

Wat als de stamboom alleen op papier staat? 

Is de stamboom alleen uitgeprint, en alle documenten zitten in ordners? Als niemand die wil overnemen, 

geef ze dan aan een genealogische vereniging.  

https://www.yory.nl/huur-professionele-genealoog/
https://www.yory.nl/je-stamboom-interpreteren/
https://www.yory.nl/stamboomgegevens-overnemen-mag-dat/
https://www.myheritage.nl/site-individuals-122292661/stamboom-yolanda-lippens?csrf_token=T_5b51w63aebh78546_85x673a5ke09b5w6.1583058153.e3cd91f5086c89117d482c4e552ce1a9&page=1&action=search&query=oosterling&searchIn=new&scope=all&spelling=exact&aSearch=&editBoxInitialText=Vind+een+persoon
https://www.yory.nl/dankbaar-dat-ik-een-stamboom-heb/
https://www.yory.nl/kranten-vroeger-verloren-gevonden/
https://www.yory.nl/hulp-genea-vriendendienst/
https://www.yory.nl/kwartierstaten-van-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/levende-familie-vinden-stamboom/
https://www.yory.nl/fouten-in-een-stamboom/
https://www.yory.nl/familie-reunie-organiseren/
https://www.yory.nl/valkuilen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/fouten-in-een-stamboom/
https://www.yory.nl/fouten-in-een-stamboom/
https://www.yory.nl/familieverhaal-schrijven-ultieme-tips/
https://www.yory.nl/ergernissen-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/aangetrouwde-familie-toevoegen/
https://www.yory.nl/verwanten-van-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/contact-yolanda-lippens/
https://www.yory.nl/de-kracht-van-genealogie-online/
https://www.yory.nl/online-familieberichten/
https://www.yory.nl/de-kracht-van-genealogie-online/
https://www.yory.nl/verschil-overlijden-begraven/
https://www.yory.nl/documenten-archiveren/
https://www.yory.nl/documenten-archiveren/
https://www.yory.nl/lid-worden-genealogie-vereniging/
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DEINSE ENKWESTEN 

(vervolg van Leiestam 4/2020, p. ,1436 – 1438) 

52. folio 74 verso: 20/1/1720: 

“Informatie preparatoire” op verzoek van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw 

van Deinze 

Onderwerp: arrestatie van Livne UYTTERSCHAUT weduwe van Guillaume VANDER 

MEULEN “woonende in de herberghe de Fortuyne op de heerlychede den Dronghenschen” in 

Petegem-binnen “uyt crachte van last verleent” door Jan OPSOMMERE x de weduwe van 

Pieter CABBEKE; ze werd ondergebracht in de herberg Sint-Sebastiaan in Petegem-binnen in 

plaats van in de gevangenis; verzet van procureur Floribert WYME en Frans VANDER 

MEULEN, zoon van de gearresteerde; deze laatste zou twee vuistslagen op de borst van de 

baljuw hebben gegeven “dat den hoet ende de perucque van den baillu ter aerden was 

ligghende”, waarna hij werd gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis 

Werden verhoord: 

Pieter DE COCK filius Gillis, 36 jaar, wonende Deinze (Petegem-binnen), officier van Deinze 

Laurens VAN WONTERGHEM filius Jan, 22 jaar, wonende Deinze 

 

53. folio 76: 9/2/1720 en 10/2/1720: 

“Informatie preparatoire” op verzoek van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw 

van Deinze 

Onderwerp: afpersing door een bedelaar via briefjes waarop geld geëist werd van Charles DE 

JANS schepen van Deinze “op peyne van het leven”; deze bedelaar zou nadien gearresteerd 

zijn in Olsene en overgebracht naar de gevangenis van Deinze 

Werden verhoord: 

Anthonius DE JANS filius Charles, 10 jaar en 10 maanden, wonende bij zijn vader Charles 

DE JANS in Deinze  

Marie Catharine VANDER BEKEN huisvrouw van Charles DE JANS, 46 jaar 

Jacobus VANDE GHENACHTE filius Herman, 22 jaar, wonende bij zijn moeder in Deinze 

in het “Gulden Hooft” 

 

54. folio 78: 18/4/1720, 20/4/1720, 27/4/1720 en 29/4/1720: 

“Informatie preparatoire” op verzoek van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw 

van Deinze 

Onderwerp: gevecht in herberg de Hert in Deinze tussen Joannes LOOTENS en Ferdinandus 

GALLE; deze laatste zou de eerste met een “mesken” drie steken in de borst hebben gegeven; 

de twee vechtersbazen hadden reeds enkele weken ruzie (“ghehadt hebbende eenighe 

woorden … ter causen van spel”) 

Werden verhoord: 

Jan LOOTENS, 32 jaar, wonende Bachte (Rekkelinge) “ghequetsten ligghende te bedde in 

den Hert binnen der stede van Deynse” 

Lieven IMPENS, 44 jaar, wonende Deinze (Petegem-binnen), vleeshouwer 

Jan BRAET, 52 jaar, “capitein van de borghelijcke wacht” binnen Deinze 

Pieter AJUYN, 53 jaar, wonende Deinze, vleeshouwer 



1456 
 

Marie PLAETSAERT huisvrouw van Joannes LOOTENS, 42 jaar 

Pieter DORDE, 46 jaar, wonende Deinze, chirurgijn 

Judocus DE SUTTERE, 41 jaar, wonende Deinze (Petegem-binnen) gareelmaker 

Adriaen VAN WELDEN, 33 jaar, wonende Bachte (Rekkelinge), landsman 

Charles OLIMAN, 34 jaar, wonende Deinze, arbeider 

Pieter STEVENS, 43 jaar, wonende Deinze 

Joosyne MESTDAGH, 30 jaar, wonende Deinze, dienstmeid in de herberg den Hert 

Paulus DE SOMMERE, 33 jaar, wonende Deinze (2 x) 

Joosyne VAN QUICKENBORNE huisvrouw van Benedictus DE SMET, 33 jaar, wonende 

Deinze (Petegem-binnen) 

 

55. folio 83: 21/5/1720, 22/5/1720 en 23/5/1720: 

“Informatie preparatoire” op verzoek van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw 

van Deinze 

Onderwerp: diefstal en heling van kleding van procureur Pieter DE KEERLE in Gent tijdens 

de nacht van 11 op 12 mei 1720 liggende te bleken op een meers in Gent; deze kleding zou 

nadien zijn verkocht door Pieter THESSALY “bijghenaemt Questicy” en zijn huisvrouw; ze 

zouden voordien gekocht zijn door THESSALY van een dragonder in Gent 

Werden verhoord: 

Lucas DE DOBBELEERE, 50 jaar, wonende Gent, bleker 

Jenne Marie HERCK huisvrouw van Jacques PROVOST (slotenmaker), 50 jaar, wonende 

Deinze 

Isabelle HERCK huisvrouw van Clement DEMANET (officier van de onderbaljuw van 

Gent), 48 jaar 

Pieternelle HERCK huisvrouw van Philippe DEL GRANGE, 38 jaar, wonende Deinze 

Helena HASITZ (in de parochieregisters “HASES”) huisvrouw van Pieter VUYLSTEKE 

(“garde van de provinciaele rechten van Vlaenderen”), 55 jaar, wonende Deinze 

Joosyne SPANHOGHE huisvrouw van Jacques VANDER SYPT (chirurgijn), 30 jaar, 

wonende Deinze 

Bertholomeus VAN BEVEREN filius Heyndrick, 33 jaar, ° Meise (in Brabant), wonende 

Deinze, werkman 

Marie Anne EECKHAUTE huisvrouw van Pieter DE KEERLE (procureur in de Raad van 

Vlaanderen), 40 jaar, wonende Gent 

Gillis BEARRE, 50 jaar, Pieter JOCHEM 33 jaar en Gillis DE WAEGHENERE 52 jaar, 

“t’hunnen toure gheweest hebbende aermeesters ende ontfanghers van den aermen” van 

Deinze sedert 1717 

 

56. folio 88: 10/7/1720: 

Enkwest op vraag van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw van Deinze als 

eiser “causa officii” 

tegen Pieter THESSALY “bijghenaemt Questicy” en zijn huisvrouw Pieternelle DE CLERCK 

“criminele gheabandonneerde ende ghedetineerde” verweerders 

Onderwerp: idem als volgnr. 55 maar ook verdenking van andere diefstallen 
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Werden verhoord: dezelfde getuigen als in volgnr. 55 alsook: 

Jacques DE SUTTERE, 64 jaar, wonende Deinze, gareelmaker 

Lieven MOERMAN, 50 jaar, wonende Deinze, procureur 

Petronelle VAN ACKERE, 30 jaar, dienstmeid van de pastoor van Dentergem 

 

57. folio 105 verso: 5/10/1720: 

“Informatie preparatoire” op verzoek van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw 

van Deinze 

Onderwerp: agressie tegenover Jan LOOTENS tijdens zijn bezoek aan Jan IMPENS filius 

Adriaen in Deinze; beiden waren in proces verwikkeld voor het hoofdcollege van de kasselrij 

Oudburg; omdat Jan LOOTENS niet inging op het voorstel van Jan IMPENS ontstond een 

verhitte sfeer waarbij Jan LOOTENS aangevallen werd door Jacobus IMPENS filius Jan, die  

hem vuistslagen gaf op hoofd en aangezicht, waardoor deze een wonde opliep boven zijn 

linkeroog die hevig bloedde 

Werden verhoord: 

Jan LOOTENS, 32 jaar, wonende Rekkelinge, landsman 

Charles VAN WONTERGHEM, 24 jaar, wonende Deinze, procureur van de vierschaar van 

Deinze 

 

58. folio 107: 15/7/1721: 

Op verzoek van Christophel GOURLANDT in Markegem “soo hij agiert” eiser 

Louys DE BIL filius Geert verweerder 

Onderwerp: de getuigen verklaren soldaat geweest te zijn “onder het regiment van den 

ringraeve” samen met Ferdinandus DE BEL (broer van de verweerder) die 16 à 17 jaar terug 

gekwetst gevangen genomen is op het fort “den twee sack” en van daar naar Hulst werd 

gebracht waar hij zou zijn gestorven 

Werden verhoord: 

Pieter DE SMEDT filius Gillis, 50 jaar, wonende Nazareth, landsman 

Pieter BAUTERS filius Pieter, 47 jaar, wonende Astene, strodekker 

 

59. folio 108 verso: 8/10/1721: 

“Informatie preparatoire” op verzoek van Jacques Anthone VAN CAUWENBERGHE baljuw 

van Deinze eiser “causa officii” tegen Pieter DORDE en zijn huisvrouw “wonende in de 

cipirage” van Deinze 

Onderwerp: de getuige ging haar vader bezoeken in de gevangenis van Deinze; op dat 

moment kwam ook Laureins VAN WONTERGHEM langs die Joos VERMEIREN zei “dat 

hij gheslaeckt was van vanghenisse” dus vrijgelaten mocht worden; de huisvrouw van Pieter 

DORDE en haar zuster traden in discussie met VAN WONTERGHEM en zouden hem “aen 

het lijf ende het haer hebben ghegrepen”, waarna ook Pieter DORDE hem met een stok zou 

hebben geslagen 

Werd verhoord: 

Joosyne VERMEIREN filia Joos, 24 jaar, wonende Kruishoutem, “jonghe dochter” 

 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen en hun 

belang voor de familiekunde 
(vervolg van Leiestam 3/2020, p. 1427) 

 

OKE: Heemkring Okegem 

Website: http://www.heemkringokegem.be  

Tijdschrift: “Mededelingen Heemkring Okegem” (4 x per jaar) periode 1976 – heden (tijdens de 

periode 1975 – 1978 ook elk jaar een jaarboek (Annalen Heemkring Okegem) 

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

hoofdbibliotheek van Ninove, Graanmarkt 12, 9400 Ninove 

Online consultatie van alle artikels tot en met 2017 via  

http://www.heemkringokegem.be/index.php/tijdschriften-mededelingen  

Overzicht artikels: via http://www.heemkringokegem.be/index.php/tijdschriften-mededelingen/blog   

en via http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV120    

Contact: via http://www.heemkringokegem.be/index.php/contacteer-ons   

 

OOU: Heemkundige Kring “De Oost-Oudburg” 

Website: https://www.deoostoudburg.be/   

Tijdschrift: Jaarboeken: “Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Jaarboek” periode 1963 – heden; 

tijdschrift “Schakel” vanaf 1971 (maandelijks), vanaf 1978 “Heemkundig Nieuws (3-maandelijks); 

sedert 2012 ook digitale “Nieuwsbrief” 

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

hoofdbibliotheek van Gent (De Krook)  

Overzicht artikels: via https://www.deoostoudburg.be/publicaties/onlineregister waar een volledige 

inventaris van alle artikels in de jaarboeken is terug te vinden in excel of pdf 

Documentatiecentrum: DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits 

Gysseling), Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg, elke zondag van 10u tot 12u (niet op 

feestdagen en de maanden juli en augustus) 

Contact: info@deoostoudburg.be  

 

OSS: Heemkring Osschaert (Hamme): 

Website: https://www.heemkringosschaert.be   

Tijdschrift: periode 1987 – 1993: Tijdschrift voor geschiedenis en heemkunde Osschaert (4 x per 

jaar), vanaf 1993 jaarboek met als titel “Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme”, 

later gewoon “Jaarboek Heemkring Osschaert” 

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

hoofdbibliotheek van Hamme, Achterthof 94, 9220 Hamme 

Overzicht artikels: via http://www.heemkringosschaert.be/index.php/publicaties/jaarboek (bij elk 

jaarboek klikken op meer informatie) en via 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV64 en 

http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV65   

Documentatiecentrum: Slangestraat 53, 9220 Hamme, open elke eerste dinsdag van de maand van 

9u tot 11u 

Contact: via de website: http://www.heemkringosschaert.be/index.php/contact   

 

 

(wordt vervolgd)             Guido Demuynck 

http://www.heemkringokegem.be/
http://www.heemkringokegem.be/index.php/tijdschriften-mededelingen
http://www.heemkringokegem.be/index.php/tijdschriften-mededelingen/blog
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV120
http://www.heemkringokegem.be/index.php/contacteer-ons
https://www.deoostoudburg.be/
https://www.deoostoudburg.be/publicaties/onlineregister
mailto:info@deoostoudburg.be
https://www.heemkringosschaert.be/
http://www.heemkringosschaert.be/index.php/publicaties/jaarboek
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV64
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV65
http://www.heemkringosschaert.be/index.php/contact


1459 
 

De nieuwste uitgave bij Familiekunde Deinze:  

Geschiedenis van de gemeentescholen in Gottem en Grammene. 

Het werk is van de hand van Arnold Vandenbroucke die opnieuw de geschiedenis van 

zijn geliefkoosde streek induikt. Telkens opnieuw weet de auteur, die niet aan zijn 

proefstuk bezig is, ons te bekoren met het leven en welzijn, thans van de 

gemeentescholen in beide Deinse deelgemeenten Gottem en in Grammene . 

Het werk, in een A5-formaat gegoten, met 120 bladzijden, omvat een overzicht van 

de beide scholen sedert hun ontstaan, en tot het opdoeken van het plaatselijk 

onderwijs. Het boek is verlucht met talrijke foto’s, niet alleen van de 

hoofdonderwijzers, maar ook diverse klasfoto’s met uiteraard de namen van de 

leerlingen. Het boek sluit af met een namenlijst.  

Het boek is te verkrijgen aan de prijs van 10,00 euro + 4 euro verzendingskosten en 

is te verkrijgen bij de auteur (Oude Heirbaan 103 - 9800 Gottem – liefst vooraf 

telefoontje naar 0473 46 33 71 of 051/63 38 34 of door overschrijving op rekening 

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

 

 


